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 .................................................................................................STE SNK AUTO2211ر

 ..................................................................................... MESSAGERIE SOUSSI2212ر

 .......................................................................................  STE FAMS RESEAUX2212ر

12ر22الراحة مباني......................................................................................................... 

 ...................................................................................STE KGETRAV TRAVUX2212ر

 .............................................................................................. OCTA CONSEILS2212ر

 ..............................................................................  SOCIETE PARIS MOUSSE2212ر

 ...........................................................................................  STE PIBLO TRANS22ر1ر

 ..........................................................................................Société MANSLINE22ر1ر
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 .............................................................................................Cabinet MASDAC22ر1ر

 ......................................................................................................LATECH-INC22ر1ر

 ........................................................................................... Ste LOVER TRANS22ر1ر

 ....................................MAJOCHIH IMPORT EXPORT »SARL» AU : ر1ر22شركة

 .....................................................................................J.L INNOV SARL 11ر22شركة

 ................................................................................. STE JICO FOURNITURE 2211ر

 ................................................... SOCIETE GUIYALI TRANSFERT SARL AU2211ر

 ..........................................................................................H O TOP SERVICES2211ر

 .......................................................................................................... »HININE »2211ر

 .........................................................................................................IDOSTRAD2215ر

 ....................................................................... IKIMA TRANS SARL AU 15ر22شركة

 ........................................................................................ 15ر22معهد س ب ج الخاص 

 ......................................................................................  STE ELITE OFFROAD2215ر

 .................................................................................SOCIETE E-M-W TRANS2215ر

 ...................................................................................GOLD SUD BATIMENT2216ر

 .................................................................................................... BOIS SAMAD2216ر

 ...................................................................... STE CAFE ZITOUN AIT IAAZA2216ر

 .....................................................................................STE AMERICAN CAKE2216ر

 ....................................................................... STE ANAZOUR TRANSPORT2216ر

 ..................................................................................................STE ASSIA LUB2216ر

 ..............................................................................................BERDRGUI TRAV2217ر

 ....................................................................................BEST FRESH FACTORY2217ر

 .................................................................................. STE AIT ELLAIL GROUP2217ر

 ..............................................................................................STE 2TP SERVICE2217ر

 .............................................................................................. »ACOBUS »17ر22شركة

 ...................................................................» STE ADWAQ MULTI SERVICE»2217ر

 ................................................................  »AGA MAR TRANSPORT »2218ر

 ......................................................... 18ر22شركة اكادير بيزفيس سوليس ون اجون�سي

 .........................................................................................................STE AGOLF2218ر

 ............................................................................................ 18ر22سولف مكي1ز مروكو

 ...................................................................................... 18ر22شركة اكروصولكاس ون

 ............................................................................................. 18ر22شركة إل- أ- دو أش

19ر22شركة ايباجاب ترانس.......................................................................................... 

19ر22شركة اقبان ج ني غوت ي1.................................................................................... 

19ر22شركة ألت تافك.................................................................................................... 

19ر22بالك ليست.......................................................................................................... 

 ............................................................................................. 19ر22شركة اغ سوس تول

 ...................................................................................................... STE VOCAM2250ر

 .............................................................................................STE SEA MARINA2250ر

 ........................................................................................... 50ر22شركة اكري اكسبول 

 .........................................................................................STE 2M UNIVERSEL2250ر

 ..................................................................................STE BLHOUS TRAVAUX2250ر

 ...........................................................................  AIT IZZA PRIMEURS 50ر22شركة

 .................................................................. 50ر22شركة مركز االبداع للتن  ة البشرية

 ........................................................................................CD FROMAGE 50ر22شركة

50ر22شركة إل كت1و مح دي ش.م.م............................................................................ 

 .................................................................................................. SOCIETE DS2I 2251ر

 ..................................................................................................... STE DOWIFA2251ر

 .......................................................................... SOCIETE CONSULT FRUITS2251ر

51ر22شركة اولوك.م..................................................................................................... 

 ................................................SOCIETE HERMANAS IMPORT EXPORTS 2251ر

 ............................................................................................... Sté GREEN PEST2251ر

 ............................................................... Société  LENS TRANSPORT  SARL2251ر

 ......................................................................................... NIHILO COMPANY2251ر

 ......................................................................  »Société» NEW LABOCOLOR2252ر

 .........................................................................  “ CHAMAL NEGOCE “ 52ر22شركة

 ...................................................................................  STE MOUHDI FRERES2252ر

 ....................................................................................  PNEUMATIQUE I.P.M2252ر

52ر22شركة صوديت1الي ................................................................................................ 

 ............................................................  STE SAFWAN CENTER PRIVE 52ر22شركة

 .........................................................................................STE RHAZALI CARS2252ر

 ................................................................................   STE  PROGOCONSULT 2252ر

 ...........................................................................................  AGADIR OCEANA2252ر

 ........................................ AGADIR INTER DU CUIR ET VETEMENT ر5ر22شركة

 ...................................................................................................BANSSI : ر5ر22شركة

 ...............................................................................ECHBAZ NEGOCE : ر5ر22شركة
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 ....................................................................................... DROK TRANS ر5ر22شــــركة

 ................................................................................... HAMSAE TRANS ر5ر22شركة

 .............................................................  SOCIETE MALDIVES IMMOBILIER22ر5ر

 ............................................................................................. STE MAID BOOK22ر5ر

 .......................................................(M.D.T.S( MD TRANS SERVICES 51ر22شركة

 ...................................................................... STE NICE DREAM LOCATION2251ر

 ...............................................................................................................  WINTP2251ر

 ...........................................................................................  EXPERT PHARMA2251ر

 ................................................................................................  » STE LITDOR »2251ر

 .........................................................................................   Sté  LAGI NEGOCE2251ر

 .............................................................................. » STE SOHAL TRAVAUX »2255ر

 .....................................................................................................  STE RAMSEL2255ر

 ................................................................................................ 55ر22 شركة أولك د كال 

 ........................................................ »EL KOURAICHI TRANSPORT « 55ر22شركة

 ............................................................................... STE IZOUDOUTEN FISH2255ر

 ....................................................................societe AIT DAHAMOU TRANS2255ر

55ر22شركة ايالف اي وا ليي مناتج نت....................................................................... 

 .................................................................................. ESPACE PROJETS  55ر22شركة

 .....................................................................................  STE KECH FISH 55ر22شركة

 ............................................................................. MINI JOUR ET NUIT 55ر22شركة

 .............................................................................................................. REPSTO2256ر

56ر22شركة » أدوات قوس قزح العال ة الجودة «........................................................ 

 ..................................................................................................SOUSS PLACO2256ر

 ...................................................................................... STE TASSILA ENGINS2256ر

 .............................................................»TAGHELA TECH TRADING « 56ر22شركة

 ........................................................................................................AUCOGEST2256ر

 ...........................................................................  SOCIETE TRANSMAROUK2256ر

 ..................................................................................... » SAM TRADIV «57ر22شركة

 .................................................................................... STE IVANKA CONSEIL2257ر

 .................................................................................MAZOUZ FRERES 57ر22شركة

 .................................................................  STE MR CONSTRUCTION 57ر22شركة

 ...................................................................................................»PRIFA « 57ر22شركة

 ...................................................................................  SOCIETE MOUIOUCH2257ر

 ......................................................STE SERVICES ET PNEUS LES CHALETS2257ر

57ر22شركة مه ولة ترانسبول ....................................................................................... 

 ....SOUSSA DES TRAVAUX DE BATIMENTS ET DE GENIE CIVIL 58ر22 شركة

 ........................................................................................SYM CONSEIL 58ر22شركة

 ......................................................................  SOCIETE AGRICOLE COFIMA2258ر

 ......................................................................................SOCIETE MATLADOL2258ر

 .......................................................................................................... COPOBEL2258ر

 ......................................................STE 65ر MARINE GROUP MOROCCO2258ر

 .................................................................................................. ZAGORA WAY2259ر

 ..................................................................................................... CALL KESSEF2259ر

 .......................................................... ONE LIFE ENVIRONMENT SARL AU2259ر

 ................................................................  IFBI FORMATION MAROC 59ر22شركة

 .......................................................................... MAMMAD BRICOLAGE AU2260ر

 ................................................................................................. .... HZS INVEST2260ر

 ......................................................................................................  LAILA PARK2260ر

 .................................................................... ETUDE MAX CONSTRUCTION2260ر

 ................................................................................... STE IMMO SED LUX     2261ر

 ................................................................. STE SMART INVEST IMMOSARL2261ر

 .....................................................  MOROCO CASA DI MONEY ‘ MCDM  2261ر

 ........................................................................SOCIETE AGRICOLE HILALIA2261ر

 ............................................................................................MENAGE CENTER2262ر

 ................................................................................... CAPULUS PERFECTA    2262ر

 ..............................................................................AL BASSATINE BUILDING2262ر

 ................................................SOCIETE EL AHMADI GLOBAL SHIPPING 2262ر

 ........................................................................................................STE JIB GAZ22ر6ر

 ...........................................  PHARMACIE LES JOYAUX DE BOUSKOURA22ر6ر

 ....................................................... GENERAL BUSINESS OPPORTUNITY  22ر6ر

 ....................................................................................... CAFE L’EXCELLENCE22ر6ر

 .......................................................................... STE PASSION D’INTERIEUR22ر6ر

 ................................................  STE GENERAL BUSINESS OPPORTUNITY2261ر

 ....................................................................... STE DIAMANT DORE BLANC2261ر

 ...............SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BOUKITAB 61ر22شركة

 ............................................................................................ TORE INDUSTRIE2261ر
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 ............................................................................................ TORE INDUSTRIE2261ر

 ........................................................... ATIL DU COMMERCE ET TRAVAUX 2261ر

 ......................................................................................................... IMMOSIM2265ر

 .............................................................................AZOWAR VOYAGES 65ر22شركة

 ......................................................................................................CONSOPRO2265ر

65ر22دوفوج نا............................................................................................................... 

 ................................................................................................ 65ر22شركة ملعلم أح د

 ................................................................................................... ..................D 2 I2265ر

 ....................................................  SOCIETE IMMOBILIERE DIFFERENTIEL2266ر

 ................................................................... SOCIETE IMMOBILIERE SEDAB2266ر

 ................................................................................................ S E Immobilière2266ر

 ...............................................................................TRANSIT HARRAR NAJIA2266ر

66ر22مازيل ا ديكو.......................................................................................................... 

 ...................................................................................... COGEVA INDUSTRIE2266ر

 ...................................................................................... COGEVA INDUSTRIE2266ر

 ........................................................................................MBRK IMMOBILIER2266ر

 ........................................................................................... 67ر22شركة ش لفر مالوك 

 ......................................................................................FOR STUDING PRIVE2267ر

 .............................................................................................MY 2L EXPERTISE2267ر

 .........................................................................................................Ste NOMO2267ر

 ............................................................................................ NAOUMI GROUP2267ر

 .................................. MATERIAUX DE CONSTRUCTION BOUSKOURA2267ر

 ...........................................................................................EXCLUSIVE STORE2267ر

 .......................................................................................................TOPERFECT2268ر

 .....................................................................................JAZZI COSMETIQUES2268ر

 ..............................................................................................................MADIPA2268ر

 ......................................................................................... ACTIV INDUSTRIES2268ر

 ..............................................................................SAVICA CONSTRUCTION2268ر

 .......................................................................................... 68رILEF22 )استدلاك  طإ(

 .....................................................................................................BAB ALMAJD2268ر

 ..........................................................................................................MARICIVA2269ر

 ...................................................................................................... EL GRA.IMO2269ر

 .......................................................................................STE DARIWADECOR2269ر

 .................................................................................................. BOUZ INVEST2269ر

 ......................................................................................... STE HOPE SAHARA2269ر

 ............................................................................................................ STE G.E.T2270ر

 ...................................................................STE SOUTH SAHARA TRAVAUX2270ر

 ....................................................................................... STE DONIS SAHARA2270ر

 ....................................................................... STE DABBAB TRAVAUX SARL2271ر

 ......................................................................................... STE AZHAR ASHRA2271ر

 .....................................................................................................NOR&M BAT2271ر

 .............................................................................................. JAHAS TRAVAUX2272ر

 .............................................................................................. JAHAS TRAVAUX2272ر

 .............................................................................................. JAHAS TRAVAUX2272ر

 ....................................................................................................SOZA YOUSS2272ر

 .......................................................................................................... SOFT-EPIL2272ر

 .................................................................................................OMNI SERVICE2272ر

 ........................................................................................................... CHERTRA22ر7ر

 ...................................................................................................... ZAHRAT RIF22ر7ر

 ................................................................................................. PARA KENITRA22ر7ر

 ....................................................................................................SOZA YOUSS22ر7ر

 ....................................................................................................SOZA YOUSS2271ر

 ................................................................................................................FAISOT2271ر

 ................................................................................................................FAISOT2271ر

 ................................................................................................................FAISOT2271ر

 ................................................................................................................FAISOT2271ر

 ..............................................................................................................MERLAT2271ر

 ..................................................................... SOCIETE YARA AGRICULTURE2275ر

 ......................................................................................SOCIETE RISSANI LIK2275ر

 .....................................................................SOCIETE OCTAGONE ETUDES2275ر

 ....................................................................................... »COSMETICA» SARL2275ر

 ................................................................................................... TISSIR HADID2276ر

 ......................................................................................................FAMILY FBW2276ر

 .................................................................................Société RGH TARIK CAR2276ر

 ..............................................................................................................AXARAY2276ر

 .........................................................................................SMID LMAE TRANS2277ر
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 ....................................................................................... MTM CONFECTION2277ر

 ...............................................................................................OSSOD RIF CAR2277ر

 .................................................................................Société RGH TARIK CAR2277ر

78ر22مودافيزا املغرب..................................................................................................... 

 ................................................................................YMO DEVELOPPEMENT2278ر

 ..................................................................................................... FUTUREROC2278ر

 .........................................................................................................KT2S SARL2279ر

 ............................................................................................................. MATCAF2279ر

 .................................................................................SANITAIRE OUMHAND2279ر

 ........................................ INTERNET TECHNOLOGIES - ADVANCED ITA2279ر

80ر22صالح للتن  ة....................................................................................................... 

 .................................................................................................................  AESIS2280ر

 ...............................................................................................KEBAB & TACOS2280ر

 ............................................................................. RAYAN INVESTISSEMENT2280ر

 .................................................................................................. AUTO BLJ CAR2281ر

81ر22بي1و هدى الصفاء لتقديم الخدمات................................................................... 

 .............................................................................................ABBASSIA IMMO2281ر

 ............................................. AL MANAZIL RAKIA LILBINAE WA TAAMIR2281ر

 ...............................................................................................KILO POINT MA2282ر

 ................................................................................................. BOUCHIH CAR2282ر

 ............................................................................................................POUSSEL2282ر

 ............................................................................................................POUSSEL2282ر

 ............................................................................................................POUSSEL2282ر

 ...............................................................RIAD SENSATIONS MARRAKECH22ر8ر

 ............................................................................................................POUSSEL22ر8ر

 ..........................................................................................................AL KANAA22ر8ر

 ......................................................................................... FOOTIX ACADEMY22ر8ر

 SOCIETE D›APPROVISIONNEMENT ET VENTES DES EQUIPEMENTS 

 ....................................................................... »DU MAROC »SAVEM2281ر

 ............................................................................................................ DONUM2281ر

 ....................................................................................................... SCN TRANS2281ر

 INSTITUT DE LA FORMATION DES INFERMIERS MARRAKECH

 ............................................................................................ PRIVE IFIM2285ر

 ............................................................................................................ 85ر22دينا لومان

 ................................................................................ CLINIQUE LES CHAMPS2285ر

 .................................................................................................. MARESCO 2M2286ر

 .................................................................TRANS ALMOATAZ IMPO-EXPO2286ر

 ..............................................................................................TRAVAUX MAHT2286ر

 ............................................................................................................SOCAZIZ2287ر

 ..........................................................................................SOMATIT 87ر22صوماتيت

 ............................................................................... GRAPHIBAT ECONOMIE2287ر

 ......................................................................................................TITO SAADA2288ر

 ..................................................................................................... LIBRA PRINT2288ر

 ................................................................................................... MARWATECH2288ر

 ...................................................................................................FLASH TRADE2288ر

 SOCIETE DE TRAVAUX DE POSE D’ARMATURES par abréviation

 ................................................................................... STPAR SARL AU2289ر

 .........................................................................................................CESAR BTP2289ر

 ............................................................................. TANNERIE R›JA FA ALLAH2289ر

 ............................................................................................................CSF SARL2290ر

 ................................................................................................ SERVICES HERE2290ر

 ............................................................................................................. QA FRET2290ر

 ....................... » GROUPEMENT IMMOBILIER CASABLANCAIS » GICA2290ر

 ............................................................SOCIETE AIT AMROU TRANSPORT2291ر

 ...................................................................................................CVS TRADING2291ر

 ................................................................................................ BEDEX MAROC2291ر

 ......................................CENTRE NAJIBA DE SOUTIEN ÉDUCATIF PRIVÉ2291ر

 ..............................................................................................TRENSFERENCIA2292ر

 ............................................................................................... ID TERRITOIRES2292ر

 ............................................................................................... ID TERRITOIRES2292ر

 ................................................................................................................FG SUP2292ر

 ..................................................................NOV FALLAH CONSTRUCTION2292ر

 .........................................................................................ROUASS BUSINESS22ر9ر

 ....................................................................................SPECTRA IMMO SARL22ر9ر

 ................................................................................(SOPIA DISTRIBUTION( 22ر9ر

 ................................................................................. 91ر22شركة ض اء بوح  د برومو
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 ......................................................................................... MBA RESIDENCIAL2291ر

 ............................................................... IDDAAL TECH AND ACCESSOIRE2295ر

 ............................................. CHARAFA TRANSPORTS INTERNATIONAL2295ر

 ................................................................................................. STE SANIFLAM2295ر

 ...............................................................................................STE MARONGO2296ر

 .......................................................................................SOCIETE ONAS PRO2296ر

 ..................................................... TECHNIQUE MAINTENANCE BELFKIH2296ر

 ................................................................................................... ALSER TRANS2297ر

 ................................................................................................... ALSER TRANS2297ر

 ..........................................................................................................GRILL VAP2297ر

 .........................................................................................AIN-TAMAR TRANS2297ر

 ........................................................................................................GRANATUS2297ر

 ..........................................STE AHMIMSA TRANSPORT ET LOGISTIQUE2298ر

 ...........................................................................S.F.P TRANSPORT SERVICE2298ر

 ......................................................................................... SUNRISE SKY SARL2298ر

 ..................................................... PROPERTY LINK MOROCCO SARL AU2299ر

 ............................................................................................................CIMISUD2299ر

 ............................................................................... PLANETE TECH-SERVICE2299ر

 ............................................................................................TMKA LOCATION22100

 ...............................................................RIAD SENSATIONS MARRAKECH22100

 .......................................................La Sté » BAHIA HOSPITALITY » S.A.R.L22100

22101كافدي فاش ون..................................................................................................... 

 ................................................................................................... POLYFOURNI22101

22101ستون فاكتولي.................................................................................................... 

 .....................................................................................................SOLOMODA22101

 .....................................................................................................SOLOMODA22101

 ............................................................................................ PUITS D’AMOUR 22102

 .................................................................................................PNEUMATRICE22102

 ................................................................... AFRIC MEDICAL CONSULTING22102

 ...................................................................................MILADIA IMMOBILIER22102

 ..................................................................................... BOUKACHAR-TRANS2210ر

 .CAPRICE LUXURY PRIVATE SERVICES & LIFESTYLE MANAGEMENT2210ر

 ........................................................................................................ PRIMATICE2210ر

 .......................................................... GLOBAL SERVICES INTERMEDIAIRE22101

 ...........................................................................................TAFERSITE FRUITS22101

 ...................................................................................................... NAWRAS LR22101

 .................................................................................... »SAMAWAT ENERGY»22105

22105مني1 ك باني.......................................................................................................... 

 .......................................................................................... BOUHOUCH S.V.C22105

 ............................................................................. KAMEL FORAGE SARL AU22105

 .................................................................................................................  R.E.B22106

 ..................................................................................EARTHMINES ACHARK22106

 ...............................................................................................................TEZEUS22106

 ..............................................................*POLY SERVICES HAMDANE*PSH22106

 ............................................................................................... ID TERRITOIRES22107

 ..................................................... SOCIETE SRMر DES TRAVAUX DIVERS22107

 ..............................................................................................................WE BAR 22107

 ................................................................KARPEDIEM COMMUNICATION22108

 ......................................................................................ANAHEIM SARLA AU22108

 ..................................................................................... MEDAB IMMOBILIER22108

 .................................................................................................... H.B.M IMMO22108

 ........................................................................... STE CASA FOOD KITCHEN22109

22109تالل زكولة............................................................................................................. 

 ............................................................................................... ID TERRITOIRES22109

 ............................................................................................... ID TERRITOIRES22109

 ..........................................................................................................KETO CAR22110

 ................................................................................STE SOTASMA SARL A.U22110

 ..............................................................................................BLASON ROUGE22110

 ...............................................................................................Ahmed AÏT SAÏD22110

 ..............................................................................................CHIHADOU CAR22111

 ...............................................................................................Ahmed AÏT SAÏD22111

 ........................................................................... PRIMEIRA IMMO MARRO 22111

 ................................................................KARPEDIEM COMMUNICATION22111

 FERME AL FOURAT DES POISSONS ET DE LA PRODUCTION

 .............................................................................................AGRICOLE22111

 ...............................................................................................Ahmed AÏT SAÏD22112



صفحة صفحة

22253 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

 ................................................................... STE ALRABIA IMPORT EXPORT22112

 ......................................................................................................... YALIGOLD22112

 .......................................................................................................LOGIJANAH2211ر

 ...................................................................................GLOBAL INVESTMENT2211ر

 .......................................................................OUTLET VETEMENT MAROC2211ر

 .............................................................................................................EMT BTP2211ر

 .....................................................................STE BN BRAHIM IMMOBILIER2211ر

 .....................................................................STE BN BRAHIM IMMOBILIER22111

 .................................................................................................. STE SABOPRO22111

 ............................................................................... SOCIETE CHABAB TOUR22111

 ......................................................................................... TRES JOTAS TRANS22111

 ........................................................STE ISRAE MULTI SERVICES SARL/AU22115

 ............................................................................ DYNAMIQUE GENIE CIVIL22115

 ................................................................................. LAHLOU CUISINE SARL22115

 ................................................................................. LAHLOU CUISINE SARL22115

 ................................................................................. LAHLOU CUISINE SARL22115

 ....................................................................................................RESTO ABDO22116

 ........................DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL ET TRAVAUX22116

 ...........................................................................................STE MOSAAB FOR22116

 ........................................................................ BOOST COFFEE MOROCCO22117

 ......................................................................................... ARGOAT TRAVAUX22117

 .......................................... INTERMEDIATION FIANCIAIRE DOUKKALIE22117

22117أكريه لز................................................................................................................ 

 ...............................................................CENTRE PRIVE AL MOUTAMAYIZ22118

 ......................................LES MERVEILLES DE L'ATLANTIQUE SAHARIEN22118

 ..............................................................................................ADS-UP DIGITAL22118

 ...................................................................................................»SENOUANE»22119

 ....................................................................................... PHARMACIE HAFIDI22119

 .............................................................................................HOME OF PEACE22119

 EURO-MEDITERRANEAN CITRUS FRUIT AND AGRICULTURAL

 .........................................................................................EQUIPMENT22120

 ...................................................................................... EL FATH RECYCLAGE22120

 ................................................................................................ NZL AGROLIVE22120

 ...................................................................CORAIL SERVICES FINANCIERS22121

 ................................................................................................SAOUFY IMMO22121

 ................................................................................................ BMGT SARL AU22121

 .......................................................................................................STE TALIANI22121

 .......................................................................... »REVOLUTION BUILDING»22122

 ................................................................................. HEPTA CENTER PRIVEE 22122

 ................................................................................................CDO HOLDING22122

 ............................................................................................ STE PRESTABADR2212ر

 .................................................................................................................  ADرF2212ر

 ....................................................................................................AGRO TRADE2212ر

ر2212جرين كونسلت..................................................................................................... 

 .............................................................................. I.M.A EXCELLENCE PRIVE2212ر

22121بول فال بلستين سرفيس...................................................................................... 

 ................................................................. SERVICES INDUSTRIEL CHAFEQ22121

 ...........................................................................................MAISON DE VILLE22125

 .........................................................................................................STAR DIAR22125

 .........................................................................................STE SMART BETON22125

 .....................................................................................................MAISON MC22126

 .....................................................................................LA ROSE DE KENITRA22126

 ...............................................................................................................NOTAG22126

22127شركة س دبات..................................................................................................... 

 ....................................................NB DEVELOPPMENT INTERNATIONAL22127

 ................................................................................................CHOCOCANDY22127

22127شركة مافافت اليس لألمن..................................................................................... 

 ..............................................................................................STE JBARNA AGE22128

 ....................................................................................................HLLOW VERT22128

 ...................................................................................OUJDA GARDEN TRAV22128

 .....................................................................................................OABED CAFE22128

 .....................................................................................................OABED CAFE22128

 .....................................................................................................OABED CAFE22128

 .....................................................................................................OABED CAFE22129

 ......................................................................STE PRIVADA SECURITE SARL22129

 ............................................................................................................. J K MEET22129
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 .........................................................................................  ZAKI COMPAGNIE22129

 ............................................................................... HASSANA IMPORT ELEC2210ر

 ............................................................................B.H.M.D CONSTRUCTION2210ر

 ......................................................................................STE EL GARSI FRERES2210ر

 ..................................................................................... ACHLHI TRANSPORT2210ر

 .........................................................................STE AUTO OALI -ELHOUARI2211ر

 .............................................................................................................PLAYLAB2211ر

 ............................................................................... WHEELS OF MOROCCO2211ر

 ......................................................TRAVAUX GENERAUX DE L›ORIENTAL2211ر

 ...................................................................................................ATGT MAROC2212ر

 ............................................................................ STE ABDELILAH TRAVAUX2212ر

 ................................................................... KHADAMAT TRAVAUX DIVERS2212ر

 ...........................................................................................................DAR JMEL221رر

 ...........................................................................................................DAR JMEL221رر

 ........................................................................ BINAYAT LMJATI AL HAOUZ221رر

 .......................................................................HEAVEN FOOTBALL MAROC221رر

 .......................................................................................... CADENTE STUDIO2211ر

 ................................................................................................................. 1ر221شهدي 

 ...............................................................................................PRIDE SERVICES2211ر

 ............................................................................................YOUMA MARKET2211ر

 ...................................................................ZINEB CONSULTING SERVICES2215ر

 ................................................................................................... AIRKA TRANS2215ر

5ر221الولدي مد............................................................................................................. 

 ..........................................................................................................TRAVLING2216ر

 ...................................................................................AGRO FRUTERIA SARL2216ر

 ...................................................................................... ADSOLAIM SARL AU2216ر

 ......................................................................................................»BARRISTO»2217ر

 .................................................. GROUPE SCOLAIRE GERMINAL PRIVEE 2217ر

 ............................................................................................ CAFE CAMP NOU2217ر

 ................................................................................................AKS17 CAPITAL2217ر

 .............................................................ABU EISHEH CONSTRUCTION CO2218ر

 .................................................................. PARAPHARMACIE ABSA NORD2218ر

 ...............................................REVOLUTION OF SMART TECHNOLOGY 2219ر

 ......................................................................................................SOYATRANS2219ر

 ........................................................................................... SCALE-IT AGENCY2219ر

 .......................................................................................................STE ISJ SARL22110

 ..............................................................................................................NDRAW22110

 ..................................................................................................HEALTH CORP22110

 .............................................................SOCIETE MY EVENT PRO SARL AU22111
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22689 وجدة أفكاد.............................................................................................. 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في م دان اإلشهال القافوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتح ل اإلدالة أية مسؤول ة ف  ا يتعلق ب ض ون اإلعالفات.

 I.  -  إعالنات قانونية

GAUDIUM

SARL

لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : الحي الصناعي عين 

عت ق تجزئة م17وكة لقم 7 ت الة

ب قت�سى عقد عرفي بت الة بتاليخ 

2021، قرل شركاء شركة  ر1 أكتوار 

كوديوم ش. ذ.م.م ما يلي :

ب ع 150 حصة بق  ة 100 دلهم 

من  15.000.00دلهم  ب بلغ  للحصة 

لفائدة  مروى  حافا  الس دة  طرف 

الس د املهداتي وصال.

من  مروى  حافا  الس دة  استقالة 

مهامها ك سي1ة في الشركة.

وصال  املهداتي  الس دة  وتع ين 

غي1  زمن ة  ملدة  للشركة  ك سي1ة 

محدودة.

تعديل القافون األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

في   6705 لقم  تحت  بت الة  اإلبتائ ة 

28 أكتوار 2021.

1 P

SAMPI NEGOCE

SARL

لأس الها : 0.000.00ر1 دلهم

املقر اإلجت اعي : 60 تجزئة املح ط 

الطابق  الثاني شقة لقم ر ت الة

بت الة،   عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركاء  قرل   ،2021 أكتوار   7 بتاليخ 

شركة سامبي كالد ش. ذ.م.م ما يلي :

 60 من   اإلجت اعي  املقر  تحويل 

شقة  الثاني  الطابق   املح ط  تجزئة 

الذهبي  املنصول  حي  إلى  ت الة  ر  لقم 

إقامة النخ لة لقم 25 ع الة أ الشقة 

9 استوديو 1 ت الة.

ب ع 00ر حصة بق  ة 100 دلهم 

0.000.00ر دلهم من  للحصة ب بلغ 

لفائدة  لودان  هدى  الس دة  طرف 

الس دة الزهراء ال17كي.

تعديل القافون األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

6687 في  اإلبتدائ ة بت الة تحت لقم 

26 أكتوار 2021.

2 P

STERILAB

SARL AU

 QUARTIER ARSALANE,

 RUE AMYOT D’INVILLE,

CASABLANCA MAROC

سجل التجالي لقم 299ر15

الشريك  قرالات  محضر  ب وجب 

2021، تقرل  15يول و  الوح د بتاليخ 

املصادقة على :

الحبا�سي  مح د  الس د  استقالة 

من واليته ك سي1 للشركة.

ف اس   موكيش  الس د  وتع ين 

مسي1ا للشركة.

بسجل  القافوني  اإليداع  تم 

في  بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

26 أكتوار 2021 برقم 0ر7976.

3 P

PME CROISSANCE

 SOCIETE AU CAPITAL RISQUE

 AYANT LA FORME DE SOCIETE

ANONYME

 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE

 AHMED CHARCI ET RUE ALI

 ABDERRAZAK RESIDENCE LES

 CHAMPS D’ANFA D, QUARTIER

RACINE CASABLANCA

سجل تجالي لقم 219277

العام  الج ع  قرالت  على  بناءا 

يوف و  ر2  بتاليخ  للشركة  اإلستثنائي 

2021 تقرل :

الشركة  مال  لأس  تخف ض 

ب بلغ  عن  سائر  الناجم  غي1 

16.000.000 دلهم.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

مجلس  إلى  الصالح ات  تفويض 

النهائي  اإلفجاز  لتسج ل  اإلدالة 

لتخف ض لأس املال.

اإلدالة  واناءا على قرالات مجلس 

بتاليخ 7 سبت 17 2021، تأكد مجلس 

اإلدالة إلى :

الشركة  مال  لأس  تخف ض 

البالغة  الخسائر  عن  الناجم  غي1 

16.000.000 دلهم.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

أمافة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  لل حك ة  التجالي  السجل 

 2021 أكتوار   20 في  بالدالالب ضاء 

برقم 797829.

4 P

 UNI CONFORT MAROC

DOLIDOL SA
 ROUTE MOULAY THAMI ZONE

 INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

السجل التجالي 1765ر

مداوالت  محضر  ب وجب 

بتاليخ  العادية  غي1  العامة  الج ع ة 

املساه ون  قرل   ،2021 سبت 17   29

على وجه الخصوص ب ا يلي :

زيادة لأس مال الشركة عن طريق 

املساه ة الع ن ة ب بلغ 6.750.000.

التأكد من التحقق النهائي للزيادة 

الع ن ة في لأس املال.

زيادة لأس مال الشركة من  الل 

الدفع  ومستحق  سائل  دين  دمج 

ب بلغ 1.975.000 دلهم.

لزيادة  النهائي  التحقق  من  التأكد 

لأس املال عن طريق التأسيس.

تعديل النظام األسا�سي.

بسجل  القافوني  اإليداع  تم 

في  بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

26 أكتوار 2021 برقم 797629.

 5 P 

AMEZ PRO CALL
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

في  املؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

2021، تم وضع القافون  20 سبت 17 

مسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

والتي  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

م يزاتها كالتالي :



22269 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

 AMEZ PRO CALL  : التس  ة 
.SARL AU

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
أو  لحسابها  بالخالج  أو   باملغرب 

لحساب الغي1 :
مركز اإلتصال وتقديم الخدمة :

التعاقد.
والتجالة  والوساطة  االستشالات 

على ا تالف أفواعها.
بج  ع  واالستحواذ  الدالسة 
وا عها  واستغاللها  وفقلها  أشكالها 
أو  املباشر  الت ث ل  أو  ب عها  وإعادة 
اال ت1اع  براءات  لج  ع  املباشر  غي1 
والت1ا  ص  والع ل ات  والعالمات 

املتعلقة بأغراض الشركة.
الع ل ات  ج  ع   ، عامة  واصولة 
املنقولة  أو  الصناع ة  أو  التجالية 
بشكل  املتعلقة  واملال ة  العقالية  أو 
�سيء  بأي  مباشر  غي1  أو  مباشر 
أن  شأنها  من  أو  صلة  ذي  أو  مشابه 

تعزز تن  ة الشركة.
محج   ،26  : اإلجت اعي  املقر 
ر  لقم  األول  الطابق  السلطان  مرس 

الدالالب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : اإلجت اعي  الرأس ال 
 100.000.00 في  محدد  اإلجت اعي 
حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 
دلهم   100.00 فئة  من  إجت اع ة 
ومرق ة  بالكامل  محرلة  للواحدة، 
مخصصة  حصة   1000 إلى   1 من 
لفائدة الس دة سالة امزيان الشريكة 
الرق  ة  حصصه  حسب  الوح دة 

1000 حصة.
السنة  تبدئ   : اإلجت اع ة  السنة 
في  يناير وتنتهي  اإلجت اع ة من فاتح 

1ر ديس 17.
الس دة سالة  تع ين  تم   : التس ي1 
ملدة  للشركة  وح دة  ك سي1ة  امزيان 

غي1 محدودة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
سبت 17  0ر  بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 791755.

وقد تم تسج ل الشركة بالسجل 
التجالية  لل حك ة  التجالي 
سبت 17  0ر  بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 517665.
ملخص قصد النشر

6 P

 LOGITRANS BENANI
لوج ت1نس بناني  

ش.م.م
SARL

املقر اإلجت اعي : إقامة بري ا 
لقم 105 الطابق ر الشقة 16 

ملتقى مصطفى املعاني و11 يناير 
الدالالب ضاء

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 22 في  املؤلخ  للشركة  اإلستثنائي 
ب قرها  واملنعقد   2021 سبت 17 

اإلجت اعي تقرل ما يلي :
املصادقة على تفويت 500 حصة 
إجت اع ة بق  ة 100 دلهم للواحدة 
 250 ك ال  بناني  الس د  طرف  من 

حصة.
حصة   250 توف ق  بناني  والس د 

لفائدة الس د الزهي1 ع ر.
العنوان   إلى  الشركة  مقر  فقل 
 6 لقم   9 زفقة  دلب  الد  الجديد 

الطابق السفلي ق.ج الدالالب ضاء.
»وك ل  جديد  نشاط  إضافة 

النقل«.
اعت اد قافون أسا�سي جديد.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
التجالية  املحك ة  في  القافوني 

بالب ضاء تحت لقم 796992.
 مقتطف وا ان

7 P

 SOCIETE MAROCAINE DE
QUINCAILLERIE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها :1.000.000 دلهم

مقرها اإلجت اعي : 71-78 شالع 
لحال املسك ني بالدالالب ضاء 

س.ت : 11865
الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 
2021 أغسطس   21 بتاليخ  العادي 

لولثت الشريك املتوفى يوم 6 ديس 17 
مع  البي1  مالص افو  الس د   2020

الشريك ار ر لقد تقرل ما يلي :
الس د  الشريك  وفاة  إعالن 

مالص افو البي1.
ملك  في  حصة   5.000 تقس م 
 100 الس د مالص افو البي1 من فئة  

دلهم للحصة على ولثته القافوف ين.
من  املال  لأس  السابع  البند  تغي1 

القافون .
ماكس م  مالص افو  الس د  تع ين 

ج ل  مسي1 وح د للشركة. 
األسا�سي  القافون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة   : القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 يوم  بالب ضاء  التجالية 

2021 تحت لقم 797928.
 ب ان مختصر

8 P

LASABDEL IMMO 
SARL

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2021 أكتوار   7 بتاليخ  بالب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة :
 11 شالع   75    : اإلجت اعي  املقر 
 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدالالب ضاء.
الهدف اإلجت اعي :

بج  ع  والق ام  العقالي  اإلنعاش 
معامالت البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

الرأس ال  : 100.000.00 دلهم.
الحصص :

الس د حسام لسالمي 500 حصة.
عبدالوي  بنسالم  مح د  الس د 

500 حصة.
التس ي1 : تم تع ين :

الحامل  لسالمي  حسام  الس د   
 .BE76ر10ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
عبدالوي  بنسالم  مح د  والس د 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
0ر81رA1 مسي1ان للشركة ملدة غي1 

محدودة.

من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 

فاتح يناير إلى1ر ديس 17.

املدة : تم تحديدها في99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  باملحك ة  القافوني 

أكتوار   27 بتاليخ  للدالالب ضاء 

والسجل  ر79791  لقم  تحت   2021

التجالي لقم 520151.

9 P

STE. SITTELLE INVEST
SARL

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2021 أكتوار   7 بتاليخ  بالب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة :

 11 شالع   75    : اإلجت اعي  املقر 

 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدالالب ضاء.

الهدف اإلجت اعي :

بج  ع  والق ام  العقالي  اإلنعاش 

معامالت البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الرأس ال :  100.000.00 دلهم.

الحصص :

 الس د ع ر لسالمي 500 حصة.

الس د حسام لسالمي 500 حصة.

التس ي1 : تم تع ين :

الحامل  لسالمي  ع ر  الس د   

. B292181 للبطاقة الوطن ة لقم

الحامل  لسالمي  حسام  والس د 

 BE76ر10ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 

مسي1ان للشركة ملدة غي1 محدودة.

من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 

فتح يناير إلى1ر ديس 17.

املدة : تم تحديدها في99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  باملحك ة  القافوني 

أكتوار   27 بتاليخ  للدالالب ضاء 

والسجل   797911 لقم  تحت   2021

التجالي لقم ر52015.

10 P
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ZEIN STUDIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها :100.000 دلهم

مقرها اإلجت اعي : 26 شالع مرس 

السلطان الطابق األول الرقمر 

الدالالب ضاء

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2021 أكتوار   9 في  بالب ضاء 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص ارت ة :

.ZEIN STUDIO : التس  ة
الديكول  أشغال  ج  ع   : الهدف 

والتزين لل نشآت السكن ة والتجالية 

التصام م  وأحداث  أنشاء  وكدالك 

وعامة  والتزين  بالديكول  املتعلقة 

الس اح ة  التجالية  الع ل ات 

وغي1  العقالية  املال ة  الصناع ة 

بصفة  املرتبطة  املختلفة  العقالية 

باألنشطة  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

املشال إليها أعاله.

مرس  26 شالع   : اإلجت اعي  املقر 

ر  الرقم  األول  الطابق  السلطان 

الدالالب ضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

دلهم   100.000  : الرأس ال 

مقسم إلى 1.000 حصةمن فئة 100 

دلهم.

السنة اإلجت اعي : تبتدئ من فاتح 

يناير إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.
ب قت�سى الفصل 15 من القافون 

الس دة  تع ين  تم  للشركة  األسا�سي 

الحس ني دي ة علي ك سي1ة للشركة 

ملدة غي1 محدودة.

والتسج ل  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 

 2021 أكتوار   26 يوم  بالدالالب ضاء 

تحت عدد 797602 ور52021.
ب ان مختصر

11 P

 PHARMACIE HAMZA
SAHEL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

لأس الها : 100.000دلهم
مقرها اإلجت اعي :7زفقة اح د 
توكي الطابق الثاني الرقم 10 

الدالالب ضاء
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2021 أغسطس   16 في  بالب ضاء 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص ارت ة :
 PHARMACIE  : التس  ة 

.HAMZA SAHEL
الهدف : 

الب ع.
الشراء- التصدير.

الت ث ل النشر.
اإليداع التجالة.

املواد  ج  ع  في  عامة  بصفة 
مواد  وج  ع  واألدوية  الص دل ة 

التج  ل.
التجالية   الع ل ات  وعامة 
الس اح ة الصناع ة املال ة العقالية 
بصفة  املختلفة  العقالية  وغي1 
باألنشطة  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

املشال إليها أعاله.
اح د  زفقة   7  : اإلجت اعي  املقر 
 10 الرقم  الثاني  الطابق  توكي 

الدالالب ضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
دلهم   100.000  : الرأس ال 
مقسم إلى 1.000 حصة من فئة 100 

دلهم.
من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 
كل  من  ديس 17  1ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
ب قت�سى الفصل 15 من القافون 
الس د  تع ين  تم  للشركة  األسا�سي 
الغرفاطي ح زة ك سي1 للشركة ملدة 

غي1 محدودة.

والتسج ل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 
 2021 أكتوار   26 يوم  بالدالالب ضاء 

تحت عدد 797601 و520215.
ب ان مختصر

12 P

 ALUXURIOUS SERVICES
COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

لأس الها : 100.000دلهم
مقرها اإلجت اعي : 10 زفقة ابن 

الريفاعي الطابق ر يسال املعاليف 
الدالالب ضاء

س. ت : ر50815
تطوير الهدف اإلجت اعي

فتح فرع للشركة
العادي  الغي1  القرال  ب قت�سى 
و25   21 بتاليخ  الوح د  للشريك 

سبت 17 2021 تقرل ما يلي :
تطوير الهدف اإلجت اعي للشركة.
برش د  ب دينة  للشركة  فرع  فتح 

باملحطة الطرق ة.
األسا�سي  القافون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 يوم  بالدالالب ضاء  التجالية 

أكتوار 2021 تحت عدد 797569 .
ب ان مختصر

13 P

 STE. KHADAMAT
BELMAKKI

SARL A.U
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2021 أكتوار   1 بتاليخ  بالب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة :
 11 زفقة   7  : اإلجت اعي  املقر 
ال17فو�سي  س دي  القدس  حي 

الدالالب ضاء.
الهدف اإلجت اعي : 

والق ام  الع الات  وشراء  ب ع 
بع ل ات عقالية أ رى.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الرأس ال : 100.000.00 دلهم.

السعدية  الس دة   : الحصص 

باملكي 1000 حصة.

الس دة  تع ين  تم   : التس ي1 

للبطاقة  الحاملة  باملكي  السعدية 

مسي1ة   B681962 لقم  الوطن ة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 

فاتح يناير إلى 1ر ديس 17.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  باملحك ة  القافوني 

أكتوار   25 بتاليخ  للدالالب ضاء 

والسجل   797101 لقم  تحت   2021

التجالي لقم 520001.

14 P

FORMAT PLAST
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مقرها اإلجت اعي : تجزئة سع د 

حجي لقم 106 طريق القن طرة سال

تأسيس شركة
 22 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس  تم  بسال،   2021 سبت 17 

شركة تح ل الخصائص التال ة :

 FORMAT PLAST  : التس  ة 

ش.م.م.ش.و.

الهدف اإلجت اعي :

التعبئة والتغل ف.

استي1اد وتصدير.

تاجر.
دلهم   100.000.00  : املال  لأس 

إجت اع ة  حصة  إلى1000  مقس ة 

موزعة  للحصة  دلهم   100 بق  ة 

كالتالي :

بق  ة  إجت اع ة  1000حصة 

الس د  بحوزة  للحصة  100دلهم 

اشرف الجحري.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التق  د بالسجل التجالي.
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سع د  تجزئة    : اإلجت اعي  املقر 
حجي لقم 106 طريق القن طرة سال.

اشرف  الس د  تع ين   : التس ي1 
ك سي1  محدودة  غي1  ملدة  الجحري 
واحد وتلتزم الشركة بتوق ع املسي1 .

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
باملحك ة اإلبتدائ ة بسال تحت الرقم 
ر760ر بتاليخ 11 أكتوار 2021 لقم 

التق  د بالسجل التجالي 1701ر.
15 P

NOVITRAK
ش.م.م

51 زفقة تانس فت لقم 1 أكدال 
الرااط

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 
تأسيس  تم   2021 أكتوار   8 بتاليخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 صائصها كالتالي :

 NOVETRAK  : الشركة  تس  ة 
شركة ذات مسؤول ة محدودة

الهدف اإلجت اعي :
والهندسة  البناء  أشغال  ج  ع 

املدف ة.
أشغال الحفر والتنق ب.

وأفابيب  األفابيب  أشغال  طوط 
امل اه والصرف الصحي.

زفقة   51  : اإلجت اعي  املقر 
تانس فت لقم 1 أكدال الرااط.

1ر  إلى  يناير  فاتح  من   : املدة 
السنة  عدا  ما  سنة  كل  من  ديس 17 
إلى  التسج ل  تاليخ  من  تبتدئ  األولى 

1ر ديس 17 2021.
 100.000.00  : الشركة  لأس ال 
من  حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 
الواحدة  للحصة  دلهم   100.00 فئة 

محرلة من طرف الشريكين.
 500 العلمي  ملشيش  فول  الس د   

حصة.
الس د مراد الشتواني 500 حصة.
من  مسي1ة  الشركة   : التس ي1 

طرف:
 الس د فول ملشيش العلمي.

غي1  ملدة  الشتواني  مراد  والس د 

محدودة.

الخالص  الراح  من   %  5 تقتطع 

دام  ما  القافوني  اإلحت اط  لتكوين 

األ ي1 أقل من عشر الرأس ال يقسم 

الباقي على الحصص بعد إزالة الق م 

املنقولة من جديد أو املخصصة ألي 

احت اطي على حسب قرال الشركاء.

تم تسج ل الشركة لدى املحك ة 

التجالية في الرااط بتاليخ 27 أكتوار  
التجالي  السجل  لقم  تحت   2021

ر15556.
ب ثابة مقتطف وا ان

16 P

افل سويس تر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك وح د

جوال مسجد االمام مالك  الج باب 

شعفة لقم 1 سال
لأس الها : 100.000.00 دلهم

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

بتاليخ 7 يوف و 2021 تقرل ما يلي :

00ر  الحصص  ج  ع  تفويت  تم 

إلى  مريم  بن وس  الس دة  من  حصة 

الس دة سناء االدلي�سي الزكالي.

 700 الحصص  ج  ع  تفويت  تم 

حصة من الس د عبد الغاني الع ادي 

إلى الس دة سناء االدلي�سي الزكالي.

للشركة  الرئي�سي  املقر  تغ ي1  تم 

ر اوالد  17 شقة لقم  2 ع الة  إقامة 

االمام  مسجد  جوال  إلى  ت الة  مطاع 

مالك  الج باب شعفة لقم 1 سال.

مريم  الس دة  استقالة  ت ت 

بن وس من تس ي1 الشركة وأصبحت 
الزكالي  االدلي�سي  سناء  الس دة 

غي1  وملدة  للشركة  الوح دة  املسي1ة 

محددة.

من  و17   7،6،4 البند  تغ ي1  تم 

القافون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بت الة  اإلبتدائ ة 

2021  تحت لقم 2076.

17 P

 AIT OUMGHAR
TRANSPORT

ايت اومغال ترونسبول ش.م.م
شركة محدوة املسؤول ة ش.م.م 

ذات مساهم واحد
السجل التجالي 75025 مراكش

تعديل
 2021 سبت 17  فاتح  يوم  انعقد 
ايت  لشركة  استثنائي  عام  ج ع 
الكائن  ب قرها  ترونسبول  اومغال 
الشقة  اسفي  طريق   91 لقم  باملسال 
وقرل  مراكش  الثالث  الطابق   2 لقم 

ما يلي :
ب ع  ع ل ة  على  املصادقة 
الحصص التي ت ت يوم فاتح سبت 17 
بنباش  مح د  الس د  بين   2021
وعبد  ذكي1ي  املصطفى  والس دين 

القاسم اهريط.
للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
إلى  واحد  مساهم  ذات  ش.م.م.  من 

ش.م.م.
مح د  الس د  استقالة  قبول 
املصطفى  الس دين  وتعين  بنباش 
ذكي1ي وعبد القاسم اهريط مسي1ين 
املشت1ك  التوق ع  الزام ة  مع  للشركة 

ودلك ملدة غي1 محدودة.
للشركة  األسا�سي  القافون  تعديل 

ل ت ا�سى مع هذه التعديالت.
التعديل  لهذا  القافون  الوضع  تم 
ب راكش  التجالية  املحك ة  لدى 
لقم  تحت   2021 أكتوار   25 بتاليخ 

.11805
18 P

GROUPE HELLA CONSEILS
SARL

مقرها اإلجت اعي : ع الة 10، الشقة 
لقم 1, زفقة جبل تزكة أكدال الرااط

لأس الها : 100.000 دلهم
السجل التجالي : 97991

تع ين مسي1 جديد
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 25 بتاليخ  املنعقد  اإلستثنائي 

أغسطس 2021 قرل ما يلي :

تع ين :
فج ب.  بدوي  العراي�سي  الس د   

والس د لحلو مح د فج ب.
فج ب  مح د  حل مي  والس د 

ك سي1ين جدد للشركة.
تفويت صالح ة التوق ع املشت1كة 
لكل  املع نين  املسي1ين  من  لإلثنين 

منه ا :
الس د العراي�سي بدوي فج ب .

والس د لحلو مح د فج ب. 
والس د حل مي مح د فج ب.

من  ر1  البند  بالتالي  تعديل 
القافون األسا�سي.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت    2016 أكتوار   28 بتاليخ 

.118601
19 P

PHARMACIE IBN HAJAR
SARL AU

املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
بالرااط قرلت   2021 يناير  فاتح  يوم 
تحويل  الغرالي  ياس ين  ليم  الس دة 
ابن  لص دل ة  القافوني  الشكل 
شركة  إلى  ذاتي  شخص  من  حجر 
محدودة املسؤول ة ذات شريك واحد 

بالخصائص التال ة:
 PHARMACIE IBN  : اإلسم 

.HAJAR
لأس مال الشركة : 2100.000.00 
من  حصة   2100 إلى  مقس ة  دلهم 
الواحدة  للحصة  دلهم   1000 فئة 

وهي في ملك : 
الس دة ليم ياس ين الغرالي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاي.
إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى بتدئ من تاليخ التسج ل.
1 زفقة ابن  : لقم  املقر اإلجت اعي 

حجر أكدال الرااط.
ياس ين  ليم  الس دة   : املسي1ة 

الغرالي.
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التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
155567 بتاليخ فاتح فوف ن17 2021.
20 P

أصالة أنفيست
ش م م

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

امل �سي  العرفي  العقد  ب قت�سى 
أكتوار   7 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021
وح د  ب ساهم  محدودة  مسؤول ة 

وذات امل يزات التال ة :
التس  ة : أصالة أففيست ش م م.
الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 

إلى ما يلي :
أموال  لؤوس  في  املشالكة 

.HOLDING الشركات
زفقة   12 لقم   : االجت اعي  املقر 
الدال  الشق  عين   1 االفالة  حي  0ر 

الب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم،   58821000 في  الرأس ال 
588210 حصة من ق  ة  إلى  مقسم 
على  موزعة  للواحدة  دلهم   100

الشكل التالي :
 561720 لحسن  العالمي  الس د 
حصة ما يعادل 56172.000 دلهم.

 11170 بشرى  حلمي  الس دة 
حصة ما يعادل 1.117.000 دلهم.

80ر1  عث ان  العالمي  الس د 
حصة ما يعادل 8.000ر1 دلهم.

80ر10  طالق  العالمي  الس د 
حصة ما يعادل 8000ر10 دلهم.

االنسة العالمي سلمى 290 حصة 
ما يعادل 29.000 دلهم.

ما  حصة   588210  : املج وع 
يعادل 58821.000 دلهم.

لالحت اط   %5 اقتطاع   : األلااح 
الشركاء  على  يوزع  والباقي  القافوني 

نسب ا حسب عدد حصصهم.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.

الس د  عين   : االجت اعي  التس ي1 

الجنس ة،  مغربي  لحسن  العالمي 

الحامل  ر195  يناير  فاتح  في  ازداد 

لقم  الوطن ة  التعريف  بطاقة 

زفقة  زينب  تجزئة  الساكن   ،Wر97ر
الب ضاء  للدال  كالفولف ا  2ر  لقم  ر 

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

 ،2021 أكتوار   28 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 797957.

21 P

أصيل تيك
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 2.000.000 دلهم

مقرها : 7 زفقة أبو فالس بنو ح دان 

الدال الب ضاء

الزيادة في الرأس ال الشركة من 
1.000.000 دلهم إلى 2.000.000 

دلهم
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

للشركاء املؤلخ في 17 ديس 17 ر201، 

تقرل ما يلي :

االجت اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

إلى  دلهم   1.000.000 من  بنقله 

مبلغ  بضم  وذلك  دلهم   2.000.000

الحسابات  من  دلهم   1.000.000

الجالية لل شالكين إلى لأس الها.
القافون  من  و7   6 البندين  تغ ي1 

األسا�سي للشركة وهو كالتالي :

البند لقم 6

على  الشركة  لأس ال  يقسم 

الشركاء كالتالي :

الس د لحسن باغامدي 900.000 

دلهم.

 100.000 حبوب  م نة  الس دة 

دلهم.

كولادي  السالم  عبد  الس د 

700.000 دلهم.

باغ دي  االنسة  ديجة 

100.000 دلهم.

االنسة سك نة باغ دي 100.000 

دلهم.

 100.000 باغ دي  زينب  االنسة 
دلهم.

املج وع : 2.000.000 دلهم.
البند لقم 7

 9000 باغامدي  لحسن  الس د 
حصة.

 1000 حبوب  م نة  الس دة 
حصدة.

الس د عبد السالم كولادي 7000 
حصة.

 1000 باغ دي  االنسة  ديجة 
حصة.

 1000 باغ دي  سك نة  االنسة 
حصة.

 1000 باغ دي  زينب  االنسة 
حصة.

املج وع 20.000 حصة.
تم اإليداع القافوني بكتابة ضبط 
الب ضاء  بالدال  التجالية  املحك ة 
لقم  تحت  ر201  ديس 17  0ر  بتايخ 

8616ر5.
22 P

د ز دونطابروكس
ش م م
تأسيس

امل �سي  العرفي  العقد  ب قت�سى 
يناير   25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021
امل يزات  وذات  محدودة  مسؤول ة 

التال ة :
دوفطابروكس ز  د   :  التس  ة 

 ش م م.
الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 

إلى ما يلي :
التجالة في املنتجات شبه ص دل ة.

االستي1اد والتصدير.
مرس  محج   26  : االجت اعي  املقر 

السلطان الدال الب ضاء.
املدة : محددة في 99 سنة ابتداءا 

من تاليخ تأسيسها.
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  مقسم  دلهم،   100.000
للواحدة  100 دلهم  حصة من ق  ة 

موزعة على الشكل التالي :

 500 الجديدي  غ ثة  الس دة 
حصة ما يعادل 5.000 دلهم.

 500 الصروخ  امن ة  الس دة 
حصة ما يعادل 5.000 دلهم.

يعادل  ما  1000 حصة   : املج وع 
100.000 دلهم.

لالحت اط   %5 اقتطاع   : األلااح 
الشركاء  على  يوزع  والباقي  القافوني 

نسب ا حسب عدد حصصهم.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.
ع نت   : االجت اعي  التس ي1 

الس دتان.
الجنس ة  مغرا ة  الجديدي  غ ثة 
 1985 سبت 17   25 بتاليخ  مزداد 
للبطاقة  الحامل  الب ضاء  بالدال 
 BE807692 لقم  للتعريف  الوطن ة 

والساكن بسويسرا.
ر  بتاليخ  مزداد  الصروخ  امن ة 
الب ضاء،  بالدال   1967 أغسطس 
للتعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
زفقة   28 والساكن   A51899ر لقم 

سوليا ديول الجامع الرااط.
غي1  ملدة  للشركة  مسي1تان 

محدودة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
 ،2021 سبت 17   22 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 190ر79.
23 P

SOMATROK GROUPE
SARL AU

AU CAPITAL : 5.000.000 DHS
 في إطال الج ع االستثنائي لشركة 
واملنعقد   SOMATROK GROUPE
بتاليخ 2 سبت 17 2021، تقرل ما يلي :
املقر  من  الشركة  مقر  تغ ي1 
ت الة  الذهب  واد  حي   92 من  الحالي 
املنصول  لوفيسونس  تجزئة   81 إلى 

الذهبي ت الة.
القافوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت   ،2021 أكتوار   1 يوم  بالرااط 

لقم 117971.
24 P
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PROTEM
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
في إطال الج ع االستثنائي لشركة 
PROTEM واملنعقد بتاليخ 2 سبت 17 

2021، تقرل ما يلي :
تغ ي1 مقر الشركة من املقر الحالي 
أكدال   1 لقم  زيز  واد  زفقة  ر1  من 
لوفيسونس  تجزئة   81 إلى  الرااط 

املنصول الذهبي ت الة.
القافوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت   ،2021 أكتوار   1 يوم  بالرااط 

لقم 118080.
25 P

 STE ACADEMIE
SCIENTIFIQUE

SARL AU
على إثر قرال الج ع العام العادي 
املنعقد يوم 22 ديس 17 2020 لشركة 
 ACADEMIE SCIENTIFIQUE SARL
AU لأس الها 10.000 دلهم، تقرل ما 

يلي :
ت ت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات التصف ة.
والنطق  املصفي  ذمة  وا الء 

بإقفال ع ل ات التصف ة.
السجل التجالي لقم 16991.

بكتابة  تم  القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بسال بتاليخ 0ر ديس 17 2020، تحت 

لقم 5671ر.
26 P

SENS DU GOUT
SARL

لاس ال الشركة : 10.000 دلهم
املقر االجت اعي : شالع موالي 

اس اع ل لقم 67 مكرل، حسان، 
الرااط

السجل التحل لي لقم ر0ر107
العام  للج ع  املجضر  ب قت�سى 
 ،2021 سبت 17   6 بتاليخ  االستثنائي 
حصة  5ر  ب ع  العام  الج ع  قرل 
التهامي  الدغمي  للس د  اجت اع ة 

لفائدة الس د السع دي ف صل.

حصة  5ر  ب ع  العام  الج ع  قرل 
اجت اع ة للس دة الجوهري لال أس اء 

لفائدة كل من :
ب ف صل  السع دي   الس د 

 15 حصة اجت اع ة.
الس د الدغمي ياسين ب 7 حصة 

اجت اع ة.
الس د الدغمي يوسف ب 7 حصة 

اجت اع ة.
6 حصة  أيوب ب  الدغمي  الس د 

اجت اع ة.
وعل ه فقد وقع تعديل مقتض ات 
االسا�سي  القافون  من   7 الفصل 

للشركة ل صبح على الشكل التالي :
 50 ف صل  السع دي  الس د 

حصة اجت اع ة.
حصة   17 ياسين  الدغمي  الس د 

اجت اع ة.
17 حصة  الس د الدغمي يوسف 

اجت اع ة.
حصة   16 أيوب  الدغمي  الس د 

اجت اع ة.
السع دي  الس دان  تع ين  تم 
بصفته ا  ياسين  والدغمي  ف صل 
املسي1ان الوح دان للشركة ملدة غي1 
الدغمي  الس د  واستقالة  محددة 

التهامي من منصبه ك سي1 للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   6 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم 118106/9177.
27 P

STE NASQ
SARL AU

الراس ال : 100.000 دلهم
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك واحد
بتاليخ  بسال  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  تم وضع   ،2021 أكتوار  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة :
.NASQ : التس  ة االجت اع ة

الهدف االجت اعي : مكتب االشهال 
والتسويق.

وس ط عقالي.
مقاول في ا لبستنة.

شالع   21 لقم   : االجت اعي  املقر 
الرشاد  حي  مح د  س دي  األمي1 

القرية سال.
املدة االجت اع ة : 99 سنة ابتداء 

من تاليخ تأسيسها.
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
مبلغ 100.000 دلهم موزع على 1000 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

وزعت ك ا يلي :
مفرح  ح  د  العزيز  عبد  الس د 
 1000 الرش دي  الشريجة  فا�سي 

حصة.
السنة االجت اع ة : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 1ر ديس 17 من كل سنة
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 
الشريجة  فا�سي  مفرح  ح  د  العزيز 
للشركة  وح د  ك سي1  الرش دي، 
البنك ة  الوثائق  على  وح د  وك وقع 

ملدة غي1 محدودة.
التجالي  بالسجل  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بسال بتاليخ 28 أكتوار 2021، تحت 

لقم 1789ر.
28 P

SELK ELECTROMENAGER
SARL AU
تأسيس

عقد   حسب  الشركة  تأسيس  تم 
 2021 أغسطس   15 بتاليخ  عرفي 

والتي تح ل الخصائص التال ة :
الهدف االجت اعي الحراسة.

دلهم   100.000 الشركة  لأس ال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بين  الشركاء على الشكل التالي :
 1000 لش د  مسرول  الس د 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة  

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

 11 لقم  شقة   : االجت اعي  املقر 
طابق األول إقامة القادل مرس الخي1 

ت الة.
التس ي1 : مسرول لش د.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
ر122ر1 بتاليخ 22 سبت 17 2021.

29 P

CODRIMEX
SARL

الراس ال االجت اعي : 1.700.000 
دلهم

املقر االجت اعي : الدال الب ضاء دوال 
حالث ح ري موالي التهامي

دال بوعزة
تفويت حصص اجت اع ة

من  حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 
موثق  العلمي  فؤاد  األستاذ  طرف 
15 أبريل  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
مح د  املهدي  الس د  فوت   ،2021
مج وع  مح د  بوملاني  للس د 
 100 بق  ة  حصة   8500 الحصص 
الشركة  في  الواحدة،  للحصة  دلهم 
املس اة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 1.700.000 لاس الها   CODRIMEX
بالدال  االجت اعي  ومقرها  دلهم 
موالي  ح ري  حالث  دوال  الب ضاء 

التهامي، دال بوعزة.
تم  فقد  التفويت  لهذا  تبعا 
من  و16   7 الفصلين  في  التعديل 

النظام األسا�سي للشركة.
الفصل 7 الجديد :

االجت اعي  الرأس ال  يبقى 
دلهم    1.700.000 مبلغ  في  محدودا 
كل  ق  ة  حصة   17.000 إلى  مقسم 
وحدة منها 100 دلهم وموزعة كالتالي 

:
 17.000 مح د  بوملاني  الس د 

حصة.
الفصل 16 الجديد :

مح د  بوملاني  الس د  تع ين 
ملدة  للشركة  وح د  ومسي1  ك ساهم 

غي1 منته ة.
أن   املساه ين  ج ع ة  الحظت 
أصبحت   CODRIMEX الشركة 
شركة ذات مسؤول وح د وهذا ما تم 
عل ه املوافقة من طرف الس د بوملاني 
مح د املساهم واملسي1 الوح د لذات 

الشركة.
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تعديل النظام األسا�سي للشركة.

 ،2021 أبريل   15 التاليخ  بنفس 

الجديد  األسا�سي  النظام  تعديل  تم 

ذات  شركة  أصبحت  التي  للشركة 

مسؤول ة محدودة ب ساهم واحد.
القافون  على  املصادقة  محضر 

أبريل   15 بتاليخ  الجديد  االسا�سي 

.2021

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الب ضاء بتاليخ 7 يوف و 2021، تحت 
لقم 781575.

30 P

MADARISO
SARL

الراس ال االجت اعي : 1.000.000 

دلهم

املقر : الدال الب ضاء 18-11 زفقة 

حسن ابن تابت فل ت

تفويت حصص اجت اع ة
من  حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى 

موثق  العلمي  فؤاد  األستاذ  طرف 

26 مالس  بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

مح د  املهدي  الس د  فوت   ،2021

مج وع  مح د  بوملاني  لس د 

الحصص 20.000 حصة بق  ة 100 

الشركة  في  الواحدة،  للحصة  دلهم 

املس اة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 1.000.000 لاس الها   MADARISO

بالدال  االجت اعي  ومقرها  دلهم 
ابن  حسن  زفقة   ،18-11 الب ضاء 

تابت فل ت.

تم  فقد  التفويت  لهذا  تبعا 

من  و16   7 الفصلين  في  التعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

الفصل 7 الجديد :

االجت اعي  الرأس ال  يبقى 

دلهم    1.000.000 مبلغ  في  محدودا 

كل  ق  ة  حصة   10.000 إلى  مقسم 

وحدة منها 100 دلهم وموزعة كالتالي:

 10.000 مح د  بوملاني  الس د 

حصة.

الفصل 16 الجديد :
مح د  بوملاني  الس د  تع ين 
ملدة  للشركة  وح د  ومسي1  ك ساهم 

غي1 منته ة.
أن   املساه ين  ج ع ة  الحظت 
أصبحت   MADARISO الشركة 
شركة ذات مسؤول وح د وهذا ما تم 
عل ه املوافقة من طرف الس د بوملاني 
مح د املساهم واملسي1 الوح د لذات 

الشركة.
الجديد  األسا�سي  النظام  تعديل 

للشركة.
 ،2021 مالس   26 التاليخ  بنفس 
الجديد  األسا�سي  النظام  تعديل  تم 
ذات  شركة  أصبحت  التي  للشركة 

مسؤول ة محدودة ب ساهم واحد.
القافون  على  املصادقة  محضر 
مالس   26 بتاليخ  الجديد  االسا�سي 

.2021
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 
الب ضاء بتاليخ 7 يوف و 2021، تحت 

لقم 781578.
31 P

PILLIOTY
SARL

لاس الها : 00.000ر دلهم
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 
سبت 17   21 بتاليخ  واملنعقد  للشركة 

2021، التغ ي1ات التال ة :
حافظ  الس د  حصص  احالة 
حصة  إلى  سهم   90 البالغة  كريكر 

الس د عبد الرزاق بوزكري.
بوزكري  هشام  حصص  احالة 
الس د  حصة  إلى  سهم   90 البالغة 

عبد الرزاق بوزكري.
الرزاق  : عين الس د عبد  التس ي1 
بوزكري مسي1 وح د للشركة ملدة غي1 

محدودة.
للشركة  القافوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجالي لل حك ة التجالية 
 ،2021 أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 118550.
32 P

MARITA IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات شريك وح د
لأس الها : 000 .100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 0088 حي التنش ط 
الساكن ة القن طرة

لقم السجل التجالي : 28185
توس ع نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
إضافة  تم   ،2021 مالس   1 في  املؤلخ 
الشركة  نشاط  إلى  التال ة  االنشطة 

الحالي :
االستغالل واالفتاج املنجمي.

املنتوجات  وتسويق  تق  م 
املنج  ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 26 مالس 

2021، تحت لقم 2216.
33 P

ANTHURIUM
SARL AU

لاس املال : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : إقامة 15، شقة 
2، زفقة اكل ان س دي علي أكدال، 

الرااط
لقم السجل التجالي : ر8175

لشركة  الوح د  الشريك  قرل 
ب وجب   ANTHURIUM SARL AU
 17 بتاليخ  االستثنائي  العام  املحضر 

ماي 2021، ما يلي :
تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة إلى 
العنوان التالي : زفقة جعفر الصديق 
 ،8 لقم  ر  ع الة  ابن  لدون،  إقامة 

أكدال، الرااط.
القافون  من   1 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
افجاز   : االجت اعي  الهدف  توس ع 
التكوين،  الوساطة،  الدلاسات، 
املشولة  وتقديم  غسينغ  األوتسو 

بج  ع أفواعها.
فت جة لذلك تم تغ ي1 الفصل 16 

من القافون االسا�سي للشركة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرااط تحت لقم  التجالية  املحك ة 

0ر1185 بتاليخ 26 أكتوار 2021.
34 P

FOG CONSULTING
لأس املال : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : إقامة 15، شقة 
2، زفقة أكل ان س دي علي أكدال 

الرااط
لقم السجل التجالي : ر8602

 FOG شركة  مدلاء  قرل 
املحضر  ب وجب   CONSULTING
ماي   17 بتاليخ  االستثنائي  العام 

2021 ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغ ي1 
اقامة  الصادق  جعفر  زفقة   : التالي 
ابن  لدون ع الة ر الشقة 8، أكدال 

الرااط.
موازات مع ذلك تم تعديل الفصل 

1 من القافون االسا�سي للشركة.
ر  من  املدلاء  تع ين  مدة  تغ ي1 

سنوات إلى أجل غي1 محدد
من   16 الفصل  تغ ي1  تم  واالتالي 

القافون األسا�سي للشركة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرااط تحت لقم  التجالية  املحك ة 

1ر1185 بتاليخ 26 أكتوار 2021.
35 P

OCEAN TRAVEL
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2021 سبت 17  0ر  في  بالرااط 
مسؤول ة  ذات  مؤسسة  انشاء  تم 
بالخصائص  وح د  بشريك  محدودة 

التال ة :
.OCEAN TRAVEL SARLAU

لاس ال الشركة : 100.000 دلهم
زفقة   51  : الشركة  عنوان 
أكدال   1 لقم  الشقة  تانس فت 

الرااط.
هدف املؤسسة :
النقل الس احي.

املسي1 بودلة عبد الص د.
الضريبة املهن ة لقم 25709058.

 155571 لقم  التجالي  السجل 
باملحك ة التجالية بالرااط.

36 P
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2EME ETAGE APPART 7

 AVENU AGDAL GUELMIM

TEL : 052877186ر

شركة اوراش دلتا خدمات
ش م م ذات ش و

إنشاء شركة ذات مسؤول ة محدودة
اسم التجالي : شركة اولاش دلتا 

 دمات ش م  م ذا ش و.
بلوك د  العل ا  تي1ت  : حي  العنوان 

زفقة 02 لقم 21 كل  م.
اشغال  تجالي  وس ط   : املهام 

مختلفة أو البناء.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

مقسم على الشكل التالي :
الس د بوكنو عبد اللط ف 1000 

حصة ب 100 دلهم للحصة.
عبد  بوكنو  الس د   : التس ي1 

اللط ف.
تم اإليداع القافوني األسا�سي لدى 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 
كل  م بتاليخ 18 أكتوار 2021، تحت 
التجالي  والسجل  61ر/2021  لقم 

تحت لقم 1ر7ر.
37 P

االستاذ مح د لش د التدالوي

موثق باالدل الب ضاء
67/69 شالع موالي ادليس األول الطابق األول 

الشقة لقم ر

0522821899/052282252588

الفاكس : 0522821512

 SCAR PROPERTY
MANAGEMENT-SPM

SARL AU
لأس ال اجت اعي : 10.000 دلهم

شالع الزلقطوني اقامة ح اد شقة 1 
20200 الدال الب ضاء

تلقاه  توث قي  عقد  ب قت�سى 
التدالوي موثق  األستاذ مح د لش د 
أكتوار   11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
األسا�سي  النظام  وضع  تم   ،2021
املحدودة  املسؤول ة  ذات  للشركة 

بشريك وح د بالخصائص ارت ة :
 SCAR PROPERTY  : التس  ة 
.MANAGEMENT -SPM SARL AU

الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 
إلى الق ام دا ل أو  الج املغرب.

يهدف هذا العقد إلى ايجال وتس ي1 
العقالات.

املقر االجت اعي : شالع الزلقطوني 
الدال   20200  1 شقة  ح اد  اقامة 

الب ضاء.
في  يحدد   : االجت اعي  الرأس ال 
ج  عها  محرلة  دلهم   10.000 مبلغ 

على الشكل التالي :
 10.000 صدقي  مح د  الس د 

دلهم.
املج وع : 10.000 دلهم.

حصة   100 في  تحدد   : الحصص 
اجت اع ة ق  ة كل حصة 100 دلهم 

محرلة ج  عها على الشكل التالي :
الس د مح د صدقي 100 حصة.

املج وع : 100 حصة.
يناير  السنة االجت اع ة من فاتح 

إلى 1ر ديس 17.
غي1  ملدة  الشركة  تسي1   : التس ي1 
مح د  الس د  طرف  من  محددة 

صدقي.
عقودها  ج  ع  في  الشركة  وتلتزم 
الس د  ملسي1ها  املنفرد  بالتوق ع 

مح د صدقي.
باملركز  القافوني  اإليداع  تم 
الب ضاء  بالدال  لالستث ال  الجهوي 
لقم  تحت   ،2021 أكتوار   25 بتاليخ 

.520105
38 P

SMRT
RC : 120111

املقر االجت اعي : ع الة لقم   إقامة 
لقم 21 ديال املنصول حي يعقوب 

املنصول الرااط
االستثنائي  العام  الج ع  إطال  في 
بتاليخ  واملنعقد   SMRT لشركة 

8 أكتوار 2021، تقرل ما يلي :
مصفي  وتس  ة  الشركة  حل 

للشركة علي اوانتي.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بالرااط تحت لقم ر11826.
39 P

 STE LILYA FLOWER
SARL AU

RC N °: 126527
 STE LILYA FLOWER  : التس  ة 

.SARL AU
تجزئة  99ر1   : االجت اعي  املقر 

وفاق الاك محل 1 ت الة.
في اطال الج ع االستثنائي لشركة 
 ،LILYA FLOWERS SARL AU
 ،2021 سبت 17   15 بتاليخ  واملنعقد 

تقرل ما يلي :
الس دة  وتس  ة  الشركة  حل 

ضريري سلمى ك صف للشركة.
بالسجل  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بالرااط تحت لقم 6508.
40 P

STE SPLUS
RC N °: 9797ر
.STESPLUS : التس  ة

17م،  سكتول   : االجت اعي  املقر 
حي الرياض الرااط.

في اطال الج ع االستثنائي لشركة 
SPLUS، واملنعقد بتاليخ فاتح اكتوار 

2021، تقرل ما يلي :
حل الشركة.

املصفي : طاغي مصطفى.
بالسجل  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بالرااط تحت لقم 118216.
41 P

STE ALA SKETCHS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
تاسيس شركة

في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
0ر21  لقم  تحت   ،2021 فوف17  0ر 
املسؤول ة  ذات  شركة  تاسيس  تم 
وذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخص ات التال ة :
 STE ALA  : االجت اعي  االسم 

.SKETCHS

مهندسة   : التجالي  النشاط 
مع الية.

ترك،  ر6ر   : االجت اعي  املقر 
 ،1 لقم  شقة   ،15 بلوك   11 سكتول 

حي السالم سال.
 SECTEUR 11  ر6ر TERC BLOC
.15 APPT 1 HAY ESSALAM SALE

فاتح  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
يناير الى 1ر ديس 17.

الراس ال : 10.000 دلهم.
لحرش  عزيزة  تع ين  تم   : التس ي1 

ك سي1ة للشركة ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بسال  التجالية 
لقم   ،1077 لقم  تحت   ،2021

السجل التجالي 1759ر.
42 P

 STE MA PARALIN
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تاسيس شركة

في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2021 بسال، تم تاسيس  20 سبت 17 
التي  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

تح ل الخصائص التال ة :
 STE MA PARALIN  : التس  ة 

.SARL
مواد  ب ع   : االجت اعي  الهدف 

التج  ل بالتقس ط.
تاجر.

لاس ال : 100.000 دلهم.
من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
املقر االجت اعي : تجزئة البساتين 
ر  لقم  محل  ر2  لقم  لضا  ع الة 

لع ايدة سال.
املزدادة  الشنوني  ل لى   : التس ي1 
الحاملة   1986 يناير  ر1  بتاليخ 
لقم  الوطن ة  التعريف  للبطاقة 
بساف ة  الساكنة   ،AB611252
الغرابل ة زفقة فاط ة الزهراء لقم 55 

سال.
التسج ل  تم   : التجالي  السجل 
بسال  التجالية  باملحك ة  التجالي 
لقم  تحت   ،2021 اكتوار   11 بتاليخ 

1667ر، لقم االيداع 7565ر.
43 P
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 STE BELCADI GOLDEN
  COFFEE

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تاسيس شركة
في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تاسيس  تم  بسال،   2021 أكتوار   6
التي  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

تح ل الخصائص التال ة :
 STE BELCADI  : التس  ة 

.GOLDEN COFFEE SARL
وقاعة  مقهى   : االجت اعي  الهدف 

شاي.
لاس ال : 100.000 دلهم.

من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

التجالي  املحل   : االجت اعي  املقر 
لقم  املستقبل  تجزئة  من  املستخرج 

97 املح ط لع ايدة سال.
املزداد  فج ب   بلقا�سي   : التس ي1 
الحامل  02/1978/ر1  بتاليخ 
لقم  الوطن ة  التعريف  للبطاقة 
الش خ  بحي  الساكن   ،AB178707

املفضل زفقة التوتة لقم 11 سال.
التسج ل  تم   : التجالي  السجل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 
بسال بتاليخ 11 أكتوار 2021، تحت 

لقم 1687ر، لقم االيداع 7596ر.

44 P

FIDUCIAIRE ABDOU

شركة كترا كار
ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

مقرها االجت اعي : بلوك م لقم 26 
ب ب ن ال تابريكت سال

املسجل  الخاص  للعقد  تبعا 
بتاليخ 5 أبريل 2020، قرل ما يلي :

تصف ة الشركة.
س ي1  فرحان  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.
لتصف ة  االجت اعي  املقر  تع ين 
ب ب ن ال   26 لقم  م  بلوك   : الشركة 

تابريكت سال.

وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 
أكتوار   27 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 7689ر.
45 P

STE SB KSOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د
تأسيس شركة

 15 بتاليخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
يول و 2021، تم تاسيس شركة ذات 
وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

ذات الخصائص التال ة :
.STE SB KSOUR : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

املقر االجت اعي : لقم ر دلب فحل 
الزفريتي القصول املدينة مراكش.

دلهم   10.000  : الشركة  لاس ال 
كل  ق  ة  حصة   100 الى  مقس ة 

واحدة منها 100 دلهم.
دال  عقالية،  ع ل ات   : الهدف 

الض افة أو لياض.

املدة : 99 سنة.
الشركاء : الس د سامي برادة.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
الس د سامي برادة ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021، تحت لقم 128928.
46 P

STE FONCIERE MAJORELLE
 SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تأسيس شركة

تلقاه  موث قي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ بفاس،  موثق  بوعنان   سعد 
الس د  فوت    ،2021 أكتوار   21  
مصطفى بنعبود لفائدة الس د مح د 
مالك، ماقدله 1رر حصة اجت اع ة 
املس اة  الشركة  في  ي تلكها  التي 
FONCIERE MAJORELLE  ش.م.م.، 
لاس الها االجت اعي 100.000 دلهم، 

بالدالالب ضاء،  االجت اعي  مقرها 
اقامة  املجاطي،  اح د  زفقة  ر1 
8 وكذلك  االلب، الطابق االول، لقم 

الحساب الجالي.
الشركاء  قرل  التفويت،  لهذا  تبعا 

ما يلي :
النظام  من   6 الفصل  تعديل 

االسا�سي للشركة ك ا يلي :
مبلغ  في  الشركة  لاس ال  حدد 
 1000 الى  مقسم  دلهم   100.000
حصة بق  ة 100 دلهم لكل حصة، 

موزعة على الشركاء ك ا يلي :
الس د مح د مالك 1رر حصة.

عبد االاله الصنهاجي ررر حصة.
 COHEN & شركة 
CO.HOLDING ش.م.م.ررر حصة.

املج وع : 1000 حصة.
االاله  عبد  الس د  است رالية 
الصنهاجي في تس ي1 الشركة املذكولة 

اعاله.
لدى  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
اكتوار   27 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت لقم 797796/2021.
ب ثابة مقتطف

ديوان االستاذ سعد بوعنان

موثق

47 P

STE LA & KA BTP
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تأسيس شركة

تلقاه   موث قي  عقد  ب قت�سى 
بفاس،  موثق  بوعنان  سعد  االستاذ 
وضع   ،2021 سبت 17  ر2  في  مؤلخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القافون 
املواصفات  ذات  محدودة  مسؤول ة 

التال ة :
 STE LA & KA  BTP  : التس  ة 

ش.م.م.
االنعاش   : االجت اعي  الغرض 
العقالي، التجزئة، أشغال مختلفة.

75 تجزئة   : فاس  املقر االجت اعي 
سبطي، طريق اي وزال متجر لقم 1.

املدة : 99 سنة.

لاس ال االجت اعي : حدد في مبلغ 

 5000 الى  مقس ة  دلهم،   500.000

دلهم   100 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

الشركاء  على  وموزعة  حصة  لكل 

كالتالي :

 2500 قباج   أمين  مح د  الس د 

حصة.

الس د يوسف لحلو  2500 حصة.

املج وع : 5000 حصة.

الس د مح د  تع ين  تم   : التس ي1 

لحلو  يوسف  والس د  قباج  أمين 

ك سي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة.

أحد  بتوق ع  الشركة  تلتزم 

أمين  مح د  الس د  فقط  املسي1ين 

قباج والس د يوسف لحلو.

الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17.

من   %  5 اقتطاع  بعد   : االلااح 

على  يوزع  القافوني،  االحت اطي 

الشركاء حسب حصصهم في الشركة.

ش.م.م.   LA & KA BTP شركة 

لقم  التحل ل  السجل  تحت  مسجلة 

باملحك ة  التجالي  بالسجل  5ر699 

التجالية بفاس.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

بفاس بتاليخ 25 اكتوار 2021، تحت 

لقم 1668/2021.
ب ثابة مقتطف

ديوان االستاذ سعد بوعنان

موثق

48 P

 STE ITALIEN DREAM

AMEUBLEMENT
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

تلقاه   موث قي  عقد  ب قت�سى 

بفاس،  موثق  بوعنان  سعد  االستاذ 

يتض ن   ،2021 يول و   26 بتاليخ 

االستثنائي العام  الج ع  محضر 
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 ITALIEN DREAM  للشركة املس اة 
ذات  شركة   AMEUBLEMENT
لاس الها  محدودة،  مسؤول ة 
االجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000
متجر  القاهرة،  زفقة   2 لقم  بفاس 
 لقم 7 و8، طريق عين الشقف، تقرل 

ما يلي :
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
في  وح د  شريك  الراجي  مصطفى 

الشركة املذكولة أعاله.
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
الشركة  في  شريك  الراجي  مح د 

املذكولة أعاله.
توزيع الحصص على الولثة.

القافون  6 و7 من  الفصل  تعديل 
االسا�سي للشركة.

عبد  الس د  تس ي1  مدة  افتهاء 
واعطائهابراء  بالشركة،  الراجي  العلي 

عن مدة تس ي1ه للشركة.
سحر  الس دة  است رالية 
كل  تس  ة  مع  التس ي1  في  بنشقرون 
ادليس  والس د  الراجي  فت حة  من 
للشركة  جديديان  ك سي1ان  الراجي 

املس اة أعاله ملدة غي1 محدودة.
 ITALIEN فت جة لذلك تلتزم شركة
DREAM AMEUBLEMENT ش.م.م. 
مع  بنشقرون  سحر  الس دة  بتوق ع 
الراجي  الس دة فت حة  احد املسي1ين 

أو الس د ادليس الراجي.
تحديد صالح ات املسي1ين.

للشركة  القافوني  الشكل  تعديل 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

مسؤول ة محدودة.
اسئلة مختلفة.

القافون  تعديل  تم  لذلك  فت جة 
االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
ب كناس  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 اكتوار   15 بتاليخ 

ر2021/156.
ب ثابة مقتطف

ديوان االستاذ سعد بوعنان

موثق

49 P

 STE AMIRA ERRAJI
MEUBLES

 SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تلقاه  موث قي  عقد  ب قت�سى 
بفاس،  موثق  بوعنان  سعد  االستاذ 
يتض ن    ،2021 يول و   26 بتاليخ 
االستثنائي  العام  الج ع  محضر 
 AMIRA ERRAJI املس اة  للشركة 
مسؤول ة  ذات  شركة   ،  MEUBLES
 1.000.000 لاس الها  محدودة، 
دلهم ومقرها االجت اعي بفاس، زفقة 
1، حي السعادة طريق عين  65، لقم 

الشقف، تقرل ما يلي :
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
في  وح د  شريك  الراجي  مصطفى 

الشركة املذكولة أعاله.
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
الشركة  في  شريك  الراجي  مح د 

املذكولة أعاله.
توزيع الحصص على الولثة.

القافون  6 و7 من  الفصل  تعديل 
االسا�سي للشركة.

عبد  الس د  تس ي1  مدة  افتهاء 
العلي الراجي بالشركة، واعطائه ابراء 

عن مدة تس ي1ه للشركة.
سحر  الس دة  است رالية 
كل  تس  ة  مع  التس ي1  في  بنشقرون 
والس د  الراجي  فت حة  الس دة  من 
جديدان  ك سي1ان  الراجي  ادليس 
غي1  ملدة  أعاله  املس اة  للشركة 

محدودة.
 AMIRA فت جة لذلك تلتزم شركة
ERRAJI MEUBLES ش.م.م.، بتوق ع 
أحد  مع  بنشقرون  سحر  الس دة 
أو  الراجي  فت حة  الس دة  املسي1ين 

الس د ادليس الراجي.
تحديد صالح ات املسي1ين.

للشركة  القافوني  الشكل  تعديل 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

مسؤول ة محدودة.
املوافقة على الب ع.

اسئلة مختلفة.

القافون  تعديل  تم  لذلك  فت جة 
االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
ب كناس  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 اكتوار   15 بتاليخ 

.1562/2021
ب ثابة مقتطف

ديوان االستاذ سعد بوعنان

موثق

50 P

STE LE CHOIX DES TISSUS
 SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تلقاه  موث قي  عقد  ب قت�سى 
بفاس،  موثق  بوعنان  سعد  االستاذ 
يتض ن    ،2021 يول و   26 بتاليخ 
االستثنائي  العام  الج ع  محضر 
 LE CHOIX DES املس اة  للشركة 
مسؤول ة  ذات  شركة   ،  TISSUS
100.000دلهم  لاس الها  محدودة، 
 15 لقم  بفاس،  االجت اعي  ومقرها 
اقامة زينب، زفقة الخنساء حي ملعب 

الخ ل، تقرل  ما يلي :
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
وح دا   شريك  الراجي  مصطفى 

الشركة املذكولة أعاله.
الس د  املرحوم  بوفاة  االقرال 
الشركة  في  شريك  الراجي  مح د 

املذكولة أعاله.
توزيع الحصص على الولثة.

القافون  6 و7 من  الفصل  تعديل 
االسا�سي للشركة.

افتهاء مدة تس ي1 الس د عبد العلي 
عن  ابراء  واعطائه  بالشركة،  الراجي 

مدة تس ي1ه للشركة.
سحر  الس دة  است رالية 
كل  تس  ة  مع  التس ي1  في  بنشقرون 
والس د  الراجي  فت حة  الس دة  من 
جديدان  ك سي1ان  الراجي  ادليس 
غي1  ملدة  أعاله  املس اة  للشركة 

محدودة.
 LE شركة  تلتزم  لذلك  فت جة 
ش.م.م.،   CHOIX DES TISSUS
مع  بنشقرون  سحر  الس دة  بتوق ع 
الراجي  الس دة فت حة  أحد املسي1ين 

أو الس د ادليس الراجي.

تحديد صالح ات املسي1ين.

للشركة  القافوني  الشكل  تعديل 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات 

مسؤول ة محدودة.
اسئلة مختلفة.

القافون  تعديل  تم  لذلك  فت جة 
االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
ب كناس  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 اكتوار   15 بتاليخ 

.1565/2021
ب ثابة مقتطف

ديوان االستاذ سعد بوعنان
موثق

51 P

 PHARMACIE MENZAH AL
ATLAS

شركة ذات مسؤول ة محدودة
 SIEGE : N°6 IM11 GH 12

 RESIDENCE MENZAH ATLAS
 1 TRANCHE 8 TAMENSOURT

MARRAKECH
لاس الها : 10.000ر.1 دلهم

تاسيس شركة
بتاسيس  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة ذات مسؤول ة محدودة املؤلخ 
ب راكش   ،2021 يول و   6 بتاليخ 
ب ثابة القافون االسا�سي لشركة ذات 
مسؤول ة محدودة م يزاتها ك ا يلي :

 PHARMACIE  : الشركة  اسم 
ذات  شركة   MENZAH AL ATLAS

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
ب ع  ص دالني   : الشركة  غرض 

بالتقس ط.
 SIEGE : N°6  : الشركة  مقر 
 IM11 GH 12 RESIDENCE
  MENZAH ATLAS 1 TRANCHE 8

.TAMENSOURT MARRAKECH
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تاسيسها.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
مقسم  دلهم   100.000 في  الشركة 
دلهم   100 فئة  من  1000 حصة  الى 
للواحدة وهذه الحصص موزعة على 

الشكل التالي :
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 1000  .... ياسين  شكالن  الس د 
حصة.

الس د  تع ين  تم   : الشركة  مسي1 
شكالن ياسين املسي1 الوح د لشركة 

ملدة غي1 محددة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2021 يول و   28 بتاليخ  ب راكش 

تحت لقم 85ر126.
52 P

STE ONATCA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د
تاسيس شركة

 25 بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوافين  وضع  تم   ،2021 اكتوار 

الشركة ذات امل يزات التال ة :
.ONATCA : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو  الجه :

وأشغال  بالبناء  املتعلقة  ج  ع 
مختلفة.

املقر الرئي�سي : شالع مح د سالم 
ب دا لقم 57 الع ون.

الراس ال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 الى  مقس ة  دلهم 
الحسن  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

حجوجي.
الس د  طرف  من  تس ي1   : االدالة 

الحسن حجوجي.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت   ،2021 أكتوار   25 بتاليخ 
لقم  التجالي  سجل  2021/ر28ر، 

8579ر.
53 P

 STE MARAVER
SARL AU

سجل تجالي لقم : 6909
تغ ي1 شركة

ب قت�سى عقد عرفي تم التغ ي1ات 

بامل يزات التال ة :

1000 حصة  ب ع   : الحصص  ب ع 

الس د  الى  ح  د  دلادلي  الس د  من 

حسن املالحة.
من   : الشركة  لاس ال  في  زيادة 

 5.000.000 الى  دلهم   100.000

دلهم.

الس د  الى  الشركة  تس ي1  يعهد 

حسن املالحة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

20 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021، تحت لقم 9ررر/2021.

54 P

STE FOCUS MAINTENANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجت اعي : 221 حي الحرية 1 

الطابق ر الشقة لقم 9 املح دية

تاسيس شركة
حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

باملح دية  في تاليخ 8 اكتوار 2021، 

لشركة  االسا�سي  القافون  انشاء  تم 

وح د  بشريك  املسوؤل ة  محدودة 

 صائصها كالتالي :

التس  ة : فوكس مافتنوفص .

ولشة  استغالل   : املوضوع 

للص افة الصناع ة.

م كاف كي وصانع.

تاجر املعدات والتوليد الصناعي.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.
في  محدد   : الشركة  لاس ال 

 1000 الى  مقسم  دلهم   100.000

حصة من فئة 100 دلهم للحصة .

 1000  ..... لش د  ساهل  للس د 

حصة.

الس د  تع ين  تم  الشركة  الدالة 

ساهل لش د ك سي1 وح د للشركة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2021 اكتوار   25 يوم  باملح دية 

تحت لقم 2206.

55 P

 STE MECCANO MOTOR

ELKOUTBI

 SIEGE : MAG211 BLOC 9 LA

FERAILLE SAADA  SBZ MEKNES

تعديل في شركة
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  على 

 STE MECCANO MOTOR : لشركة

EL KOUTBI SARL AU، شركة ذات 

أكتوار   10 بتاليخ  مسؤول ة محدودة 

 MAG211 BLOC مقرها     ،2021

 9 LA FERAILLE SAADA  SBZ

MEKNES، تقرل ما يلي :

غ ال  قطع  ب ع  نشاط  اضافة 

الس الات.

مفاوض.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021، تحت لقم 657/1612ر5.

56 P

FIDUCIAIRE ZITOUNI

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : AV MED V N°55 RUE AL

 MAHKAMA APPT N°1 رER RTAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL N° : 05.21.22.16.66

EMAIL N° : lavieeco-55@hotmail.fr

 STE AMIRAYA IMPORT

EXPORT

SARL

تصف ة الشركة
 AMIRAYA بشركة  الشركاء  قرل 

IMPORT EXPORT SARL، ش.م.م.، 

ويوجد  دلهم،   100.000 لاس الها 

الصناعي  الحي  االجت اعي  مقرها 

النخ ل لقم 19 يقلعة السراغنة.

العادي  الغي1  العام  الج ع   الل 

ر2  سبت 17  بتاليخ  للشركة واملنعقد 

2021، فصه ك ا يلي :

الشركة  تصف ة  على  املصادقة 

املذكولة أعاله.

فدير  الس د  استقالة  قبول 

الغ غاي من مهامه ك سي1 للشركة.

الغ غاي  فدير  الس د  تع ين 

ج  ع  وتخويله  للشركة  ك صفي 

الصالح ات لهذا الغرض.

الحي   : ب  التصف ة  مقر  تحديد 

قلعة   19 لقم  النخ ل  الصناعي 

السراغنة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

 1 بتاليخ  السراغنة  بقلعة  االبتدائ ة 

اكتوار 2021، تحت لقم 9ر2021/1.

57 P

STE FRAROSA STORE

SARL AU

لقم السجل التجالي : ر15186

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
ذات الشريك الوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع  تم   2021 يول و   19 بتاليخ 

محدودة  لشركة  األساس ة  القوافين 

املسؤول ة ذات الشريك الوح د ذات 

امل يزات التال ة :

)تاجر  جاهزة  مالبس   : الهدف 

ج لة(.

املقر : ع الة لقم 0ر شقة لقم 8 

شالع موالي أح د الوك لي، حسان، 

الرااط.

ب ا  املال  لأس  حدد   : املال  لأس 

قدله 100.000 دلهم.

غي1  ملدة  الشركة  تدال   : التس ي1 

محدودة من طرف بنعي�سي ح اة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 سبت 17  ر2  بتاليخ 

.117771

58 P
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الو انوكس
ش.م.م

وجدة، 2، حي عبد الرح م بوعب د
ع الة البعث اإلسالمي

لأس املال : 100.000 دلهم
حل الشركة

فاتح  يوم  املتخذ  القرال  إثر  على 
الشركاء  طرف  من   ،2021 يول و 
ش.م.م،  افوكس«  »ألو  الشركة 
ومقرها  دلهم   100.000 لأس الها 
االجت اعي بوجدة، 2، حي عبد الرح م 
قرل  اإلسالمي،  البعث  بوعب د ع الة 
ولحلو  فؤاد  مح د  لحلو  الس دان 
س ف تشط ب الشركة وذلك ابتداء 

من فاتح يول و 2021.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القافوني 
بتاليخ بوجدة  التجالية   باملحك ة 

11 أكتوار 2021 تحت لقم 572ر.
59 P

M.B MEDICALE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

20، شالع سان لويس، طريق عين 
الشقف، فاس
تغ ي1 املسي1

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
الج ع ة  قرلت   ،2021 سبت 17   20
عقدتها  التي  العادية  الغي1  العامة 
M.B MEDICALE املدعوة  الشركة 
محدودة،  مسؤول ة  ذات  شركة 
مقرها  دلهم،   100.000 لأس الها 
سان  شالع   ،20 بفاس،  االجت اعي، 

لويس، طريق عين الشقف، ما يلي :
مصباحي  مح د  الس د  استقالة 

العوام من مهامه ك سي1.
يحيى،  ابن  ادليس  الس د  تع ين 
 ،1950 أغسطس   11 في  املزداد 

ك سي1 جديد ملدة غي1 محدودة.

القافون  من  ر1  للفصل  تغ ي1 
األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بفاس،  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 أكتوار   18 بتاليخ 

.1617/2021
للنسخ والنشر

60 P

LARIAUX SERVICES
لأس الها : 100.000 دلهم

مركزها االجت اعي : ر11 تجزئة عين 
الروز الصخي1ات املركز

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بتاليخ  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسست   2021 ف17اير  ر1 
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة :
LARIAUX SERVICES : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة.

فقل   - البناء  مواد  ب ع   : الغرض 
البضائع للغي1 - كراء ارل ات.

يصل   : االجت اع ة  الحصص 
 100.000 إلى  االجت اعي  لأس الها 
دلهم مكون من 1000 حصة من فئة 
بشكل  محرلة  للواحدة  دلهم   100

كامل ومحرلة كالتالي :
 500 لش د  لعرو�سي  الس د 

حصة.
 500 الس د لعرو�سي عبد املج د 

حصة.
املقر االجت اعي : ر11 تجزئة عين 

الروز الصخي1ات املركز.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17.
ابتداء  سنة   99  : القافوف ة  املدة 

من التسج ل في السجل التجالي.
لعرو�سي  الس د  عين   : التس ي1 
لش د مسي1 الشركة ملدة غي1 محدودة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 
يوم 19 يول و 2021 تحت لقم 6182.

ملخص قصد النشر

61 P

HUQOOL JZ
SAS

 AU CAPITAL DE : 10.000.000 
MAD

 SIEGE SOCIAL : DOMAINE
 ZNIBER DOMAINE ZNIBER AIT

HARZALLAH PROVINCE
EL HAJEB

RC : 18525ر
تجديد الوالية

 HUQOOL شركة  ملحضر  وفقا 
2021 قرل  ر2 مالس  بتاليخ   JZ - SA

الشركاء ما يلي :
ماليا  غ ثة  الس دة  والية  تجديد 

زف 17 بصفة لئيسة الشركة.
تجديد والية الس د مطر ح دان 
فائب  بصفة  العامري  ح د  سلطان 

لئيس الشركة.
السجل  في  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بالرااط  التجالي 

2021 تحت الرقم 9767.
62 P

LES DOMAINES ZNIBER
SA

 AU CAPITAL DE : 67.78600.ر 
MAD

 SIEGE SOCIAL : DOMAINE
 ZNIBER DOMAINE ZNIBER AIT

HARZALLAH PROVINCE
EL HAJEB

RC : 28969
 LES شركة  ملحضر  وفقا 
بتاليخ   DOMAINES ZNIBER - SA
0ر يوف و 2021 قرل الشركاء ما يلي :

الحسابات  مراقب  والية  تجديد 
ثالث  ملدة  تجديدها  وذلك   KPMG
اجت اع  عند  تنتهي  التي  سنوات 
على  املوافقة  العامة  الج ع ة 
حسابات السنة املال ة املنته ة في 1ر 

ديس 17 ر202.
مح د  الس د  استقالة  استنتاج 
مجلس  كعضو  مهامه  من  فهمي 

اإلدالة.

ل�سى  مح د  الس د  والية  تجديد 

ملدة  اإلدالة  مجلس  كعضو  اسكندل 

ستة سنوات التي تنتهي عند اجت اع 

الج ع ة العامة املوافقة على حساب 

ديس 17  1ر  في  املنته ة  املال ة  السنة 

.2026

السجل  في  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب كناس  التجالي 

2021 تحت الرقم 1598.

63 P

DIANA HOLDING
SA

 AU CAPITAL DE : 160.000.000 

MAD

 SIEGE SOCIAL : DOMAINE

 ZNIBER DOMAINE ZNIBER AIT

HARZALLAH PROVINCE

EL HAJEB

RC : 1789ر

العامة  الج ع ة  ملحضر  وفقا 

 DIANA HOLDING العادية لشركة

قرل   2021 يوف و   25 بتاليخ   - SA

الشركاء ما يلي :

الحسابات  مراقب  والية  تجديد 

KPMG ملدة ثالث سنوات تنتهي عند 

املوافقة  العامة  الج ع ة  اجت اع 

على حسابات السنة املال ة املنته ة في 

1ر ديس 17 ر202.

سي1ج  الس د  استقالة  استنتاج 

مجلس  كعضو  مهامه  من  هرفجرل 

اإلدالة.

الس د  تع ين  على  املصادقة 

عدفان زلهوني كعضو مجلس اإلدالة 

ملدة ستة سنوات تنتهي عند اجت اع 

الج ع ة العامة املوافقة على حساب 

ديس 17  1ر  في  املنته ة  املال ة  السنة 

.2026

السجل  في  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب كناس  التجالي 

2021 تحت الرقم 1597.

64 P



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22280

AL MOHAWERE OFFICE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 20.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 69, AVENUE

PATRICE LUMUMBA N°2
2EME ETAGE, HASSAN - RABAT

تفويت حصص
ملكتب  الوح د  الشريك  قرل 
أوفيس«  »املحاول  املعت د  املحاسبة 
بتاليخ لش د  بويسحاق   الس د 

19 أغسطس 2021، ما يلي :
تفويت  عقد  على  املصادقة 
يول و   7 في  بالرااط  املؤلخ  الحصص 
أ راز  الس د  بين  املوقع   2011

إبراه م والس د بويسحاق لش د.
للشركة  األسا�سي  القافون  تح ين 
وفق التعديل املشال إل ه أعاله ووفق 
للشركة  الجديد  القافوني  الشكل 
بشريك  املسؤول ة  محدودة  كشركة 

وح د.
تم اإليداع القافوني لدى مصلحة 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
بتاليخ   117058 لقم  تحت  بالرااط 

0ر أغسطس 2021.
65 P

INOXSTEEL شركة
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 60.000 دلهم

املقر الرئي�سي : لقم 59، شالع عالل 
ابن عبد هللا حي النهضة محل لقم 

1 ت الة
تبعا لقرال الج ع العام االستثنائي 
لشركة   2021 أغسطس   11 بتاليخ 
محدودة  شركة   INOXSTEEL
املسؤول ة، تم إقرال تصف ة الشركة 
ك صفي  زاير  مح د  الس د  وتس  ة 
ب  التصف ة  مقر  وتحديد  للشركة 
59 شالع عالل ابن عبد هللا حي  لقم 

النهضة محل لقم 1 ت الة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط تحت لقم 118161 

واتاليخ 11 أكتوار 2021.
66 P

PANDA ELC
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها هو 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : ع الة 0ر شقة 8
زفقة موالي اح د الوك لي حسان

الرااط

العام  الج ع  لقرالات  تبعا 

 PANSA ELC لشركة  االستثنائي 

املنعقد  املسؤول ة  محدودة  شركة 

بتاليخ فاتح أكتوار 2021، تم إقرال  :

االجت اعي  املقر  عنوان  تغ ي1 
للشركة، من : ع الة 0ر شقة 8 زفقة 

موالي اح د الوك لي حسان الرااط، 

طالحي  ساف ة   : ب  الكائن  املحل  إلى 
مو�سى  س دي   22 لقم  صبنة  زفقة 

سال.
القافون  من   5 الفصل  تعديل 

األسا�سي.

الجديدة  الص غة  على  املصادقة 

للقافون األسا�سي.

للشركة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ بالرااط  التجالية   باملحك ة 

28 أكتوار 2021 تحت لقم 11858.

67 P

STE ESSAKHI IMPORT
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR OULED

BEN SBAA SOUK EL ARBAA

RC : 26ر2ر

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاليخ املسجل   2021 أكتوار   26 

تفك ك  تم   2021 أكتوار   28

 STE ESSAKHI وتشط ب على شركة

IMPORT SARL

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

األلبعاء  بسوق  باملحك ة  الضبط 

 2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ  الغرب 

تحت لقم 151/2021.

68 P

 STE MOHANIS TRAVEAUX
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A.U
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR
 RIAH CAIDAT MOULAY

BOUSSELHAM
RC : 26881

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بتاليخ املسجل   2021 أكتوار   5 
7 أكتوار 2021 تم تفك ك وتشط ب 
 STE MOHANIS شركة  على 

.TRAVAUX
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
األلبعاء  بسوق  باملحك ة  الضبط 
الغرب بتاليخ 28 أكتوار 2021 تحت 

لقم 2021/ر15.
69 P

مكتب املستشال

7ر، زفقة جبل تازكا، لقم 1، أكدال، الرااط

الهاتف : 7.77.50.71ر05

almoustachar1@gmail. : ال17يد االلكت1وني

com

سامبل واي وان
ش.م.م

SIMPLE WAY ONE SARL
فقل املقر االجت اعي

على إثر ج ع عام استثنائي بتاليخ 
ذات  للشركة   2021 سبت 17   15
املسؤول ة املحدودة املس اة »سامبل 
 ،SIMPLE WAY ONE وان«  واي 
 5.000.000 لأس الها  يبلغ  والتي 
االجت اعي  مقرها  يوجد  والتي  دلهم، 
6ر،  لقم  »هند«  إقامة  املح دية،  في 
السجل  في  املسجلة  حرودة،  عين 
لقم  تحت  باملح دية  التجالي 
فقل  على  املصادقة  ت ت   ،17975
العنوان  إلى  للشركة  االجت اعي  املقر 
لقم  ع الة  الح راء،  إقامة   : التالي 
األفدلس،  لياض  ر،  لقم  شقة  ر، 

بريست ج ا، الرااط.
وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 
التجالية بالرااط بتاليخ فاتح فوف 17 
وكذا   ،118651 لقم  تحت   2021
باملحك ة االبتدائ ة باملح دية بتاليخ 

26 أكتوار 2021 تحت لقم 2226.
التس ي1
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BRICOLINA
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 18، زفقة القاهرة 
تجزئة كومطراف ت الة

تقل ص النشاط األسا�سي
وتحديث القافون األسا�سي

بالرااط،  مؤلخ  عقد  ب وجب 
بتاليخ 0ر سبت 17 2021، قرل الج ع 
 BRICOLINA SARL لشركة  العام 
دلهم،   100.000 الشركة  لأس ال 
القاهرة  :  زفقة  ذات املقر االجت اعي 

تجزئة كومطراف ت الة، ما يلي :
تقل ص النشاط األسا�سي للشركة 
 / االستي1اد  نشاط  حذف  أجل  من 

التصدير وتحديده في ما يلي :
أع ال  البناء،  ملواد  تجزئة  تاجر 
املساحات  وص افة  التجديد، 
الخضراء وكذلك ترك ب هذه املواد.

العدادات  ج  ع  وتشغ ل  إنشاء 
واملستودعات  والفروع  والتوك الت 

التجالية.
املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة 
الشركات ج  ع  في   للشركة، 
 أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 
طريق  عن  وال س  ا  إنشاؤها،  سيتم 
مساه ات  أو  جديدة  شركات  إنشاء 
أو لعاية أو اشت1اكات أو شراء أولاق 
مال ة أو حقوق اجت اع ة أو ع ل ات 
في  ج ع ات  أو  تحالفات  أو  افدماج 

املشالكة.
الع ل ات  ج  ع  عامة،  واصفة 
والحرف ة  والصناع ة  التجالية 
مباشر بشكل  املرتبطة   واملال ة 
املذكولة  باألش اء  مباشر  غي1  أو   
تعزز  أن  املحت ل  من  التي  أو  أعاله، 

تحق قها وتطويرها.
أن  دون  للقوافين،  عام  إصالح 
جديد،  أ القي  ك ان  ذلك  عن  ينتج 
من أجل إجراء التعديالت املنصوص 
عليها في الظهي1 الشريف الصادل في 26 
أبريل 2019 بإصدال القافون 19-21 
5-96 بشأن  للقافون  املعدل واملك ل 

الشركات ذات املسؤول ة املحدودة.
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كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط،  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 أكتوار   25 بتاليخ 

هو  التجالي  السجل  لقم   ،118151

.105219
ب ثابة مقتطف وا ان

ف دكس
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LA CAVE DE OUED ZEM
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ع الة 0ر شقة 8

زفقة موالي أح د لوك لي حسان

الرااط

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة لشريك وح د

ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط 

وضع  تم   ،2021 أكتوار  فاتح  بتاليخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون 

تحت  وذلك  املحدودة،  املسؤول ة 

املعط ات التال ة :

 LA CAVE DE OUED  : التس  ة 

ZEM SARL

بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 

مباشر أو غي1 مباشر، إما لنفسها، أو 

لل شالكة، أو لطرف ثالث، في املغرب 

وفي ج  ع البلدان :

الج7ن،  غذائي،  منتوج  أي  ب ع 

من  مشرواات  معلبات،  شالكوتي1ي، 

أي مصدل.

األطع ة املعلبة واملحل ة.

بج  ع  الكحول ة  املشرواات  ب ع 

والبي1ة  النب ذ   : بالتجزئة  أفواعها 

الروح ة  واملشرواات  والخ ول 

واملشرواات منخفضة الكحول.

 ،PLV وأع ال  الندوات،  تنظ م 

في  يساهم  �سيء  أي  عامة  واصفة 

تطوير أنشطة الشركة.

العدادات  ج  ع  وتشغ ل  إنشاء 

والوكاالت والفروع واملخازن التجالية.

املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة 

الشركات ج  ع  في   للشركة، 

 أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 

طريق  عن  وال س  ا  إنشاؤها،  سيتم 

مساه ات  أو  جديدة  شركات  إنشاء 

أو لعاية أو اشت1اكات أو شراء أولاق 

مال ة أو حقوق اجت اع ة أو ع ل ات 

في  ج ع ات  أو  تحالفات  أو  افدماج 

املشالكة.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

التي لها التباط مباشر أو غي1 مباشر 

والتي  أعاله  املبن ة  الغايات  بإحدى 

تن  ة  على  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

0ر شقة  : ع الة  املقر االجت اعي 

حسان  لوك لي  أح د  موالي  زفقة   8

الرااط.

 100.000  : االجت اعي  املال  لأس 

ق  ة  حصة   1000 على  موزع  دلهم 

كلها  حرلت  دلهم   100 حصة  كل 

وأسندت للشركاء كالتالي :

الس د مامون السائح 500 حصة.

الس د  ل د هشام 500 حصة.

املج وع : 1000 حصة.

التس ي1 : عين الس د  ل د هشام 

مشي1ا للشركة ملدة غي1 محدودة.

فاتح  من   : االجت اع ة  السنة 

أول  إن  ديس 17.  1ر  إلى  يناير 

يوم تنتهي  سوف  اجت اع ة   سنة 

1ر ديس 17 2021.

االحت اطي  لتكوين   %5  : األلااح 

القافوني والباقي يوزع على الشركاء.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط،  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 أكتوار   26 بتاليخ 
التجالي  السجل  )لقم   118191

1ر1551).
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1
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JAD PALM
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 10.156.600 دلهم

مقرها االجت اعي : مد ل A لقم 2

ع الة ملتقى زفقة تازة وتافراوت

حسان - الرااط

السجل التجالي - 60817 الرااط

املنعقد  العام  الج ع  ب قت�سى 

قرل   2021 سبت 17   20 بتاليخ 

ذات  الشركة  مساه و  باإلج اع 

: JAD PALM املسؤول ة املحدودة

عن  يتم  الشركة  تس ي1  أن  على 

وهم  شريكين  غي1  مسي1ين  طريق 
تازي  والس د  الحق  تازي عبد  الس د 

الشركة  تلتزم  واالتالي  مح د حسن، 

بتس ي1  األغ ال  مع  في ج  ع عالقاتها 
دون  فقط  املسي1ين  أحد  وتوق ع 

ار ر أو به ا معا.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 أكتوار   18 بتاليخ 

ر8ر118.
للخالصة والتذكي1

املسي1
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VTH INVEST
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زفقة تافراوت 

ع الة 5، شقة لقم2 مكرل، حسان 

الرااط

تفويت الحصص
املنعقد  العام  الج ع  ب قت�سى 

باإلج اع  قرل  2021/ر09/0  بتاليخ 

مساه و الشركة محدودة املسؤول ة

: VTH INVEST

تفويت  عقد  على  املصادقة 

الس د  بين  االجت اع ة  الحصص 

تازي مح د حسن والشركة املحدودة 

واالتالي   .MTH INVEST املسؤول ة 

فالفصول 6 و7 من القافون األسا�سي 

للشركة يصبح على الشكل التالي :

الفصل 6 الح والت :
املسؤول ة  املحدودة  الشركة 

M.T.H LIMITED 99.900 دلهم. 
املسؤول ة  املحدودة  الشركة 

MTH INVEST  100 دلهم.
النقدية  الح والت  مج وع 

100.000 دلهم.
الفصل 7 لأس املال :

مج وعه  ف  ا  محدد  املال  لأس 
  1000 لـ  مقس ة  دلهم   100.000
دلهم   100 قدلها  اجت اع ة  حصة 
املساه ين  على  موزعة  للواحدة 

كالتالي :
 999 الشركة املحدودة املسؤول ة 

M.T.H LIMITED حصة. 
املسؤول ة  املحدودة  الشركة 

MTH INVEST حصة واحدة.
مج وع الحصص 1000 حصة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   28/09/2021 بتاليخ 

.117812
للخالصة والتذكي1

املسي1 
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 SOFA TIERS 
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 1.000رر.19 دلهم
مقرها االجت اعي : 5 ملتقى زفقة تازة 
وزفقة تازة وتافراوت شقة 6 حسان 

الرااط
السجل التجالي 58195 - الرااط

املنعقد  العام  الج ع  ب قت�سى 
قرل   2021 سبت 17   20 بتاليخ 
ذات  الشركة  مساه و  باإلج اع 

 : SOFA TIERS املسؤول ة املحدودة
الس د  تع ين  على  املوافقة 
ر  في  الساكن  حسن  مح د  تازي 
مح د  شالع   8 كلم  الصنالات  زفقة 
السادس السوي�سي الرااط ذو جنس ة 
مغرا ة املزداد بتاليخ 09/11/1958، 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رA11511، مسي1ا جديدا غي1 شريك 
بح ث  الشركة،  وتس ي1  إدالة  في 
ب وجب  الصالح ات  ج  ع  له  ُل 

َ
وك

ُ
ت

القافون والنظام األسا�سي للشركة. 
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النظام  من   15 املادة  تغ ي1 

على  تصبح  ح ت  للشركة  األسا�سي 

تس ي1  مسؤول ة  تقع  ؛  ارتي  الشكل 
مهام الشركة على كل من الس د تازي 

عبد الحق والس د تازي مح د حسن 

شريكين،  غي1  مسي1ين  بصفته ا 

ج  ع  في  الشركة  تلتزم  واالتالي 

وتوق ع  بتس ي1  األغ ال  مع  عالقاتها 

أحد املسي1ين فقط دون األ ر أو به ا 

معا. 

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   18/10/2021 بتاليخ 

81ر118.
للخالصة و التذكي1

املسي1 
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M.T.H LIMITED
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ملتقى زفقة تازة 

وزفقة تافراوت ع الة 5، شقة

لقم 1، حسان الرااط

السجل التجالي 61281 - الرااط

تفويت الحصص
املنعقد  العام  الج ع  ب قت�سى 

بتاليخ 0ر فوف 17 2021 قرل باإلج اع 

املسؤول ة  ذات  الشركة  مساه و 

 .»M.T.H LIMITED« : املحدودة

تفويت  عقد  على  املصادقة 

الس د  بين  االجت اع ة  الحصص 

ذات  الشركة  و  الرح م  عبد  ملهاولي 

 .VTH INVEST املحدودة  املسؤول ة 
القافون  6 و7 من  واالتالي فالفصول 

الشكل  للشركة يصبح على  األسا�سي 

التالي :

الفصل 6 الح والت :

مح د حسن تازي 99.900 دلهم.

 VTH الشركة املحدودة املسؤول ة

INVEST 100 دلهم.

النقدية  الح والت  مج وع 

100.000 دلهم.

الفصل 7 لأس املال :
مج وعه  ف  ا  محدد  املال  لأس 
  1000 لـ  مقس ة  دلهم   100.000
دلهم   100 قدلها  اجت اع ة  حصة 
املساه ين  على  موزعة  للواحدة 

كالتالي :
مح د حسن تازي 999 حصة. 

 VTH الشركة املحدودة املسؤول ة
INVEST حصة واحدة.

مج وع الحصص 1000 حصة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   28/09/2021 بتاليخ 

.117811
للخالصة والتذكي1

املسي1 
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ش س الحسابات ائت اف ة املحاسبة

شقة ر ع الة 2 )شركة التبغ( طريق القن طرة 

- سال

GMT NEW LIGHTING
SARL

لأس الها : 7.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : الرااط، ر2، شالع 

موالي إس اع ل، لقم 20
حسان

مسجلة بالسجل التجالي بالرااط 
تحت لقم 66695

الزيادة في لأس ال الشركة
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

بتاليخ 29 سبت 17 202 :
من  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
 10.000.000 إلى  دلهم   7.000.000
حصة  0.000ر  بتحرير  وذلك  دلهم 
ومحرلة  مسجلة  دلهم   100 فئة  من 
الديون  بعض  مع  مقايضة  بالكامل 

املستحقة على الشركة.
واالتالي تغي1 محتوى البنود لقم 6 

و7 من قافون الشركة.
تعديل ومطابقة القافون الدا لي 

للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرااط يوم فاتح فوف 17 2021 تحت 

لقم 118661.
اإلشالة والنشر

ش س الحسابات ائت اف ة املحاسبة
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 AGRICONSULTING
EUROPE

شركة مجهولة االسم
لأس الها : 2.700.000 يولو

املقر االجت اعي : AVENUE 6ر 
 DE TERVUEREN BP 1010,
 ETTERBEEK BRUXELLES

BELGIQUE
السجل التجالي لقم رر5800

فتح فرع
اعت اد العالمة التجالية

املنعقد  اإلدالة  مجلس  قرل   : أوال 
بتاليخ 28 سبت 17 2021 ما يلي :

الذي  جديد  فرع  فتح 
التجالي  االسم  تحت  س ع ل 
 AGRICONSULTING EUROPE

بالعنوان التالي :
زفقة واد تانس فت ع الة 80 شقة 

11 أكدال - الرااط.
 GIANLUCA الس د  تع ين 
WOLUWE- ب  القاطن   VEDOVA

 SAINT - LAMBERT - Belgique
 1958 ديس 17  0ر  بتاليخ  املزداد 

ك  ثل للفرع ملدة غي1 محدودة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم   : ثاف ا 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2021 أكتوار   11 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 118298.
ملخص من أجل النشر

الرئيس
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COMPTA DIRECT
1BD YOUSSEF IBN TACHFINEر2

2EM ETAGE N°8 NADOR
Tél. : 05 88 58 رر 6ر 

E mail: comptadirect1@gmail.com

 CAFÉ CHOP IMRAN
 S.A.R.L

تأسيس شركة
أوال : ب قت�سى عقد عرفي، بتاليخ 
تأسيس شركة  تم   2021 أكتوار  ر1 
الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
  CAFÉ CHOP IMRAN : التس  ة

S.A.R.L شركة محدودة املسؤول ة.

الهدف : ب ع وتوزيع القهوة وج  ع 
املنتجات الغذائ ة.

املسي1ة  شالع   : االجت اعي  املقر 
لقم 120 مكرل الناضول.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

في  محدد   : االجت اعي  الرأس ال 
ألف  إلى  قس ت  دلهم   100.000
من  اجت اع ة  حصة   1000 حصة 
كلها  للواحدة  دلهم   100 مائة  فئة 

مكتتبة ومحرلة ك ا يلي :
 500 املنعم  عبد  بلحسن  الس د 

حصة.
 500 حف ظ  البوهالي  الس د 

حصة.
السنة   : االجت اع ة  السنة 
االجت اع ة تبتدئ في الفاتح من يناير 

لتنتهي في 1ر من ديس 17.
الشركة  لتس ي1  عين   : التس ي1 

وملدة غي1 محدودة :
املنعم   عبد  بلحسن  الس د 
للتعريف  الوطن ة  البطاقة  لقم 

.S55021ر
لقم  حف ظ  البوهالي  الس د 
للتعريف  الوطن ة  البطاقة 

.S95251ر
القافوني  اإليداع  تم   : ثاف ا 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بالناضول بتاليخ 29/10/2021 تحت 

لقم 1292.
79 P

COMPTA DIRECT
1BD YOUSSEF IBN TACHFINEر2

2EM ETAGE N°8 NADOR
Tél. : 05 88 58 رر 6ر 

E mail: comptadirect1@gmail.com

 MAXWIN
 S.A.R.L

تأسيس شركة
أوال : ب قت�سى عقد عرفي، بتاليخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 18 أكتوار 
الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
 »MAXWIN  S.A.R.L« : التس  ة

شركة محدودة املسؤول ة.
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املواد  وتوزيع  استي1اد   : الهدف 
الغذائ ة والحبوب والبقول ات.

املقر االجت اعي : شالع الحرية حي 
وهدافة بني أفصال الناضول.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

في  محدد   : االجت اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  قس ت  دلهم   100.000
 100 فئة  من  اجت اع ة  حصة 
ومحرلة مكتتبة  كلها  للواحدة   دلهم 

ك ا يلي :
1رر  الطاهري  إبراه م  الس د 

حصة.
ررر  امين قسولي  الس د مح د 

حصة.
ررر  ال ح اوي  مح د  الس د 

حصة.
السنة   : االجت اع ة  السنة 
االجت اع ة تبتدئ في الفاتح من يناير 

لتنتهي في 1ر من ديس 17.
الشركة  لتس ي1  عين   : التس ي1 

وملدة غي1 محدودة :
لقم  الطاهري   إبراه م  الس د 

SA17البطاقة الوطن ة للتعريف 9ر
لقم  قسولي  امين  مح د  الس د 
.SA5058 البطاقة الوطن ة للتعريف
لقم  ال ح اوي  مح د  الس د 
 .SA59البطاقة الوطن ة للتعريف 9ر
القافوني  اإليداع  تم   : ثاف ا 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بالناضول بتاليخ 29/10/2021 تحت 

لقم ر129.
80 P

BLACK BAZAR SARL
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   ،2021/10/12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعط ات  تحت  وذلك  محدودة 

التال ة :
 BLACK BAZAR التس  ة : شركة

SARL
بالتقس ط  ب ع   : الشركة  غرض 
املالبس،  أفواع  ج  ع  واالج لة 

أكسسوالات ومالبس لياض ة.

السفلي،  الطابق  محل   : املقر 
تجزئة الوفاق، لقم 262ر، ت الة 

 99 الشركة  مدة  :حددت  املدة 
في  تسج لها  تاليخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجالي.
حددت   : الشركة  لأس ال 
 (100.000.00( ألف  مائة  ب بلغ 
ب  حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم، 
100دلهم للحصة الواحدة، مكتتبة، 

محرلة وموزعة كالتالي : 
الشرقاوي  السعدية  لال  الس دة 

250 حصة. 
 750 علوي  املصطفى  الس د 

حصة. 
املج وع 1000 حصة.

التس ي1 : تس ي1 وح د للشركة من 
طرف الس د املصطفى علوي الحامل 
U21967 ملدة  للبطاقة الوطن ة لقم 

غي1 محدودة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
باملحك ة  الشركة  لنظام  القافوني 
بتاليخ  وذلك  بت الة  اإلبتدائ ة 

2021/10/28 تحت لقم 6709.
سجلت الشركة بالسجل التجالي 

تحت لقم 5ر15ر1.
مقتطف قصد اإلشهال

81 P

MARC YATES
SARL

الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 
 2021 أغسطس   16 بتاليخ  العادي 

قرل الشركاء ما يلي :
الس د  حصص  ج  ع  تفويت 
حصة   10  DAVID KARIM YATES
 MARC HOUSAM الس د  إلى 
YATES الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 
7رA6878 ل صبح مج وع الحصص 
 MARC HOUSAM YATES للس د 

100 حصة.
 SARL تحويل الشكل القافوني من

.SARL AU إلى
 ،6 من  االجت اعي  املقر  تحويل 
أكدال،   ،16 شقة  عوا،  ضاية  زفقة 
ر7،  لقم   ،1 لقم  محل  إلى  الرااط 

تجزئة فضلي، ت الة.

للقافون  و7   6  ،1  ،1 البند  تغ ي1 

األسا�سي.

تح ين النظام األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

2021 تحت لقم  فوف 17  فاتح  بتاليخ 

118671 سجل تجالي 112055.
مقتطف قصد اإلشهال

82 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES 

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA    AL   JADIDA

WATER POINT
ش م م ش و 

لأس ال: 100.000 دلهم

املـــقـر االجت اعي: تعاوف ة االصالح 

الزلاع ة واد امل ل تازة

- تـــــــازة-

تـأســـــــيـس
تـوق ع  ـاص  ذي  عقـد  ب وجـب 

وضع  تـم   2021 سبت 17  ر2  بتـاليخ 

ذات  لشـركة  األسا�سي  القـافون 

امل  ـزات التـال ة :

  WATER POINT SARL  :التس ـ ة

أع ال  الري،  أع ال   : الهـدف 

مختلفة، تجالة.

املـــقـر االجت اعي: تعاوف ة االصالح 

الزلاع ة واد امل ل تازة.

تـاليخ  افطالقـا من  99 سـنة  املـدة: 

تـأسيسهـا النهـائي.

دلهم   100.000  : لأس ـالـها 

واحدة  كل  1000 حصة  إلى  مقسـ ة 

بأك لها  محـرلة  دلاهـم   100 بق  ـة 

فقـدا لفائدة :

 500 يوسف  البولقادي  الس د 

حصة ؛

والس د غرغول مح د 500 حصة.

البولقادي  الس د  ع ـن  اإلدالة: 

يوسف مس ـرا للشـركة. 

السنـة املـال ـة : من فـاتح ينـاير الى 

1ر دجنبـر.

األلااح : تخصم من األلااح   سة 

القـافـوفـي  االحت اطي  لتكـويـن  املئة  في 

لتكـويـن  يخصـص  أو  البـاقـي  يـوزع   و 

احت ـاطـي إضـافـي .

تـم اإليداع القـافوفـي بكتـابة الضبط 

باملحك ـة االبتـدائ ة بتـازة تحـت إيداع 

لقـم 561 واتـاليخ 27 أكتوار 2021 .
ب ثابة مقتطـف وا ـان 

83 P

شركة محاش اسيستونس

ش.م.م ش.و

حي لعرا�سي الناظول 

تأسيس شركة

بتاليخ  موقع  عقد  ب حضر 

شركة  تأسست   2021 أكتوار   11

واحد  بشريك  املسؤول ة  محدودة 

ذات األوصاف التال ة :

»محاش  شركة  الكامل:  االسم 

اسيستونس« ش.م.م )ش.و(.

املهنة:  فقل املر�سى +فقل االموات.

لعرا�سي  حي   : الرئي�سي  املقر 

الناظول. 

املدة : 99 سنة من تاليخ تأسيسها.

لأس ال الشركة:  000 100 دلهم 

مقسم على 1000 سهم ب ق  ة 100 

دلهم للسهم.

املساه ين : 

محاش عبد الواحد 1000 سهم.

التس ي1: تسي1 الشركة من طرف: 

محاش عبد الواحد   10ر185س.

سكرتي1  لدى  اإليداع  تم  اإليداع: 

ب حك ة  والتسج ل  الضبط  مكتب 

 2021 أكتوار   27 بتاليخ  الناظول 

تحت لقم ر127.

84 P
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ديوان األستاذ محسين مريزق
موثق ب كناس

شالع عالل بن عبد هللا، ع الة رر، مج ع 
املستقبل، الطابق الثالث، مكتب 10، املدينة 

الجديدة-مكناس
الهاتف : 51.ر5.10.1ر.05

  CEREALES BAB MANSOUR  
ش.م.م

هبة حـــصـــص شركة             
حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى   -  1
مريزق،  محسين  األستاذ  بديوان 
ر1 أغسطس  بتاليخ  موثق ب كناس، 
وهب   ،2021 أكتوار  و27   2020
العرائ�سي  الص د  عبد  الس د 
ج  ع  العرائ�سي،  مح د  والس د 
حصصهم االجت اع ة التي ي تلكونها 
 CEREALES« املس اة  الشركة  في 
ش.م.م.   »BAB MANSOUR
دلهم،   17.800.000 لأس الها 
زفقة   60 ب كناس  االجت اعي  مقرها 
شفشاون، والحاملة للسجل التجالي 
العربي  الس د  لفائدة   ،19221 لقم 

العراي�سي.
حرل  توث قي  عقد  ب قت�سى   -  2
بديوان األستاذ محسين مريزق، موثق 
ديس 17  و21   22 بتاليخ  ب كناس، 
وهب   ،2021 أكتوار  و27   2020
الس د عبد العزيز العرائ�سي، الس دة 
أمال  الس دة  حل  ة،  ابن  غ ثة 
العراي�سي،  اس اء  الس دة  العراي�سي، 
الس دة حولية العراي�سي، الس دة ل لى 
العراي�سي  نع  ة  الس دة  العراي�سي، 
ج  ع  العراي�سي  فرية  والس دة 
ي تلكونها  التي  االجت اع ة  حصصهم 
 CEREALES BAB« في الشركة املس اة
لأس الها  ش.م.م.   »MANSOUR
17.800.000 دلهم، مقرها االجت اعي 
ب كناس 60 زفقة شفشاون، والحاملة 
لفائدة   19221 لقم  التجالي  للسجل 

الس د العربي العراي�سي.
- استقالة الس د عبد الص د   ر 
العرائ�سي  مح د  والس د  العرائ�سي 

من مهامه ا ك سي1ين للشركة.
العربي  الس د  تس  ة   -  1
العراي�سي ك سي1 وح د للشركة ملدة 

غي1 محددة.

شكل  على  الشركة  است رال   -  5

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

شريك وح د.

 1 البند  تعديل  تم  لذلك   وفت جة 

املتعلق   6 البند  بالشكل،  املتعلق 

بالحصص، البند 7 املتعلق بالرأس ال 

والبند 11 املتعلق بالتس ي1. 
  ب ثابة مقتطف و ب ان

األستاذ محسين مريزق

85 P

بوليسان ماروك
شركة مساه ة

ذات لأس ال بق  ة : 11.200.000 

دلهم

الدال الب ضاء، طريق الع الة 002ر 

املركب الصناعي، بالد الصلب، 

تجزئة 12 ج اعة الشالالت

السجل التجالي بالدال الب ضاء 

لقم ر8061ر

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2021 أكتوار   1 ب  املؤلخ  العادي 

الس د  استقالة  الشركاء  عاين 

من  دينيزل كل  س لسوك  محسن 

عام،  مدير  ولئيس  ك تصرف  مهامه 

الس د مح د سنك بتليس من مهامه 

ك   ا  بوليسان  والشركة  ك تصرف 

مهامه  من  سي1كتي  افوف م  سنايي 

ك تصرف بالشركة.

قرل الج ع العام تع ين املتصرفين 

املستق لين  املتصرفين  بدل  التال ين 

وهم :

الس د مح د كروسات حدت من 

مالس   22 ب  املزداد  ترك ة،  جنس ة 

لقم  السفر  لجواز  الحامل  ر196، 

U09198526 ؛

جنس ة  من  حدت  الكين  الس دة 

 ،1967 يوف و   28 في  املزدادة   ترك ة، 

لقم  السفر  لجواز  الحاملة 

U09198527 ؛

الس دة موك فول حدت، من جنس ة 

 ترك ة، املزدادة في 12 ديس 17 2000، 

.U2115590الحاملة لجواز السفر لقم ر

بنهاية  6 سنوات تنتهي  وذلك ملدة 
س بث  الذي  العادي  العام  الج ع 
في  املنته ة  املال ة  السنة  حسابات   في 

1ر ديس 17 2027.
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوار   5 ب  املؤلخ  اإلدالة  ملجلس 

2021، قام املسي1ون ب :
كولسات  مح د  الس د  تع ين 
حدت بصفته لئيس ومدير عام ملدة 

تع ينه ك تصرف.
الكين  البي1  ابراه م  الس د  تع ين 
غي1  ملدة  منتدب  عام  مدير  بصفته 
وتحديد  مهامه  وتحديد  محددة 

توق عه البنكي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 
25 أكتوار 2021 تحت لقم 797511.
86 P

بالستيطكس
ش.م.م

ذات لأس ال بق  ة : 1.000.000 
دلهم

املقر االجت اعي : حد السوالم، 
الجهة الصناع ة الساحل، تجزئة 

لقم 100، ع الة برش د
حصص  ب ع  عقد  ب قت�سى   -  I
مال ة مؤلخ ب ر1 سبت 17 2021، باع 
السادة عائشة تازي ميزال ك والسادة 
سع د تازي ميزال ك وعبد االله تازي 
ميزال ك ادليس تازي ميزال ك ومح د 
مال ة  حصة   10.000 ميزال ك  تازي 
التي ي تلكونها في شركة بالست طكس 
إلى  بها  املتعلقة  التصويت  وحقوق 
فزهة  الس دة  بلغ تي،  مامون  الس د 
الحجوجي  أسامة  الس د  عاشق، 

والس د عبد السالم علمي شنتوفي.
لرأس ال  الجديد  التوزيع  أصبح 

شركة بالست طكس ك ا يلي :
الس د مامون بلغ تي 7500 حصة 

مال ة ؛
حصة  1ر8  عاشق  فزهة  الس دة 

مال ة ؛
رر8  الحجوجي  أسامة  الس د 

حصة مال ة ؛

املج وع 10.000 حصة مال ة.

اعت اد  الجدد  الشركاء  يقرل   -  II

النظام األسا�سي الجديد املرفق ط ه.

بلغ تي  مامون  الس د  تع ين   -  III

ك سي1 وح د ملدة غي1 محددة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ب17ش د بتاليخ فاتح أكتوار 

2021 تحت لقم 1118.
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تيسميك ماروك
تصريح بالتسج ل في السجل 

التجالي
 1 - الغرض االجت اعي أو التس  ة : 

تيس ك مالوك.

 : السلب ة  الشهادة  تاليخ   -  2 

16 سبت 17 2021.

ر - النشاط : ب ع بالج لة ملعدات 

صناع ة أ رى.
زفقة   ،19  : االجت اعي  املقر   -  1

جون جوليس، حي كوتيي، الطابق 6، 

الشقة لقم 12، الدال الب ضاء.

 : للشركة  القافوني  الشكل   -  5

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الواحد.

6 - الرأس ال : مبلغ 90.000 دلهم.

7 - مدة الشخص املعنوي 99 سنة.

ازدياد،  مكان  تاليخ  اسم،   -  8

بطاقة  ولقم  عنوان  جنس ة، 

التعريف الوطن ة الشركاء أو االغ ال 

لفائدة  توق ع  إدالة  بتس ي1  املكلفين 

الشركة :

الس د  الد شوقي، املزداد ب فاتح 

يناير ر198 بالدال الب ضاء، الحامل 

مسي1،  بصفته  مغرا ة  لجنس ة 

 18 لقم  البي1  كاللو  بف ا   الساكن 
الوطن ة  البطاقة  ايطال ا، لقم  لوما، 

.IW80299ر

التضامن  شركة  مالي  مج وعة 

واحد  لشخص  مبسطة  باألسهم 
كولي  ومالي  ب ي1  زفقة   1 ب  الكائنة 
زا لو كلوطو 0ر191 دولطال، فرنسا 

التجالي تحت لقم  بالسجل  مسجلة 

112رر912ر.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 
11 أكتوار 2021 تحت لقم 796669.
88 P

برينكس ماروك
شركة مساه ة مبسطة

ذات لأس ال بق  ة : 52.670.000 
دلهم

املقر االجت اعي : مكاتب لقم E11 و
E12 ع الة E الطابق 2 لقم 7، م ر 

 لي لوليي حديقة عكاشة، 
الدال الب ضاء

سجل تجالي لقم 98795
لقم التعريف املوحد للشركات 

9726000016ر0015
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
يوف و  0ر  ب  املؤلخ  السنوي  العادي 
شركة  مالوك  برفكس  لشركة   2021
لأس ال  ذات  مبسطة  مساه ة 
الشركاء  قرل  دلهم   52.670.000
افدليس  ميشال  الس د  مهام  تجديد 
لئيس  بصفته  كوففرس،  كونسطان 
الج ع  انعقاد  افتهاء  عند  تنتهي  ملدة 
في  س بث  الذي  العادي  العام 
ب  املنته ة  املال ة  السنة   حسابات 

1ر ديس 17 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 
2 سبت 17 2021 تحت لقم 99ر791.
89 P

APG-FORME
السجل التجالي لقم : 15611 

أكادير
بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
0ر يناير 2018، قرل الشريك الواحد 
 APG-FORME املس اة  للشركة 
برأس ال  واحد،  بشريك  ش.م.م 
مقرها  الكائن  دلهم،  0.000ر 
لياض  حي   ،120 لقم  بقعة  بأكادير، 

السالم، ما يلي :
1 - املصادقة على تفويت مج وع 
طرف  من  االجت اع ة  الحصص 

.Jean Pierre LABAT الس د

تفويت الحصص :
الس د  فوت  عرفي  عقد  ب قت�سى 
Jean Pierre LABAT مج وع الحصص 
الشركة  في  ي تلكها  التي  االجت اع ة 
اجت اع ة  حصة  00ر  ب  واملقدلة 

لفائدة الس د الفرطا�سي  الد.
 Jean الس د  استقال  واالتالي، 
ك سي1  مهامه  من   Pierre LABAT
الفرطا�سي  الس د  مكافه  تع ين  وتم 
ملدة  للشركة  وح د  ك سي1   الد 
غي1 محدودة، وسيتم تس ي1 الشركة 

بإمضائه الوح د.
األسا�سي  القافون  تعديل   -  2

للشركة.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
 لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ 
22 أكتوار 2021 تحت لقم 106912.

للخالصة والب ان

90 P

OLIVOIL
السجل التجالي لقم 10021 أكادير

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
الج ع ة  قرلت   ،2021 سبت 17   15
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة  للشركة  االستثنائي  العام 
مسؤول ة  ذات  شركة   OLIVOIL
 5.600.000 برأس ال  محدودة، 
دال  ب راكش،  مقرها  الكائن  دلهم، 
متابعة  إطي،  عين  دوال  التعالجي، 
86 من  نشاط الشركة طبقا للفصل 

قافون ر1 ف17اير 1997.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
لدى املحك ة التجالية ب راكش بتاليخ 
26 أكتوار 2021 تحت لقم ر12879.

للخالصة والب ان

91 P

L’OISIS DES ARGANIERS
السجل التجالي لقم 10189 أكادير

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
الج ع ة  قرلت   ،2021 سبت 17   20
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة  للشركة  االستثنائي  العام 
شركة  L’OISIS DES ARGANIERS

برأس ال  محدودة،  مسؤول ة  ذات   

مقرها  الكائن  دلهم،   2.618.000

الج اعة  أزلالك،  دوال  بأكادير، 

نشاط  متابعة  للدلالكة،  القروية 
86 من قافون  للفصل  الشركة طبقا 

ر1 ف17اير 1997.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ 

22 أكتوار 2021 تحت لقم 106899.
للخالصة والب ان

92 P

FIDU-TAD

Bd Zellaka BP 170 Khouribga ,115

KOTI KOTA
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1

تم  بخريبكة،   2021 أكتوار  فاتح 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

مسؤول ة محدودة ف  ا يلي :

 KOTI OKTA شركة  التس ـ ة:  

ش.ذ.م.م.

املوضوع :

الع وم ة،  األشغال  مطعم، 

منعش عقالي، االستي1اد والتصدير، 

ج  ع  في  املناقصة  الفالح ة،  آالت 

املواد، مقهى، قطع الغ ال ؛

غي1  أو  مباشرة  بصفة  مشالكة 

التجالية  الع ل ات  في ج  ع  مباشرة 

عن  الشركة  في  بالهدف  ترتبط  والتي 

طريق االكتتاب ؛

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

التجالية، الصناع ة، املال ة، العقالية 

وغي1 العقالية التي لها عالقة مباشرة 

أو غي1 مباشرة بالهدف املذكول والذي 

يساهم في تفع ل تقدم الشركة.

تجزئة   91  : االجت اعي  املقر 

الح رة سفلى،  ريبكة.

 100.000  : االجت اعي  الرأس ـال 

دلهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 دلهـم للحصة الواحدة واملوزعة 

كالتالي :

 ضري يزمي عادل 50ر حصة ؛

 ضري يزمي لش د 00ر حصة ؛

مف د هناء 50ر حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

املبكر  الحل  حالتي  في  إال  النهائي 

القافون  في  املذكولين  الت ديد  أو 

األسا�سي.

التس ي1 : الشركة مسي1ة من طرف 

 ضري يزمي لش د.

اإليداع  تـم   : القافوني  اإليداع   -  2

باملحك ـة  الضبط  بكتـابة  القـافوفـي 

االبتـدائ ة بخريبكة بتـاليخ 29 أكتوار 

السجل   516 لقم  تحت   2021

التجالي لقم 25ر7.

93 P

مكتب مح د بوزبع

ت الة

SOMACH
س.ت ت الة : 61ر127

هبة حصص
تعديل التوق ع

تح ين القوافين األساس ة للشركة
1 - ب قت�سى عقد عرفي حرل بت الة 

الج ع  قرل   ،2021 أكتوار   11 في 

 SOMACH لشركة  االستثنائي  العام 

 1.000.000 لأس الها  ش.ذ.م.م، 

12000، حي واد  دلهم، مقرها بت الة 

 ،21 لقم  هللا،  ملك  تجزئة  الذهب، 

الطابق الثالث، شقة ر، ما يلي :

حصة   100 هبة  على  املصادقة 

ي لكها  للواحدة  دلهم   100 فئة  من 

بشركة  مشهول  الحسين  الس د 

SOMACH لفائدة ابنه الس د ياسين 

مشهول.

تعديل التوق ع.

تح ين القوافين األساس ة للشركة.

2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 

بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ 2 فوف 17 2021 تحت لقم 6721.
من أجل االستخالص والب ان

94 P
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مكتب مح د بوزبع

ت الة

HAMRI FRERES
س.ت ت الة : 0719ر1
زيادة لأس ال الشركة

تح ين القوافين األساس ة للشركة
حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1
قرل   ،2021 أكتوار   26 في  بت الة 
لشركة  االستثنائي  العام  الج ع 
ش.ذ.م.م،   HAMRI FRERES
مقرها  دلهم،   500.000 لأس الها 
بت الة الج اعة القروية س دي يحيى 
زعي1، دوال الحوامد، بقعة A، ما يلي :
لأس ال  في  دلهم   500.000 زيادة 
دلهم   1.000.000 ل صبح  الشركة 
وذلك  دلهم   500.000 عوض 
الجالي  الحساب  مع  باملقاصة 

للشركاء.
تح ين القوافين األساس ة للشركة.

 6 املادتين  تعديل  تم   واذلك 
و7 من القافون األسا�سي للشركة

2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ 2 فوف 17 2021 تحت لقم 6726.

من أجل االستخالص والب ان

95 P

VALYANS CONSULTING
إقامة حق األفضل ة

 التعديل التالزمي للفصلين 6 
و10 من النظام األسا�سي

غي1  العامة  الج ع ة  ب وجب 
العادية املنعقدة في 25 يوف و 2021، 
لتس  ة  الحاملة  الشركة  فإن 
شركة   VALYANS CONSULTING
بالدال  مقرها  الكائن  مساه ة، 
اللط ف  عبد  شالع  7ر،  الب ضاء 
عبد  علي  زفقة  زاوية  قدول،  بن 
الدال  التجالي  )السجل  الرزاق 
إقامة  قرلت  قد   )107185 الب ضاء 
حق األفضل ة لفائدة األسهم من فئة 
احت1اما  لا حات  دفع  ح ث  من  »أ« 
للشروط والك ف ات املنصوص عليها 
املوجودة  التعاقدية  االتفاق ات  في 
والتعديل  الشركة  مساهمي  بين 
النظام  من   16 للفصلين  التالزمي 

األسا�سي.

تم الق ام باإليداع املسبق امللحق 
الخاصة  االمت ازات  مراقب  تقرير  به 
بتاليخ 8 يوف و 2021 بكتابة الضبط 
لدى املحك ة التجالية للدال الب ضاء 
 782910 2021 تحت لقم  16 يوف و 
و26   21 الفصلين  ملقتض ات  طبقا 
بشركات  املتعلق   17.95 القافون  من 

املساه ة ك ا تم تعديله وتك  له.
تم الق ام باإليداع القافوني بكتابة 
الضبط لدى املحك ة التجالية للدال 
 2021 أكتوار   11 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 796622.
مجلس اإلدالة

96 P

IMMSAN
است رال الشركة

العامة  الج ع ة  ب وجب   -  I
يوف و  0ر  في  املنعقدة  العادية  غي1 
2021، فإن الشركة الحاملة لتس  ة 
IMMSAN شركة مساه ة، لس الها 
مقرها  الكائن  دلهم،  00.000ر 
وشالع  النخ ل  شالع  زاوية  بالرااط، 
أدلب، مشروع »سانس تي« ع الة ب، 
التجالي  )السجل  الخامس  الطابق 
ر672ر1( قد قرلت است رال  الرااط 
من  57ر  لل ادة  تطب قا  الشركة 
17.95 املتعلق بشركات  القافون لقم 

مساه ة.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
للرااط بتاليخ 11 أكتوار 2021 تحت 

لقم 05ر118.
مجلس اإلدالة

97 P

 REAL ESTATE PORTFOLIO
COMPANY

است رال الشركة
غي1  العامة  الج ع ة  ب وجب   -  I
العادية املنعقدة في 21 يوف و 2021، 
 REAL لتس  ة  الحاملة  الشركة  فإن 
 ESTATE PORTFOLIO COMPANY
00.000ر  لس الها  مساه ة،  شركة 
زاوية بالرااط،  مقرها  الكائن  دلهم، 

أدلب، مشروع  النخ ل وشالع   شالع 
الطابق  ب،  ع الة  »سانس تي« 
الرااط  التجالي  )السجل  الخامس 
7ر69ر1( قد قرلت است رال الشركة 
القافون لقم  57ر من  لل ادة  تطب قا 

17.95 املتعلق بشركات مساه ة.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
للرااط بتاليخ 11 أكتوار 2021 تحت 

لقم 02ر118.
مجلس اإلدالة

98 P

HOLINVEST
است رال الشركة

غي1  العامة  الج ع ة  ب وجب   -  I
العادية املنعقدة في 21 يوف و 2021، 
لتس  ة  الحاملة  الشركة  فإن 
مساه ة،  شركة   HOLINVEST
الكائن  دلهم،  00.000ر  لس الها 
71 زفقة عالل  الب ضاء  بالدال  مقرها 
)السجل  الرابع  الطابق  عبد هللا،  بن 
التجالي الدال الب ضاء لقم 796621) 
تطب قا  الشركة  است رال  قرلت  قد 
 17.95 لقم  القافون  من  57ر  لل ادة 

املتعلق بشركات مساه ة.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
للرااط بتاليخ 11 أكتوار 2021 تحت 

لقم 796621.
مجلس اإلدالة

99 P

 COASTAL CULTURE
SYSTEMS

تخف ض لس ال الشركة املعلل 
بخسائر

تعديل تالزمي للنظام األسا�سي
غي1  العامة  الج ع ة  إن   -  I
العادية املنعقدة في 0ر يوف و 2021، 
 COASTAL للشركة الحاملة لتس  ة
شركة   CULTURE SYSTEMS
بالدا لة،  مقرها  الكائن  مساه ة، 
كلم 17 بوطلحة ص.ب ر12 )السجل 

التجالي الدا لة 615ر( قد :

لس ال  تخف ض  قرلت   -  1
دلهم   77.500.000 من  الشركة 
ب بلغ  أي  دلهم،   21.000.000 إلى 
إلغاء  طريق  عن  دلهم  500.000.ر5 
دلهم   1000 ذات  سهم  500.ر5 
مع  الواحد،  للسهم  إس  ة  كق  ة 
امتصاص الخسائر املرحلة إلى حدود 

املبلغ الواجب.
 6 للفصل  التالزمي  التعديل   -  2

من النظام األسا�سي.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
االبتدائ ة للدا لة بتاليخ 20 سبت 17 

2021 تحت لقم 2021/1510.
مجلس اإلدالة

100 P

 P & G DISTRIBUTION
MOROCCO

تعديل غرض الشركة
تعديل تالزمي للفصل الثالث من 

النظام األسا�سي
I - إن الج ع ة العامة غي1 العادية 
فإن   ،2021 سبت 17   29 في  املنعقدة 
 P & G لتس  ة  الحاملة  الشركة 
 DISTRIBUTION MOROCCO
لس الها  مبسطة،  مساه ة  شركة 
مقرها  الكائن  دلهم،  1.000.000ر 
بالدال الب ضاء )مالينا الدال الب ضاء( 
الطابق  ج،  ع الة  ر«،  »العاج  برج 
الدال  التجالي  )السجل  السابع 

الب ضاء 1705ر)  :
غرضها  من  الحذف  قرلت   - أ 
التج  ع،  الصناعة،  نشاط  لكل 
التوزيع  أو  التصدير  االستي1اد، 
أو  جراحي  ص دلي،  طبي،  منتج  لكل 
مع  التوافق  قصد  وذلك  استشفائي 
والص دلة  األدوية  مديرية  متطلبات 

.(DMP(
ر  للفصل  التالزمي  التعديل   - ب 

من النظام األسا�سي.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
للدال الب ضاء بتاليخ 25 أكتوار 2021 

تحت لقم 797112.
مجلس اإلدالة

101 P
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HADOUGUI CASH

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ب ساهم واحد

لأس الها : 80.000 دلهم

1، زفقة جون في1ن، الدال الب ضاء

قفل تصف ة الشركة
بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

املساهم  قرل   ،2021 سبت 17   20

 HADOUGUI الواحد للشركة املدعوة

CASH شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ب ساهم واحد، لأس الها 80.000 دلهم، 

الب ضاء  بالدال  االجت اعي   مقرها 

1، زفقة جون في1ن، ما يلي :

1 - املصادقة على الحساب النهائي 

للتصف ة.

الس د  املصفي  ذمة  إبراء   -  2

مهامه  من  وإعفائه  حدوكي  مح د 

ك صفي للشركة.

ر - تقرير قفل تصف ة الشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 16ر798.
للنسخ والنشر

102 P

 PHI PARTNERS

INTERNATIONAL

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات شريك واحد

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 1ر1 

 BOULEVARD D’ANFA

 RESISENCE AZUR BUREAU

N°11 B CASABLANCA

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات شريك واحد

أوال : ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في 

2021 بالدال الب ضاء، تم  6 سبت 17 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

مسؤول ة محدودة م يزاتها كالتالي :

 PHI PARTNERS  : التس  ة 

.INTERNATIONAL

1ر1   : االجت اعي  املقر 

 BOULEVARD D’ANFA

 RESISENCE AZUR BUREAU

.N°11 B CASABLANCA

الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 

سواء دا ل املغرب أو  الجه إلى :

 دمات في تكنولوج ا املعلومات ؛

وتحت  الوسائل  بشتى  املساه ة 

شركة  أو  مقاولة  أي  في  صفة  أي 

مباشرة  عالقة  له  نشاطها   تزاول 

أو غي1 مباشرة بالهدف االجت اعي ؛

واصفة عامة، كل ع ل ة تجالية، 

عقالية  أو  منقولة  مال ة،  صناع ة، 

لها عالقة بالهدف االجت اعي أو كف لة 

بتطوير نشاطها.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسج ل بالسجل التجالي.

 100.000  : االجت اعي  الرأس ال 

من  1000 حصة  على  دلهم مقس ة 

فئة 100 دلهم للحصة والكل لفائدة 

  PHI PARTNERS الوح د  الشريك 

.INTERNATIONAL LIMITED

التس ي1 : تع ين السادة :

 Snehal Bhupendra الس د 

WADHAR، املزداد في 11 يناير 1977، 

افجليزي الجنس ة، والقاطن بافكلت1ا ؛

 Desmond Henry الس د 

أبريل   25 في  املزداد   ،STOCKDALE

والقاطن  الجنس ة،  افجليزي   ،1975

غي1  ملدة  للشركة  ك سي1ين  بافكلت1ا 

محدودة.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.

تكوين  أجل  من   %5  : األلااح 

احت اطي قافوني.

الباقي يتم لصده تبعا لقرال الج ع 

العام.

ثاف ا : تم تق  د الشركة في السجل 

التجالي بالدال الب ضاء يوم 22 أكتوار 

2021 تحت الرقم 519951.
ملخص من أجل النشر

103 P

 STE WIDAD شركة
CHRARDA

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها 10.000.00 دلهم 

املقر اإلجت اعي :الرقم 5ر1 شالع 
الحسن الثاني 
س دي قاسم 

جرت  التي  املداولة  ب قت�سى 
الج ع  فإن   2021 أكتوار   21 بتاليخ 
اعاله  املدكولة  للشركة  االستثنائي 

قرل ما يلي :
ب ع  على  واملوافقة  املصادقة 
فصف حصص الس دة بويدة ادليس 
 STE WIDAD شركة  في  حصة   50
مالف ل  للس دة   CHRARDA SARL

بالوم نو افا ماليا التي وافقت.
يعني  األ ي1ة  لهذه  اصبحت 
الس دة مالف ل بالوم نو افا ماليا لها 
في  حصة   50 وهي  الحصص  فصف 
 STE WIDAD CHRARDA شركة 

.SARL
بويدة  الس دة  استقالة  واالتاتي 
 STE WIDAD شركة  من  ادليس 

.CHRARDA SARL
وتس  ة الس دة مالف ل بالوم نو 
 STE افا ماليا املسي1ة الجديدة  لشركة
بالرقم  مقرها   WIDAD CHRARDA
س دي  الثاني  الحسن  شالع  5ر1 

قاسم.
اإليداع القافوني لقد تم باملحك ة 
يوم  قاسم  بس دي  اإلبتدائ ة 
26/10/2021 تحت لقم 285/2021 

لقم السجل التجالي 26097.
104 P

STE S.M.L.T.P
العام  االستثنائي   الج ع  قرل 
تغ ي1   2021 سيت 17  0ر  في  املنعقد 
املقر االجت اعي من حي األفدلس لقم 
 616 لقم  الدال ة  حي  الى  ت فلت   16
القافون  تذويب  ثم  وك ا   , ت فلت 

األسا�سي وتعديله .
الضبط  بكتابة  اإليداع  II_تم 
بالخ يسات  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
اكتوار   26 بتاليخ   1281 عدد  تحت 

. 2021
105 P

EXTRASERVICES.SI
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د
لأس املال : 100.000 دلهم

متجر لقم 1، زفقة ابن البال، مسجد 
املسي1ة الخضراء، املسي1ة، حي 

يعقوب املنصول، الرااط
سجل تجالي لقم 151611

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ب ثابة الج ع العام االستثنائي بتاليخ 
0ر سبت 17 2021 تم توس ع النشاط 
األموال«  »تحويل  بإضافة  التجالي، 

والب ع والشراء.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط بتاليخ فاتح فوف 17 

2021 تحت لقم 10016.
106 P

فواكه اللوكوس
إعالن عن تأسيس شركة

 11 بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 سبت 17 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د، ذات الخصائص التال ة :
اإلسم : فواكه اللكوس.

اإلفتاج   : التجالي  النشاط 
الفالحي.

15، شالع األبطال  : لقم  العنوان 
شقة 1 أكدال، الرااط.

دلهم   100.000  : املال  لأس 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقس ة 
إلى  م نوحة  دلهم،   100 فئة  من 
الس د كريم الرياني، الساكن بقطاع 
15، بلوك دال، لقم 16، حي الرياض، 

.Aالرااط، ب.ت.و 27702ر
التس ي1 : يعهد التس ي1 إلى الس د 
كريم الرياني الساكن بقطاع 15 بلوك 
الرااط الرياض،  حي   16 لقم   دال 

.Aب ت و 27702ر 
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاليخ التأسيس.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط بتاليخ فاتح فوف 17 

2021 تحت لقم 155569.
107 P
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ALWANE SERVICES
SARL

تأسيس
 15 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 سبت 17 

باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة :

 ALWANE SERVICES  : التس  ة 

.SARL

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الهدف االجت اعي : أدوات مكتب ة 

وألواح  مكتب ة  ومستلزمات  عامة 

كرتون وألزمة وغي1ها.

أشغال البناء.
لأس املال : 100.000 دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 17  1ر  إلى  

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.

املقر : 59، شالع ابن سينا،  شقة 

11، أكدال، الرااط.

إدلي�سي  العلمي  الس دة   : التس ي1 

لال لجاء.
لقم السجل التجالي : 155579.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالي  بالسجل  بالرااط  التجالية 

تحت لقم 118656.

108 P

NESNAS GROUP
SARL AU

تأسيس
 15 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أكتوار 

بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د باملواصفات التال ة :

 NESNAS GROUP  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

: ليادة األع ال  الهدف االجت اعي 

االستث ال  في  حسابها  على   تع ل 

أو إدالة األولاق املال ة.
لأس املال : 100.000 دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 17  1ر  إلى  

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.

املقر : 59، شالع ابن سينا،  شقة 

11، أكدال، الرااط.

ع ر  ع اد  الس د   : التس ي1 

حافظ النسناس والس د فالس ع اد 

نسناس.
لقم السجل التجالي : 155591.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالي  بالسجل  بالرااط  التجالية 

تحت لقم 118671.

109 P

NOUR EL KHAIR ELEC
SARL

عل ه  املصادق  املحضر  ب قت�سى 

االستثنائي  العام  الج ع  طرف  من 

 NOUR EL KHAIR ELEC« لشركة 
SARL«، بتاليخ 2 سبت 17 2021 تقرل 

ما يلي :

بين  فصيب(   50( األفصبة  تفويت 

الس د  الد الطنجي الحامل لبطاقة 

 ،I622121 لقم  الوطن ة  التعريف 

عبد  والس د  جهة،  من  بائع  بصفته 

لبطاقة  الحامل  اشلعون  الص د 

 IC86581 لقم  الوطن ة  التعريف 

بصفته مشت1ي من جهة أ رى.
تعين الس د عبد الص د اشلعون 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
في  ثاني  ك سي1   ،IC86581 لقم 

الشركة املذكولة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

ببني  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

 21 بتاليخ   ،1087 لقم  تحت  مالل 

أكتوار 2021.

110 P

LA FABRIQUE DU MEUBLE
SARL

تأسيس
تاليخ تسج ل العقد العرفي بت الة 

والتي  بالرااط   2021 سبت 17   9 في 

تح ل الخصائص التال ة :

  - التجالة   : االجت اعي  الهدف 

أع ال متنوعة.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

فقدا وهي ت ثل 1.000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة الواحدة.

ملك ة حصص املشالكة هي :

 500  : ال وفزي  مجدة  الس دة 

حصة أي 50.000 دلهم.

 500  : ايتطوغزة  منى  الس دة 

حصة أي 50.000 دلهم.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
 8 0ر شقة  : لقم  املقر االجت اعي 
 - حسان  الوك لي  اح د  موالي  زفقة 

الرااط.
ال وفزي  مجدة  الس دة   : املسي1 

غي1  ملدة  ايتطوغزة  منى  والس دة 

محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر15512 باملحك ة التجالية بالرااط.

111 P

SUPER USER
SARL AU

تأسيس
عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ بالرااط   مسجل 

فاتح سبت 17 2021، تم وضع النظام 

املسؤول ة  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة للشريك الوح د.

 SUPER USER SARL  : التس  ة 

.AU

املقر االجت اعي : 1 زفقة جبل تزكا 
لقم 6 أكدال الرااط.

تاجر  : االجت اعي   الهدف 

 - الك ب وتر  أجهزة  في  مستأجر  أو   

م17مج، محلل، مص م ك ب وتر - ب ع 

ال17امج، برامج الك ب وتر.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
لأس املال : إن لأس ال الشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 دلهم مقس ة 

100 دلهم  1.000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة :

ياسين  للس د  حصة   1000

اديح ا.

املسي1 : الس د ياسين اديح ا.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

7ر1550.

مكتب  في  القافوني  إيداع  تم 

التجالية  الرااط  محك ة  تسج ل 

لقم  تحت   2021 سبت 17  ر2  بتاليخ 

ر11798.

112 P

SOLIS ENERGY LEADER
زاوية زفقة بنزلت وزفقة ط17ق مكتب 
لقم 22 الطابق الخامس ساحة بث1ي 

الرااط

تأسيس
األسا�سي  القافون  ب وجب 

املصادق عل ه بتاليخ 5 أكتوار 2021 

واملوقع بين الس دين بوزياني سل  ان 

ويوسفي موالي هشام واملسجل لدى 

تم  الرااط  ملدينة  التسج ل  مصالح 

إنشاء شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

متعددة الشركاء ب واصفات التال ة :

 SOLIS ENERGY  : التس  ة 

.LEADER

ذات  شركة   : القافوني  اإلطال 

املسؤول ة املحدودة متعددة الشركاء.

أشغال   : االجت اعي  الهدف 

وكل  واملختلفة  العامة   الكهرااء 

ما يتعلق ببند الهدف االجت اعي.
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املقر االجت اعي : زاوية زفقة بنزلت 

الطابق   22 لقم  مكتب  ط17ق  وزفقة 

الخامس ساحة بث1ي الرااط.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

الشركة ب بلغ 100.000 دلهم موزعة 

على 1000 حصة من فئة 100 دلهم.

 : الشركاء  بين  لأس ال  تقس م 
لأس ال موزع ك ا يلي :

دلهم   50.000 سل  ان  بوزياني 

ت ثل 500 حصة من فئة 100 دلهم.

 50.000 هشام  موالي  يوسفي 

دلهم ت ثل 500 حصة من فئة 100 

دلهم.

املدة : حددت في 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير وتنتهي في 1ر ديس 17.

للس دين  التس ي1  عهد   : التس ي1 

يوسفي موالي هشام وفزيه ك ال.

بتوق ع  الشركة  تلتزم  التوق ع 

وفزيه  يوسفي موالي هشام  املسي1ين 

ك ال.

اإليداع القافوني : لقد تم اإليداع 

التجالية  املحك ة  لدى  القافوني 

 10021 لقم  تحت  الرااط  ملدينة 

سجل   2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ 

تجالي لقم ر15557.

113 P

 BUSINESS INTELIGENT LIFE

CONSULTING
SARL AU

تعديالت بالشركة
لشركة  الوح د  الشريك  اجت ع 

 BUSINESS INTELIGENT LIFE

ج ع  في   CONSULTING SARL AU
وقرل   2021 يوف و   15 يوم  استثنائي 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

يوسف  الدوهو  الس د  تع ين 

بصفته مصف ا للشركة.

وجعل محل التصف ة ب : الشقة 
ر  الريف  فوالات   11 الع الة   7 لقم 

ت الة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بت الة تحت لقم 6096.

114 P

MEP WORK CONTRACTOR
SARL

ب قت�سى ج ع عام مسجل بتاليخ 

اتخذ  بالرااط   2021 سبت 17   15

الس د عث ان الغاز القرالات التال ة :

دلهم   100 بث ن  500 حصة  ب ع 

للحصة للس دة وسام عريض.

: مكتب  الشركة ب  توس ع هدف 

واالستشالات  »الدلاسات  للدلاسات 

الشبكات  الطرق،  مجال  في  الفن ة 

املختلفة واملباني« والص افة الرعاية.

التس ي1 : تم تع ين الس د عث ان 

عريض،  وسام  والس دة  الغاز 

مسي1ان للشركة ملدة غي1 محددة.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

باملحك ة التجالية بالرااط تحت لقم 

128619 بتاليخ 28 أكتوار 2021.

115 P

DAY BY DAY
SARL AU

تأسيس
 DAY BY DAY  : الشركة  اسم 

.SARL AU

األكالت   : االجت اعي  الهدف 

السريعة والوجبات الخف فة.

زفقة  أفجل   1  : االجت اعي  املقر 

بنزالت وت17وك حسان الرااط.

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

مقس ة لـ 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة الواحدة لفائدة الس د 

مح د أوكا.

التس ي1 : مح د أوكا.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

 : بالرااط  التجالية  املحك ة  لدى 

.155127

116 P

 STE MK INFRASTRUCTURE
BLADI

 MKIB(  SARL(
شركة ذات املسؤول ة محدودة 

لأس الها 500.000 دلهم
  املقر االجت اعي:  ع الة 0ر شقة 
08 شالع اح د الوك لي حسان 

الرااط
لقم السجل التجالي: 155581
تأسيس شركة  ذات املسؤول ة 

املحدودة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1
شركة  تأسيس  تم  اكتوار2021  ر2 
ذات  املحدودة    املسؤول ة  ذات 

الخصائص التال ة:
 MK  : التس  ة   -
 INFRASTRUCTURE BLADI

(MKIB(  SARL
-   نشاط الشركة: - اشغال البناء 

وأشغال مختلفة- املناقصة.
شقة  0ر  ع الة  االجت اعي  املقر 
8 شالع موالي اح د الوك لي حسان 

الرااط. 
تحديد  تم  لقد   : الشركة  لأس ال 
آلف  في   س ئة  الشركة  لأس ال 
حصة   5000 إلى  مقس ة  دلهم 
اجت اع ة ق  ة الواحدة 100 دلاهم 

موزعة كالتالي :
حصة   2500 فرح  مح د  الس د 

اجت اع ة.
 2500 بحبوس  الس د  ل ل 

حصة اجت اع ة.
تع ين  تم  لقد   : الشركة  تس ي1   -

الس د  ل ل بحبوس.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة   -
إلى 1ر ديس 17 من كل سنة باستثناء 
تاليخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التق  د في السجل التجالي.
في  الشركة  مدة  تحديد  تم  لقد   -

99 سنة.  
2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
2021 تحت لقم  فوف 17  فاتح  بتاليخ 

السجل التجالي : 155581.
للنشر و اإلعالن

117 P

MEHOTRAV
SARL

لأس الها 100.000 دلهم
ع الة لقم 211، مكتب لقم 9، 
تجزئة مع ولة، احصين - سال 

الجديدة
RC : 22009

ب قت�سى الج ع العام غي1 العادي 
ومنعقد بتاليخ 22 سبت 17 2021 قرل 
 MEHOTRAV SARL شركة  شريك 

AU، ما يلي :
ب  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
200.000 دلهم لرفعه من 100.000 
فقدا  دلهم   600.000 إلى  دلهم 
جديدة  حصة   20.000 واإصدال 
دلاهم  عشرة  قدلها  اس  ة  بق  ة 

لكل منها.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2021 أكتوار   28 بتاليخ  بسال 

لقم 7711ر.
118 P

PASTEL AGENCY SERVICES
SARL AU

الحل املسبق للشركة
 PASTEL« شركة  شركاء  اجت ع 
 »AGENCY SERVICES SARL AU
أغسطس   11 يوم  استثنائي  ج ع  في 

2021، وقرلوا ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

دف ا  الزلهوني  الس دة  تع ين 
بصفتها مصف ة للشركة.

 16  : ب  التصف ة  محل  وجعل 
شالع عقبة الشقة 2 أكدال الرااط.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية للرااط تحت لقم 117801.
119 P

EL VACO
SARL

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاليخ 
والتي  بالخ يسات   2021 11 أكتوار 

تح ل الخصائص التال ة :
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األشغال   -  1  : االجت اعي  الهدف 

لوازم  ب ع   -  2  - والبناء  املختلفة 

املكتب - ر - الوساطة.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

الس د مح د ق اد : 500 حصة.

الس د لحسن أبلوح : 500 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

زيتوفة  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
لقم 7 الخ يسات.

املسي1 : الس د مح د ق اد.

فائب املسي1 : الس د لحسن أبلوح.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

االبتدائ ة  باملحك ة  مودع  99ر29 

بالخ يسات.

120 P

SUPREME FOOD
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاليخ 

والتي  الرااط  في   2021 ر1 أكتوار 

تح ل الخصائص التال ة :

االستي1اد   -  1  : االجت اعي  الهدف 

والتصدير - 2 - مفاوض - ر - أشغال 

مختلفة.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

الواحدة م لوكة  100 دلهم للحصة 

للس د ف صل الدكالي.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املقر االجت اعي : ع الة 58، شقة 
ار، زفقة واد سبو، أكدال، الرااط.

املسي1 : ف صل الدكالي.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

.155615

121 P

TVR MAROC
SARL AU

العرفي  العقد  تسج ل  تاليخ 

بالرااط    2021 18 أكتوار  في 

بالخصائص التال ة :

أو  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

مختلف أع ال البناء.
دلهم   100.000  : املال  لأس 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي ياسين 

امجاهد : 1000 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
س الة،  زفقة   : االجت اعي  املقر 

إقامة )ف( شقة 8 سوي�سي، الرااط.

التس ي1 : الس د ياسين امجاهد.

التوق ع : الس د ياسين امجاهد.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر15560.

122 P

FACINEW
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

إنشاء مؤسسة  تم   2021 15 أكتوار 

بالخصائص  ذات مسؤول ة محدودة 

التال ة :

.FACINEW SARL : التس  ة
لأس ال : 100.000 دلهم مقس ة 

على 1000 حصة.
عنوان الشركة : 56 زفقة ابراه م  
املح ط   2 لقم   56 ع الة  الروداني 

الرااط.

متنوعة  أع ال   : املؤسسة  هدف 

والبناء.

املسي1 : عبد العزيز ح ودي.

لضوان بنزهى.

الضريبة املهن ة : 01119ر26.

السجل التجالي لقم ر15519.

باملحك ة  القافوني  اإليداع 

التجالية بالرااط تحت لقم 118559 

بتاليخ 27 أكتوار 2021.

123 P

WORK BACH
SARL AU

RC 15559ر

تأسيس شركة 
الرااط  في  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد   ،2021 سبت 17   28 بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات شريك واحد :

 WORK BACH SARL« : التس  ة

.»AU

الع ل ات   : االجت اعي  الهدف 

العقالية - أشغال مختلفة -  دمات، 

تصدير واستي1اد.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

الق  ة  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

اإلس  ة هي 100 دلهم للحصة :

 1000 الكريم  عبد  فوكي  الس د 

حصة.

بق  ة  حصة   1000  : املج وع 

100 دلهم للحصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
دلفة  زفقة   8 لقم  محل   : املقر 

ع الة مي1اج حسان، الرااط.

املسي1 : الس د فوكي عبد الكريم.
باملحك ة  اإليداع  وتاليخ  لقم 

 28 يوم   118607  : بالرااط  التجالية 

أكتوار 2021.
املحك ة  بسجل  التق  د  لقم 

 28 يوم  9ر1555  بالرااط  التجالية 

أكتوار 2021.

124 P

 INETUM MODERNISATION
SOLUTIONS MAROC

إفيتوم موديرفيزاس ون سولوس ون 
مالوك

شركة محدودة املسؤول ة ذات 
الشريك الوح د

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : منتزه كازافي1شول، 
شول، 28 بالطو 102، 1100، شالع 

القدس، س دي معروف - الدال 
الب ضاء

السجل التجالي : الدال الب ضاء 
125255

تح ين امللف القافوني للشركة، تغ ي1 
التس  ة وتحويل املقر االجت اعي 

للشركة
قرال  محضر  ب قت�سى 
»إفيتوم  لشركة  الوح د  الشريك 
مالوك«  موديرفيزاس ون سولوس ون 
 INETUM MODERNISATION
شركة   SOLUTIONS MAROC
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 
ماي   20 بتاليخ  الصادل  الوح د 

2021، تقرل ما يلي :
للشركة  القافوني  امللف  تح ين 
تبعا لتغ ي1 اإلسم االجت اعي للشركة 

األم.
تغ ي1 تس  ة الشركة من م طاوير 
سي1فيس إلى »إفيتوم موديرفيزاس ون 
 INETUM مالوك«  سولوس ون 
 MODERNISATION SOLUTIONS

.MAROC
تحويل املقر االجت اعي للشركة :

تجزئة   ،2 لقم  تجزئة   : من 
 - معروف  س دي  00ر،  مافدالوفا 

الدال الب ضاء.
 28 كازافولشول، شول،  : منتزه  إلى 
القدس،  شالع   ،1100  ،102 بالطو 

س دي معروف - الدال الب ضاء.
التعديل املالزم للقوافين األساس ة 

للشركة.
األساس ة  القوافين  تح ين 

للشركة.
تفويت السلط.
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كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

 2021 أكتوار   29 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم ر79826.
للخالصة والب ان

125 P

STE YOUAGRI
SARL AU

تأسيس
محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في  مسجل   2021 سبت 17  ر1  يوم 

قد   2021 ر2 سبت 17  بتاليخ  الرااط 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 : للشركة  القافوني  اإلسم 

.»YOUAGRI»

في  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

الزلاعة والفالحة.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة الواحدة :

 1000  : بنهاشم  اح د  الس د 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
زفقة   8 شقة  0ر  ع الة   : املقر 

اح د لوك لي حسان الرااط.

املسي1 : الس د اح د بنهاشم.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم 118120 

بتاليخ 6 أكتوار 2021.
لقم السجل التجالي : 155159.

126 P

SOBASED
SNC

 CESSION DES PARTS ET
NOMINATION DE GERANT

الج ع  محضر  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ الرااط  في  املسجل   العام 

واملسي1  الشريك   2021 سبت 17   29  

الس د الحب�سي مح د قام ب :

لأس ال  من  حصة   90 تفويت 

الس الي  الس د  ملصلحة  الشركة 

زكرياء.

زكرياء  الس الي  الس د  تع ين 

مسي1 للشركة.

تح ين النظام األسا�سي.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   18 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 92ر118.

127 P

STPLL
SARL

CESSION DES PARTS
الج ع  محضر  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ  الرااط  في  املسجل  العام 

الشريكة  قامت   2021 سبت 17   2

الس دة ل لة بنلقويد ب :

لأس ال  من  حصة   200 تفويت 

اح د  الس د  ملصلحة  الشركة 

الصناغي.

تح ين النظام األسا�سي.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   18 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم ر9ر118.

128 P

STE OMASOR SYNDIC
SARL AU

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 5 بتاليخ  الشركة،  ب قر  عقد  الذي 

2021،والذي قرل ف ه املدير  أكتوار 

ما يلي :

 OMASOR SYNDIC حل الشركة

.SARL AU

تس  ة الس دة فاط ة الزهراء بن 

مو�سى ك صف ة للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

فوف17   2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم 1ر1187.

129 P

STE TOUNSI TRAVAUX
SARL AU

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
الذي عقد بالرااط، بتاليخ 15 أكتوار 

2021ما يلي :
تغ ي1 نشاط الشركة :

الرئيس  تقرير  الى  االست اع  بعد 
نشاط  تغ ي1  العام  االجت اع  يقرل 

الشركة الى :
: نشاط الشركة  النشاط الجديد 

باملغرب أو الخالج.
االشغال املتنوعة وأشغال البناء.

التصدير واالستي1اد.
تم االيداع القافوني لدى املحك ة 
فوف17   2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم 1ر1187.
130 P

STE   MAGHREB AL GHAD
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

بشريك وح د
مقرها االجت اعي : 51 زفقة تانس فت 

شقة لقم 1 اكدال الرااط
ر1  بتاليخ  محرل  عرفي  ب قت�سى 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 أكتوار 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د بامل يزات التال ة :
 STE MAGHREB AL  : التس  ة 

.GHAD
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
تنظ م   : االجت اعي  املوضوع 

االحداث والندوات.
املناسبات  افواع  ج  ع  تنظ م 
وفي  املغرب  في  العامة  او  الخاصة 
الناتجة  املنتجات  وا ع  الخالج 
»املجالت  االحداث  هذه  عن 

والكتالوج ات واملواد امل اثلة«.
توفي1 الخدمات لتنظ م االحداث 
تأجي1  س  ا  وال  والعامة،  الخاصة 
والبشرية  املادية  واملواد  املكان 

لتحق ق هذه االحداث.

بالوكالة  الخاصة  االحداث  إفتاج 
والثقاف ة،  املؤسس ة  املجاالت  في 

الت1فيه ة أو الرياض ة.
التدليب.

عدة  في  لق  ة  منصات  تطوير 
الس احة  الشباب،  توجه  مجاالت، 

والبيئة.
املدة : 99 سنة.

زفقة   51  : االجت اعي  املقر 
تانس فت شقة لقم 1 اكدال الرااط.
دلهم   100.000  : الراس ال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 دلهم للحصة الواحدة.
دودش  أس ة  الس دة   : الحصص 

1000 حصة.
الى  التس ي1  أسند   : التس ي1 
الس دة اس ة دودش الحاملة لبطاقة 
 Z26289ر لقم  الوطن ة  التعريف 

ملدة غي1 محدودة.
للشركة  القافوني  االيداع  تم 
باملحك ة التجالية بالرااط بتاليخ 26 
5ر1185،  لقم  تحت   ،2021 أكتوار 

لقم السجل التجالي 155167.
131 P

ديوان االستاذة أمال مسافدة 

موثقة بالدالالب ضاء

80 شالع ع ر الريفي الطابق االمل

STE OROBRIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لاس الها : 65.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : الدالالب ضاء 
اقامة غ ثة لقم ب 12 زفقة على عبد 

الرزاق
تلقته  لسمي  عقد  ب قت�سى 
بالدالالب ضاء  موثقة  االستاذة 
العام  الج ع  محضر  تحرير  تم 
 ،2021 أكتوار  ر1  بتاليخ  االستثنائي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  للشركة 
ب قتضاه  تم  والذي   OROBRIQUE

تم ما يلي :
من  الشركة  لاس ال  تخف ض 
65.000.000 دلهم الى 15.000.000 
كل  حصة   بخفض  وذلك  دلهم 

شريك.
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املسؤول ة  ذات   شركة  قبول 
 HOLDING EL املحدودة 
في  جديد  كشريك   FIRDAOUS

الشركة.
من  الشركة  لاس ال  لفع 
15.000.000 دلهم الى 65.000.000 
20.000 حصة  باصدال  وذلك  دلهم 
ذات  الشركة  لفائدة  اجت اع ة 
 HOLDING املحدودة  املسؤول ة 
في  جديد  كشريك   EL FIRDAOUS
مج وع  من   1/1 دفع  ح ث  الشركة 
للحصص  امل ثلة  االفصبة  مبالغ 

النقدية.
تلقته  لسمي  عقد  ب قت�سى 
موثقة  مسافدة  أمال  االستادة  ايضا 
أكتوار  ر1  بتاليخ  بالدالالب ضاء 
االسا�سي  النظام  تح ين  تم   ،2021

للشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
أكتوار    26 بتاليخ  بالدالالب ضاء  

2021، تحت لقم 797656.
االيداع والنشر

االستاذة أمال مسافدة

132 P

 STE MAGGAMANTE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : اقامة عبد الكريم 
 طابي ع الة لقم ر شقة لقم 15 

ت الة
تعديالت في القافون االسا�سي

ب وجب   الج ع العام االستثنائي 
ذات  لشركة   2021 ماي   7 بتاليخ 
املس اة  املحدودة  املسؤول ة 
 ،MAGGAMANE TRAVAUX
مقرها  دلهم،   100.000 لاس الها  
الكريم  طابي  عبد  اقامة  بت الة، 
تقرل   15 لقم  شقة  ر  لقم   ع الة 

ما يلي :
التي  االجت اع ة  الحصص  ب ع 
كافت في حوزة الس د سبع ول د 160 
للحصة  دلهم   100 بق  ة  حصة 

الواحدة كاالتي :

لفائدة  باع  ول د  سبع  الس د 

حصة   160  : مح د  اله�سى  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة الواحدة.
من  الشركة  لاس ال  لفع 

100.000 دلهم الى 500.000 دلهم، 

1000 حصة اجت اع ة بق  ة  بخلق 

مع  موازفة  وذلك  للحصة  دلهم   100

الديون السائلة واملوجبة بالحسابات 

ول د  سبع  للس د  للشريكين  الجالية 

والس د اله�سى مح د من تم سي1تفع 
 500.000 الى  االجت اعي  لاس ال 

 100 بق  ة  حصة   5000 أي  دلهم 

دلهم للحصة الواحدة .

تح ين القافون االسا�سي للشركة.

من  و7   6 الفصل  سيتغي1  وبهذا 

القافون االسا�سي للشركة على أساس 

هذا التقس م الجديد.

وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 

يوف و   25 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 2ر59.

133 P

STE OASIS D›AOUSRED
شركة التضامن

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 1 مركز 

السوق املغطاة اوسرد الدا لة.

تعديالت في القافون االسا�سي
ب وجب   الج ع العام االستثنائي 

بتاليخ 11 أكتوار 2021 للشركة ذات 

 OASIS املس اة  املحدودة  املسؤول ة 
 100.000 لاس الها    ،D’AOUSRED
دلهم، مقرها بالدا لة،  لقم 1 مركز 

السوق املغطاة اوسرد الدا لة، تقرل 

ما يلي :

املوافقة على تحويل ج  ع أسهم 

ي تلكها  التي  سهم   1000 الشركة 

)وهذا  هللا  حبيب  هللا  بالك  الس د 

يشال  الذين  الشركاء  وااسم  باسمي 

اليهم ف  ا بعد باسم : الس دة تكبي1 

أهل  سك نة  والس دة  هللا،  حبيب 

بالك هللا والس دة سك نة حبيب هللا( 

لصالح الس د ع ر لشكر.

للشركة  القافوني   الشكل  تغ ي1 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  الى 

بشريك واحد.

لشكر ك سي1  الس د ع ر  تع ين 

جديد للشركة ملدة غي1 محدودة.

وبهذا سيتغي1 الفصل 1 و6 و7 من 

القافون االسا�سي للشركة على أساس 

هذا التقس م الجديد.

وقد تم االيداع القافوني باملحك ة 

االبتدائ ة بالدا لة بتاليخ 18 أكتوار 

2021، تحت لقم 1686.

134 P

STE DREAM PICTURES
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ر1 زفقة اح د 

أمين لقم 21 القن طرة

تس ي1 الشركة
غي1  العام  الج ع  ملحضر  طبقا 

 27 العادي املنعقد بالقن طرة بتاليخ 

يول و 2021، تم ما يلي :

جديد  من  الثقة  تجديد  تم   

مسي1ين  وتع ين  محددة  غي1  واصفة 

للشركة : 

جنس ة  من  ع اد،  دقن  الس د 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مغرا ة، 

منحه  مع   ،X289981 لقم  الوطن ة 

وتس ي1  لت ث ل  الصالح ات  كافة 

الشركة.

جنس ة  من  سهام،  دقن  الس دة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مغرا ة، 

كافة  منحه ا  مع   ،X20001ر لقم 

الشركة  وتس ي1  لت ث ل  الصالح ات 

ولفت1ة غي1 محددة.

املسي1ين  أحد  للشركة  ي �سي 

املذكولين أعاله.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

لقم  تحت  بالقن طرة،  االبتدائ ة 

88790 بتاليخ 27 أكتوار 2021.

135 P

STE NABIL FRUITS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 10.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 56 حي 
ازهرون 1، طريق مهدية

القن طرة
تاسيس  الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 NABIL FRIUTS SARL : التس  ة

.AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشراك وح د.
حي   56 لقم   : االجت اعي  مقرها 

ازهرون 1، طريق مهدية القن طرة.
موضوع الشركة : مستغل غابوي.
وص افة  زلاعة  في  املقاولة 

املنتزهات والحدائق والشوالع.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
الشركة في مبلغ 10.000  دلهم مقسم 
الى 100 حصة اجت اع ة بق  ة 100 
بكاملها،  محرلة  للواحدة،  دلهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

الس د فب ل هدي 100 حصة.
املدة : 99 سنة.

فب ل  الس د  الى  أسند   : التس ي1 
هدي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم ر00ر6 بتاليخ 28 أكتوار 2021.
136 P

STE TRANS ALHRRAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية شالع 
 A االستقالل واملر�سى، اقامةالبي1ال

مكتب لقم 8 القن طرة
تاسيس  الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
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 STE TRANS  : التس  ة 
.ALHRRAS SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة بشراك وح د.

شالع  زاوية   : االجت اعي  مقرها 
 A البي1ال  اقامة  واملر�سى،  االستقالل 

مكتب لقم 8 القن طرة.
فقل   : الشركة  موضوع 
املستخدمين، فقل البضائع واالشغال 

املختلفة أو البناء.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
دلهم    100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1000 الهراس  مح د  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس د مح د  الى  أسند   : التس ي1 
الهراس.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 62917 بتاليخ 25 أكتوار 2021.
137 P

STE T-IGHIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 59 اقامة موالي 
عبد العزيز، شالع موالي عبد العزيز 

لقم 1  القن طرة
تاسيس  الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2021 أكتوار   11 بتاليخ  بالقن طرة 
لشركة  االسا�سي  القافون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د ذات املواصفات التال ة :
 STE T-IGHIR SARL  : التس  ة 

.AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشراك وح د.
اقامة   59  : االجت اعي  مقرها 
موالي عبد العزيز، شالع موالي عبد 

العزيز لقم 1  القن طرة.

العامة  : املقاولة  موضوع الشركة 
لالشغال املختلفة و صوصا أشغال 
الع الات  بناء  املدف ة،  الهندسة 
لج  ع االستخدامات واج  ع املواد، 
واملاء،  الكهرااء  أشغال  وكذلك 

ترك ب فظام التدفئة الصباغة.
عالقة  له  ما  كل  عامة  واصفة 

بنشاط الشركة.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الس د ياسين طهري 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
ياسين  الس د  الى  أسند   : التس ي1 
التعريف  لبطاقة  الحامل  طهري، 
ملدة  P291811 لقم   الوطن ة 

 ر سنوات قابلة للتجديد.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم62919  بتاليخ 26 أكتوار 2021.
138 P

STE DOUBLE A TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي :   بقعة 167، 
قصبة مهدية، ايراك الطابق االل�سي

القن طرة
تاسيس  الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 STE DOUBLE A  : التس  ة 

.TRANS SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
 ،167 بقعة   : االجت اعي  مقرها 
قصبة مهدية، ايراك الطابق االل�سي 

القن طرة.

موضوع الشركة : املقاولة في فقل 
البضائع.

املقاولة في فقل املستخدمين.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 عنت1  الحف ظ  عبد  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  الس د  الى  أسند   : التس ي1 
لبطاقة  الحامل  عنت1،  الحف ظ 
 G161968 لقم  الوطن ة  التعريف 

ملدة غي1 محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم59915  بتاليخ 6 أبريل 2021.
139 P

STE EASY VOYAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : لقم ر217 تجزئة 
ال انس دالفا الشطر 1 مرحلة ب 

مهدية القن طرة
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
النظام  وضع  تم   ،2021 اكتوار   21
املسؤول ة  محدودة  لشركة  االسا�سي 
امل يزات  ذات  الوح د  الشريك  ذات 

التال ة :
شركة  تسمى  الشركة   : التس  ة 
ذات  شركة   EASY VOYAGE
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
املوضوع : غرض الشركة :

املغرب  من  كل  في  الشركة  غرض 
والخالج :

والعاملين  البضائع  فقل  مقاول 
لل عدات  والدول ين(  )الوطن ين 

الدالجة او النقل.

النقل الس احي.

فقل الركاب على الطرق اال رى.

النقل الشخ�سي.

االقامات  أو  الرحالت  تنظ م 

الب ع  أو  الج اع ة  أو  الفردية 

منتجات هذا النشاط.

ي كن  التي  الخدمات  توفي1 

أو االقامات،  الرحالت  أثناء  تقدي ها 

وال س  ا حجز واصدال تذاكر النقل، 

ووسائل  ع الئها،  ف ابة عن  والتأجي1 

املؤسسات  في  الغرف  وحجز  النقل، 

و/أو  االقامة  واصدال  الس اح ة، 

تقديم الطعام قسائم.

املتعلقة  الخدمات  تقديم 

باستقبال السائحين، والس  ا تنظ م 

الرحالت والزيالات الى املدن واملواقع 

املرشدين  التاليخ ة و دمة  واملعالم 

واملرشدين الس احين.

الس اح ة،  الطرود  ب ع  أو  افتاج 

بتنظ م  املرتبطة  بالع ل ات  والق ام 

امل اثلة،  االحداث  أو  املؤت رات 

وكذلك االنشطة الس اح ة املرتبطة 

والجبال  االس اك  والص د  بالرياضة 

ح ث  والثقاف ة،  الفن ة  والفعال ات 

كل  تش ل  الع ل ات  هذه  كل   أن 

أو جزء من الخدمات املذكولة أعاله.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

التجالية، املال ة، الصناع ة، منقولة 

مباشرة  واملرتبطة  منقولة   وغي1 

أو بشكل غي1 مباشر باالغراض املشالة 

أعاله أواامكانها تسه ل توسع وتطوير 

الشركة.
ر217  لقم   : االجت اعي  مقرها 

تجزئة ال انس دالفا الشطر 1 مرحلة 

ب مهدية القن طرة.

في محدودة  الشركة   : ح اة   مدة 

99 سنة ابتداء من تق  دها بالسجل 

التجالي.
لاس املال : حدد لاس ال الشركة 

مقس ة   دلهم   100.000 مبلغ  في 

1000 حصة اجت اع ة من فئة  على 

100 دلهم في ملك ة الشريك الوح د 

الس د مروان الودغي1ي.
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التس ي1 : مروان الودغي1ي الحامل 
 G699555 لقم  الوطن ة  للبطاقة 
تم تنصيبه مسي1ة للشركة لفت1ة غي1 

محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة في 28 

أكتوار 2021، تحت لقم 62985.
140 P

STE THE MOST BEAUTIFUL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 26 زفقة ابي 
زلعة، ع الة A، اقامة الرضوان، 

مكتب لقم 7  القن طرة
تاسيس  الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 STE THE MOST  : التس  ة 

.BEAUTIFUL  SARL AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
ابي  زفقة   6  : االجت اعي  مقرها 
الرضوان،  اقامة   ،A ع الة  زلعة، 

مكتب لقم 7  القن طرة.
موضوع الشركة :  حالقة النساء، 
بالتقس ط وتاجر  ب ع مواد التج  ل 

مستولد يب ع بنصف الج لة.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 البوعزاوي  أيوب  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أيوب  الس د  الى  أسند   : التس ي1 
البوعزاوي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم029ر6  بتاليخ  فاتح فوف17 2021.

141 P

STE CREATIVE LINE

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 26 زفقة ابي 

زلعة، ع الة A، اقامة الرضوان، 

مكتب لقم 7  القن طرة

تاسيس  الشركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

  STE CREATIVE LINE  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

ابي  زفقة   6  : االجت اعي  مقرها 

الرضوان،  اقامة   ،A ع الة  زلعة، 

مكتب لقم 7  القن طرة.

موضوع الشركة :   طابعة طباعة 

أو  فاعم  بحجم  الليزلية  الكروم  من 

بع ل ات ف وذج ة.

في  مص م  محلل،  م17مج، 

املعلوم ات وتاجر.

لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 

دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

الس د ياسر لفعات 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

ياسر  الس د  الى  أسند   : التس ي1 

لفعات.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم011ر6  بتاليخ 28 اكتوار 2021.

142 P

STE ELECBOK
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشراك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية مح د 
غرف ط وشوقي بلوك C إقامة 

الل  ون مكتب لقم 7 فال فلولي 
القن طرة

تاسيس  الشركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :
 STE ELECBOK   SARL : التس  ة

.AU
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
مح د  زاوية    : االجت اعي  مقرها 
غرف ط وشوقي بلوك C إقامة الل  ون 

مكتب لقم 7 فال فلولي القن طرة.
موضوع الشركة :  تاجر العقاقي1 

بالج لة وتاجر
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000  .. بوحقي  عباس  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس د عباس  الى  أسند   : التس ي1 
بوحقي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 027ر6 بتاليخ  فاتح فوف17 2021.
143 P

 STE PNEUMATIQUE
KENITRA ALLIANCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د

لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : بقعة 1080 
ال انس دالفا مهدية 2  القن طرة

تاسيس  الشركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة   

املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 STE PNEUMATIQUE : التس  ة

.KENITRA ALLIANCE   SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

 1080 بقعة     : االجت اعي  مقرها 

ال انس دالفا مهدية 2  القن طرة.

ولشة  مستغل   : الشركة  موضوع 

الصالح العجالت.
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 

دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

الس د  عبد اللط ف ابن الش خ .. 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  الس د  الى  أسند   : التس ي1 

اللط ف ابن الش خ.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 025ر6 بتاليخ  فاتح فوف17 2021.

144 P

STE LIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 0.000ر دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية مح د 

الديولي ومح د عبده، اقامة 

كام ل ا مكتب 21، الطابق الثاني  

القن طرة

تاسيس  الشركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون االسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

باملواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

. STE  LIM SARL : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
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شالع  زاوية     : االجت اعي  مقرها 
مح د الديولي ومح د عبده، اقامة 
الثاني   الطابق   ،21 مكتب  كام ل ا 

القن طرة
موضوع الشركة : منعش عقالي..
لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 
الشركة في مبلغ 0.000ر دلهم مقسم 
الى 00ر حصة اجت اع ة بق  ة 100 
بكاملها،  محرلة  للواحدة،  دلهم 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء.
املدة : 99 سنة.

الس د  الد  الى  أسند   : التس ي1 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  الرح وي 

.G70لقم 126ر
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم 5ر616 بتاليخ  19 يول و 2021.
145 P

 STE CHOK MLC
INVESTISSEMENT
شركة محدودة املسؤول ة
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 79 شالع ابن 
سينا شقة لقم 11 اكدال الرااط

العام  الج ع  لقرالات  تبعا 
 CHOK MLC لشركة  االستثنائي 
شركة   ،INVESTISSEMENT
بتاليخ  املنعقد  املسؤول ة،  محدودة 

25 ماي 2021 تم اقرال :
االجت اعي  املقر  عنوان  تغ ي1 

للشركة  من : 
لقم 79 شالع ابن سينا شقة لقم 

11 اكدال الرااط.
الى املحل الكائن ب : لقم 175 حي 

املنزه ح.ي.م. الرااط.
صوف ا  الس دة  استقالة  قبول 
للشركة  ك سي1ة  مهامها  من  هدب ل 
اح د  الشكر  عبد  الس د  وتع ين 
بوفوة ك سي1 جديد للشركة ملدة غي1 

محدودة.
تعديل الفصل 1 و11 من القافون 

االسا�سي.
االسا�سي  القافون  على  املصادقة 

من الص غة الجديدة.

للشركة  القافوني  االيداع  تم 
باملحك ة التجالية بالرااط بتاليخ 11 

أكتوار 2021، تحت لقم 118169.
146 P

STE PNUVAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تاسيس شركة
 20 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 سبت 17 
ذات املسؤول ة املحدودة والتي تت يز 

ب ا يلي :
 STE  : االجت اع ة  التس  ة 

.PNUVAL
االستشالات   : االجت اعي  الهدف 
مجال  في  واالستشالات  االدالي 

البالط االل�سي اللين.
املقر االجت اعي : 20 زفقة اكل ان 
أكدال   2 لقم  شقة  علي  س دي 

الرااط.
10.000 مكون   : الشركة  لاس ال 

من 100 حصة .
الس د لش د بوحف ظ 15 حصة.

 15 قيس  القاسم  أبو  الس د 
حصة.

الج ع ة ماسي1 170 حصة.
املدة : 99 سنة.

التس ي1 : الس د عبد الحق ع اني 
مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 
الى 1ر ديس 17.

السجل التجالي لقم : ر15500.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
سبت 17  0ر  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
147 P

 CABINET DE CONSEIL
 ASSISTANCE ET

 ACCOMPAGNEMENT EN
 GESTION DES MARCHES

PUBLICS
SIGLE : C.A.A.G.M.P

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 17 AV AL ABTAL N°1
AGDAL RABAT
تاسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تاسيس تم   ،2021 أكتوار   18  

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة   
تح ل  والتي  الوح د  الشريك  ذات 

الخصائص التال ة :
 CABINET DE  : التس  ة 
 CONSEIL ASSISTANCE ET
 ACCOMPAGNEMENT EN
 GESTION DES MARCHES
.C.A.A.G.M.P  با تصال ، PUBLICS

.SARL AU : الصفة القافوف ة
كافة   : االجت اعي  الهدف 
التي  املساعدات والخدمات واملشولة 
ستقدم لالدالات العامة واملؤسسات 
وشركات  والج ع ات  العامة 
املشت1يات  ادالة  مجال  في  املقاوالت 
االدالية  الحسابات  مسك  العامة، 
املصروفات  تعهدات  من  والتحقق 
والت1  ص  التصف ة  وملفات 
لصالح  لل شاليع  واعدادها 
العامة  واملؤسسات  العامة  االدالات 
املقاوالت،  وشركات  والج ع ات 
الوثائق  وافجاز  ص اغة  في  املساعدة 
والداع ة  واالستشالات  االدالية 
التنافس ة،  العطاءات  لتج  ع ملف 
مساعدة  املنافسة،  دعوات  واطالق 
الشركات في تقديم عرض أو تقدي ه 
املؤسسات  أو  العامة  االدالات  الى 
طلبات  أو  العامة  والج ع ات 
االيضاح او الشكاوى أو أي مساعدة 
املشت1يات  ادالة  مجال  في  أ رى 

العامة.
لاس ال الشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 دلهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
شالع   15  : االجت اعي  املقر 
االبطال الشقة لقم 1 اكدال الرااط.
التس ي1 : اف طت مه ة التس ي1 الى 

الس د لفت1ة غي1 محدودة.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بالرااط 155585.
148 P

STE MOUSLIH TOUR
SARL

تأسيس
فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   ،2021 سبت 17 

مسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة : 

 STE MOUSLIH  : التس  ة 

.TOUR SARL

الهدف : النقل الس احي.

الحسن ة  حي   : االجت اعي  املقر 
لقم 66 تابريكت سال.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيس الشركة.

حدد   : االجت اعي  الراس ال 
لاس ال في 100.000 دلهم مقسم الى 

1000 حصة اجت اع ة من فئة 100 

دلهم للواحدة مجزأ كالتالي : 

500 حصة  الس د مح د املصلح 

اجت اع ة من فئة 100 دلهم والس د 
لضوان املصلح 500 حصة اجت اع ة 

من فئة 100 دلهم.

طرف  من  الشركة  تس ي1  

الجنس ة  املصلح  مح د  الس دان 

التعريف  للبطاقة  الحامل  مغرا ة، 

والس د   A50101ر لقم  الوطن ة 
مغرا ة،  الجنس ة  املصلح،  لضوان 

الوطن ة  التعريف  للبطاقة  الحامل 
.AB261561 لقم

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 1777ر.

149 P

STE S.M.F.A COMPANY
SARL

الحل املسبق للشركة 
وتع ين مصفي

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

 16 يوم  بسال  املؤلخ  االستثنائي 

شركة  شركاء  قرل   ،2021 سبت 17 

محدودة   S.M.F.A COMPANY

املسؤول ة ما يلي :
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الشركة  حسابات  على  املصادقة 

 ،2021 سبت 17   16 يوم  املوقوفة 

يوم  الختامي  الحساب  ب ان  وكذلك 

املسي1ين  ومنح   ،2021 سبت 17   16

ابراء تام ونهائي على التس ي1.

من  ابتداء  للشركة  املسبق  الحل 

مقر  وتحديد   ،2021 سبت 17   16

التصف ة باملقر االجت اعي.

الخالطي  حف ظة  الس دة  تع ين 

ك صف ة للشركة.

بالسجل  تم  القافوني  االيداع 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  التجالي 

تحت   ،2021 اكتوار   25 يوم  بسال 
لقم 7686ر.

150 P

STE WEST - LINE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لاس الها : 500.000.ر دلهم

قابلة للتحويل

املقر الرئي�سي : املنطقة الحرة 

للتصدير بطنجة بقعة لقم 69 

السجل التجالي لقم : 1015ر

ب ع الحصص االجت اع ة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 ،2021 أكتوار   1 بتاليخ  املنعقد 

لشركة  االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

WEST- LINE SARL ما يلي :

الحصص  بتحويل  عل ا  اإلحاطة 

 HAJOUJI للس د  امل لوكة 

 5000 وعددها   BADR EDDINE

 SEDRATI الس د  لصالح  حصة 

.MOHAMED AZZEDINE

الحصص  بتحويل  عل ا  اإلحاطة 

 JEAN CLAUDE للس د  امل لوكة 

CAMILLE HENRI PECOUT عددها 

 SEDRATI 5000 حصة لصالح الس د

.MOHAMED AZZEDINE

النظام  7 من  و   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي

للشركة  االسا�سي  النظام  تعديل 

واعت اد فظام اسا�سي جديد للشركة 

.WEST - LINE SARL

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021، تحت لقم 26ر217.

151 P

 STE FIDUMED

CONSULTING
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها الرئي�سي : 191 شالع الزيراوي 
لقم ر1 الدالالب ضاء

الهاتف لقم  : 05.22.27.67.96

الفاكس لقم : 05.22.26.17.19

تاسيس شركة
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

11 أكتوار 2021، تم تاسيس شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د بامل يزات التال ة :

 CREDENCE  : الشركة  اسم 

.AUTOMOTIVE SARL AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
املقر الرئي�سي : زفقة س  ة اقامة 
النخ ل   22 5 لقم  الطابق  ر  شهرزاد 

الدالالب ضاء.
 100.000  : الشركة  لاس ال 

دلهم.

التحق ق   : االجت اعي  الغرض 

والتشخ ص الي فوع من الس الات.

ماك نات  وتصدير  استي1اد 

الس الات.

ص افة وإصالح  الس الات.

غ ال  قطع  وتصدير  استي1اد 

الس الات.

الشركات  لاس ال  في  املشالكة 

ت الس  التي  أو  امل اثل  الغرض  ذات 

ففس النشاط.

املعامالت  ج  ع  عام،  وبشكل 

واملال ة  والصناع ة  التجالية 

واملنقولة التي قد تتعلق بشكل مباشر 

أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة أو بأي 

أش اء م اثلة أو ذات صلة.

االدالة : يتولى ادالة الشركة الس د 
ONDER CAY الى أجل غي1 مسمى.

حصة   1000  : الحصص  توزيع 
.ONDER CAY لفائدة الس د

املدة : 99 سنة.
باملركز  القافوني  االيداع  تم   
بالدالالب ضاء  لالستث ال  الجهوي 
لقم  تحت   ،2021 أكتوار   27 بتاليخ 

.765276852
152 P

 STE AIR DE REPOS NASSIM
 EL GHARB

SARL
AU CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE SOCIAL : AV TANGER
BENI MALEK SOUK ARBAA 

EL GHARB BENI MALEK 
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القافون  وضع   2020 فوف17   17  
مسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 
االبتدائ ة  باملحك ة  املحدودة 
تح ل  والتي  الغرب  االلبعاء  بسوق 

الخصائص التال ة :
 STE AIR DE REPOT  : التس  ة 

.NASSIM EL GHARB
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.
لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 
اجت اع ة  قس ة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم.
الهدف : استغالل مقهى.

املقر االجت اعي : طريق طنجة بني 
مالك سوق االلبعاء بني مالك.

التس ي1 : جبالة مح د.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
االلبعاء  بسوق  باملحك ة  الضبط 
الغرب بالسجل التجالي لقم 27101 

بتاليخ 7 أبريل 2021.
153 P

STE HELIANTHA
SARL AU

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ املنعقد  االستثنائي   العام 
 ر2 أغسطس 2021، قرل شريك  شركة  

HELIANTHA SARL AU ما يلي :

القدمي1ي  ع ر  الس د  عين  تم 
املذكولة  للشركة  وح دا  مسي1ا 
لقم  الوطن ة  لبطاقة  حامل  أعاله، 
الحرية  بحي  والقاطن   D812576
تابريكت سال   5 لقم  ر2 شقة  ع الة 
من  الشافي  كوثر  الس دة  واستقالة 

التس ي1.
عبد  زفقة  من  الشركة  مقر  وفقل 
Bر1  لقم  املأمون  إقامة  املؤمن 
 : التالي  العنوان  الى  الرااط،  حسان 
طريق  6ر1  لقم  حجي  سع د  تجزئة 

القن طرة سال.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
سبت 17   22 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، السجل التجالي لقم 9071.
154 P

STE TELE PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 27 شالع برفزلان 
بامليي الدالالب ضاء

السجل التجالي لقم : 118791
است رالية الشركة

بتاليخ الوح د  الشريك   قرل 
 0ر يوف و 2021، است رالية الشركة 

لغم وضع تها الصاف ة السالبة.
لدى  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
أكتوار   6 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت لقم 795181.
للب ان والنشر

155 P

STE ORBONOR
شركة مساه ة

لاس الها : 126.100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 11 شالع طبيب 

لعلج لوش فوال الدالالب ضاء
سجلها التجالي لقم : 711

ت ديد مدة الشركة
يول و   12 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
2021، قرل الج ع العام غي1 العادي :
تنتهي  التي  الشركة  مدة  ت ديد 

ر  بتالث    ،2021 أغسطس   20 في 

سنوات، أي حتى 20 أغسطس 2021.
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النظام  من   5 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

لدى  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

سبت 17   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت لقم 792180.
للب ان والنشر

156 P

ALASOURCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

لأس الها : 266.700.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 2ر، زفقة زهرة 

اللؤلؤ، حي الراحة، بوس جول 

الدالالب ضاء

السجل التجالي : الدالالب ضاء 

لقم 260785

التعريف الضريبي لقم 10196267

است رالية الشركة
 15 بتاليخ  الوح د  الشريك  قرل 

2021 است رالية الشركة لغم  يوف و 

وضع تها الصاف ة السالبة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

سبت 17   12 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 792501.
للب ان والنشر

157 P

MAROC YACHT LOCATION
شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 1.000.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 0ر1، شالع 

الزلقطوني ع الة فوش شقة لقم 12 

الطابق األول الدالالب ضاء

الدالالب ضاء السجل التجالي لقم 

ر28125

است رالية الشركة
يوف و  ر2  بتاليخ  ملحضر  تبعا 

2021، قرل الج ع العام الغي1 العادي 

وضع تها  لغم  الشركة  است رالية 

الصاف ة السالبة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم 795187.
للب ان والنشر

158 P

 LES HUILES D’OLIVES DE LA
MEDITERRANEE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها : 5.100.000 دلهم

املقر اإلجت اعي : 20، زفقة مصطفى 
املعاني الدالالب ضاء

السجل التجالي : الدالالب ضاء
 لقم ر21219

است رالية الشركة
يوف و   22 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
الغي1  العام  الج ع  قرل   ،2020
لغم  الشركة  است رالية  العادي 

وضع تها الصاف ة السالبة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم 795182.
للب ان والنشر

159 P

GLOBAL BOAT LOCATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر اإلجت اعي : 0ر1، شالع 
الزلقطوني ع الة فوش شقة لقم 57 

الطابق العاشر الدالالب ضاء
سجلها التجالي عدد :55217ر

001695092000026
است رالية الشركة

بتاليخ  الوح د  الشريك   قرل 
الشركة  است رالية   2021 يوف و   28

لغم وضع تها الصاف ة السالبة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم ر79518.
للب ان والنشر

160 P

FRUIDELI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
 لأس الها : 800.000.00.ر دلهم
املقر اإلجت اعي : 0ر1، شالع 
الزلقطوني ع الة فوش شقة

 لقم 12 الطابق الثالث
 الدالالب ضاء

سجلها التجالي عدد :1519ر1
لقم التعريف الضريبي املوحد : 

001510012000050
زيادة متبوعة بتخف ض في لأس ال 

الشركة
ماي  1ر  بتاليخ  محضر  ب قت�سى 

:2021
قرل  الشريك الوح د لفع لأس ال 
إلى  500.000.00.ر1  من  الشركة 
طريق  عن  دلهم   19.000.000.00
إجت اع ة  حصة  55.000ر  إصدال 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  جديدة 
فقدا  تكتتب  الواحدة  اإلجت اع ة 
وتحرل  الوح د  الشريك  طرف  من 
كل ا عند اإلكتتاب مع إجراء مقاصة 
املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة على الشركة.
اإلكتتاب  الوح د  الشريك  عاين 
الحصص  لكل  والتحرير  الكلي 
لهذه  امل ثلة  الجديدة  اإلجت اع ة 
من  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
بإجراء  وذلك  الوح د  الشريك  طرف 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

باملقدال واملستحقة على الشركة.
الوح د  الشريك  الحظ  ثم 
في  الزيادة  لع ل ة  النهائي  التحق ق 
لأس ال الشركة إلى 19.000.000.00 

دلهم.
تخف ض  الوح د  الشريك  قرل 
في  املحدد  الشركة  لأس ال 
إلى  دلهم   19.000.000.00
وذلك  دلهم  800.000.00.ر 

المتصاص الخسائر.
6 و7  قرل بالتالي تعديل الفصلين 

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املعدل للشركة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

سبت 17   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 792181.
للب ان والنشر

املسي1

161 P

CRUISE BOAT COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 0ر1، شالع 

الزلقطوني ع الة فوش شقة لقم 52 

الطابق 9 الدالالب ضاء

سجلها التجالي عدد :ر11220

است رالية الشركة
 16 بتاليخ  الوح د  الشريك  قرل 

2021 است رالية الشركة لغم  يوف و 

وضع تها الصاف ة السالبة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم 795185
للب ان والنشر

162 P

COSSECO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د

 لأس الها : 2.500.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 1ر، شالع 

مح د الخامس، زفقة عبد الكريم 

الخطابي، فاس 

سجلها التجالي عدد : 9ر91ر
لقم التعريف املوحد : 

000511579000065
زيادة متبوعة بتخف ض في لأس ال 

الشركة
ماي  1ر  بتاليخ  محضر  ب قت�سى 

:2021

قرل  الشريك الوح د لفع لأس ال 

إلى   1.500.000.00 من  الشركة 

طريق  عن  دلهم   7.000.000.00

إجت اع ة  حصة   15.000 إصدال 
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للحصة  دلهم   100 فئة  من  جديدة 
فقدا  تكتتب  الواحدة  اإلجت اع ة 
وتحرل  الوح د  الشريك  طرف  من 
كل ا عند اإلكتتاب مع إجراء مقاصة 
املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة على الشركة.
اإلكتتاب  الوح د  الشريك  عاين 
الحصص  لكل  والتحرير  الكلي 
لهذه  امل ثلة  الجديدة  اإلجت اع ة 
من  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
بإجراء  وذلك  الوح د  الشريك  طرف 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال واملستحقة على الشركة.
الوح د  الشريك  الحظ  ثم 
في  الزيادة  لع ل ة  النهائي  التحق ق 
 7.000.000.00 إلى  الشركة  لأس ال 

دلهم.
تخف ض  الوح د  الشريك  قرل 
في  املحدد  الشركة  لأس ال 
7.000.000.00 دلهم إلى 2.500.000 

دلهم وذلك المتصاص الخسائر.
6 و7  قرل بالتالي تعديل الفصلين 

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املعدل للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ 17 أغسطس 2021 تحت لقم 

712/021ر.
للب ان والنشر

املسي1

163 P

CONFECTOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر اإلجت اعي : 20، زفقة مصطفى 
املعاني الدالالب ضاء

السجل التجالي : الدالالب ضاء لقم 
5815ر

است رالية الشركة
يوف و   22 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
2021، قرل الج ع العام الغي1 العادي 
وضع تها  لغم  الشركة  است رالية 

الصاف ة السالبة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم 795188.
للب ان والنشر

164 P

 LE COMPTOIR DES FRUITS
SECS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك وح د

 لأس الها : 10.000.000.00 دلهم
املقر اإلجت اعي : 0ر1، شالع 

الزلقطوني إقامة فوش شقة لقم 
21 الطابق الثالث الدالالب ضاء

سجلها التجالي :211287
لقم التعريف الضريبي املوحد : 

ر00151011000002
زيادة متبوعة بتخف ض في لأس ال 

الشركة
ماي  1ر  بتاليخ  محضر  ب قت�سى 

: 2021
قرل  الشريك الوح د لفع لأس ال 
إلى   10.000.000.00 من  الشركة 
طريق  عن  دلهم  0.000.000.00ر 
إجت اع ة  حصة   200.000 إصدال 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  جديدة 
فقدا  تكتتب  الواحدة  اإلجت اع ة 
وتحرل  الوح د  الشريك  طرف  من 
كل ا عند اإلكتتاب مع إجراء مقاصة 
املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة على الشركة.
اإلكتتاب  الوح د  الشريك  عاين 
الحصص  لكل  والتحرير  الكلي 
لهذه  امل ثلة  الجديدة  اإلجت اع ة 
من  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
بإجراء  وذلك  الوح د  الشريك  طرف 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال واملستحقة على الشركة.
الوح د  الشريك  الحظ  ثم 
في  الزيادة  لع ل ة  النهائي  التحق ق 
لأس ال الشركة إلى 0.000.000.00ر 

دلهم.
تخف ض  الوح د  الشريك  قرل 
في  املحدد  الشركة  لأس ال 
إلى  دلهم  0.000.000.00ر 
وذلك  دلهم  00.000.00ر.5 

المتصاص الخسائر.

6 و7  قرل بالتالي تعديل الفصلين 
من النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  على  املصادقة 
املعدل للشركة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
سبت 17   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 792185.
للب ان والنشر

املسي1

165 P

ACYLOG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 1.200.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : رر، محج حسن 
الصغي1 الطابق العاشر ب 10  

الدالالب ضاء
السجل التجالي الدالالب ضاء لقم 

296719
است رالية الشركة

يوف و   28 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
لغم  الشركة  است رالية  قرل   ،2021

وضع تها الصاف ة السالبة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 6 أكتوار 2021 

تحت لقم 795186.
للب ان والنشر

166 P

 BISCOLAND-FABRIQUE DE
 BISCUITERIE, CONFISERIE

& CHOCOLATERIE
شركة املساه ة

لأس الها : 00.000.00ر دلهم
املقر اإلجت اعي : 15 شالع علي بن 
أبي طالب ع الة المي الدول الثاني 

شقة لقم 16 الدالالب ضاء
سجلها التجالي عدد : 97ر129

لقم التعريف املوحد : 
002251179000016

است رالية الشركة
أبريل   20 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
لغم  الشركة  است رالية  قرل   ،2021

وضع تها الصاف ة السالبة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
سبت 17   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 792178.
للب ان والنشر

167 P

BS VIEW COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 20، زفقة مصطفى 
املعاني  الدالالب ضاء

سجلها التجالي عدد : ر711ر1
لقم التعريف املوحد : 
ر00229120500008

است رالية الشركة
بتاليخ  الوح د  الشريك   قرل 
2021، است رالية الشركة  0ر يوف و 

لغم وضع تها الصاف ة السالبة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدالالب ضاء بتاليخ 9 أكتوار 2021 

تحت لقم 795181.
للب ان والنشر

168 P

 COMPTOIR
 METALLURGIQUE

MAROCAIN
C.M.M

شركة املساه ة
لأس الها : 220.000.000.00 دلهم
املقر اإلجت اعي : املنطقة الصناع ة 
والد لحو شاعر 1029س دي معروف 

الدالالب ضاء
سجلها التجالي عدد : ر251ر

است رالية الشركة
أبريل  ر2  بتاليخ  ملحضر  تبعا 
لغم  الشركة  است رالية  قرل   ،2021
لبع  عن  تقل  التي  الصاف ة  وضع تها 

لأس ال الشركة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
سبت 17  ر1  بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 792505.
للب ان والنشر

169 P
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 SOCIETE MAROCAINE
 DU THE ET DU SUCRE

SOMATHES
شركة املساه ة

لأس الها : 70.000.000.00 دلهم
املقر اإلجت اعي : 2 كم 15، املنطقة 
الصناع ة بوسكولة الدالالب ضاء
سجلها التجالي عدد : ر11797

است رالية الشركة
أبريل   20 بتاليخ  ملحضر  تبعا 
لغم  الشركة  است رالية  قرل   ،2021
لبع  عن  تقل  التي  الصاف ة  وضع تها 

لأس ال الشركة.
لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2021 يول و   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

تحت لقم 10ر786.
للب ان والنشر

170 P

ائت اف ة تكن ك أسيسطانس
111، شالع ولي العهد طنجة

طنجة لوازير
 ش.ذ.م.م ذات الشريك الوح د 

TANGER LOISIR
SARL A A.U

تأسيس الشركة
ب وجب عقد عرفي بطنجة، بتاليخ 
القافون  وضع  تم   ،2021 أكتوار   5
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

الخصائص التال ة :
التس  ة : طنجة لوازير.

املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة ذات الشريك الوح د.

الهدف : 
النشاط الس احي البحري وتنظ م 

الرحالت الس اح ة.
ر شالع  : طنجة،  املقر اإلجت اعي 
198، الطابق  1، القطعة  10 دلادب 

األل�سي.
املدة  : 99 سنة .

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 
دلهم،   100.000.00 اإلجت اعي 
1000 حصة إجت اع ة  مقس ة على 
من فئة 100 دلهم للحصة الواحدة، 

عند  برمتها  وتسديدها  تحريرها  تم 
الوح د  الشريك  اإلكتتاب من طرف 

الس د عبد العالي البقالي الصادي.
العالي  عبد  الس د  يعت17   : اإلدالة 
الوح د  املسي1  الصادي  البقالي 

للشركة وذلك ملدة غي1 محدودة.
من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 
1ر ديس 17 من  فاتح يناير وتنتهي في 
تبتدئ  األولى  السنة  ما عدا  كل سنة 

عند التأسيس.
القافوني  لإلحت اط   %  5  : األلااح 
تقتطع إلزام ا ما دام هذا األ ي1 أقل 
والباقي  الشركة  لأس ال  عشر  من 
الشركاء حسب مساه تهم  يوزع على 
قرالات  وحسب  الرأس ال  في 

الج ع ات العامة.
تم اإليداع القافوني بكتابة ضبط 
 28 بتاليخ  بطنجة  التجالية  املحك ة 
68ر217،  لقم  تحت   2021 أكتوار 

سجل تجالي لقم 01ر121.
مقتطف وا ان للنشر

ائت اف ة تكن ك أسيسطانس

171 P

SOCIETE PACIFIC BUSNES
S.A.R.L

لقم السجل التجالي : 17ر8ر
تعديل بتفويت األفصبة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2016 يوف و   20 بتاليخ  ب كناس 

ما يلي :
تفويت األفصبة :

هللا  عبد  س د  أمين  الس د  فوت 
بالط ف 500 فصيب التي ي تلكها في 
للنصيب  دلهم   100 بق  ة  الشركة 
جهة  من  كبائعين  األصل ة  الق  ة 
للس د الهاللي مصطفى ك شت1ي من 

جهة أ رى.
:تغ ي1  القافوني  الشكل  تغ ي1 
ذات  شركة  من  القافوني  الشكل 
ذات  شركة  إلى  املحدودة  املسؤول ة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.
تس ي1 الشركة : يتم تس ي1 الشركة 

من طرف الس د الهاللي مصطفى.

ودلك   : الشركة  نشاط  توس ع 

تجالة  وحذف  الس سرة  بإضافة 

الدلاجات النالية.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ب كناس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2016 أكتوار   28 بتاليخ 

171ر.
لإلستخالص والب ان

الس د الهاللي مصطفى

172 P

MON ATELIER NEGOCE
SARL

تأسيس شركة
أكتوار   5 يوم  في  لعقد مؤلخ  تبعا 

2021 ح ث تم وضع قوافين الشركة 

وذات  املحدودة  املسؤل ة  ذات 

امل يزات التال ة :

موفاتوليي  شركة   : التس  ة 

ف كوس )ش.م.م(

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ما يلي :

توزيع وتسويق وت ث ل ج  ع أثاث 

املنزل.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

لإلكتتاب  كلها  دلهم   100.000.00

والدفع.

كنوني  عبد هللا   : اإلجت اعي  املقر 

تجزئة لقم 1520 حي السالم اكادير.

ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من تاليخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلدالة : يدير الشركة الس دمح د 

بن احسين ملدة غي1 محدودة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القافوني 

 2 بتاليخ  الكادير  التجالية  املحك ة 

فوف ن17 2021 تحت لقم  107081.

173 P

SCARPRO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

السجل التجالي بسال : 1775ر

تأسيس شركة
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس شركة  تم   أكتوار2021   15

الشريك  ذات مسؤل ة محدودة ذات 

الوح د،  صائصها كالتالي :

.SCARPRO : التس  ة

املقر اإلجت اعي : 21، شالع موالي 

لش د  A شقة  لقم 5، وسط املدينة 

ج اعة حصين سال الجديدة.

املدة  : 99 سنة.

هدف الشركة سواء دا ل املغرب 

لحساب  أو  لحسابها  أو  الجه 

ار رين :

للتسويق  اإلتصاالت  مركز 

الرسائل،  ع17  وكذلك  بالهاتف، 

اإللكت1وني  وال17يد  الفاكسات 

والتعامل مع الع الء.

لأس املال : حدد لأس ال الشركة 

مقس ة  دلهم   100.000 مبلغ  في 

دلهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

للشريكة  تعود  الواحدة  للحصة 

الوح دة الس دة  وفاء الغالمي.

وفاء  الس دة  تع ين  تم   : التس ي1 

للشركة  وح دة  ك سي1ة  الغالمي 

وملدة غي1 محدودة.

بتوق ع  الشركة  تلتزم   : التوق ع 

العقود  لج  ع  الغالمي  وفاء  الس دة 

واملعامالت.

اإليداع : تم اإليداع القافوني لدى 

اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالسجل  تسج لها  تم  وقد  بسال 

التجالي تحت لقم 1775ر بتاليخ 28 

أكتوار 2021.
وهذ ب ثابة مقتطف وا ان

174 P
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 SOCIETE AIMO

CONSTRUCTION
SARL

 AU CAPITAL DE : 1.000.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 15 RUE OUED

ZIZ N°1 AGDAL RABAT

RC N°110767

الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 

أكتوار   6 بتاليخ  املنعقد  العادي 

2021 تقرل ما يلي :

تفويت السادة مح د إل اس بودا 

أيوب مودين وإبراه م عنزي 10.000 

الس د  لفائدة  إجت اع ة  حصة 

مح د مسرول.

مسرول  مح د  الس د  تع ين 

مسي1 جديد للشركة عوض الس دان 
عنزي  وإبراه م  بودا  إل اس  مح د 

ملدة غي1 محدودة.

تحديث القافون الدا لي للشركة.

لقم  تحت  القافوني  اإليداع  تم 

 2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ   118729

لدى املحك ة التجالية بالرااط.

175 P

LA MADRINA
SARL.AU

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة بشريك وح د

في  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2021 أكتوار   8 بتاليخ  الدالالب ضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د ذات امل يزات املبينة ف  ا يلي :

.LA MADRINA : التس  ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

تقديم   : هي  الشركة  من  الغاية 

الطبخ  املعجنات  صناعة  الطعام، 

العناصر  على  القائ ة  اإلستعدادات 

املنتجات  والنبات ة،  الح واف ة 

التوزيع  املعبأة،  املب عات  الزلاع ة، 

التوص ل لل نازل.

لؤلؤة  السفلي  الطابق   : املقر 

ر  املتجر   2 الع الة  النواصر 

الدالالب ضاء.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبالا من تاليخ تأسيسها النهائي.

لأس املال الج اعي : 100.000.00 

دلهم املوزع ك ا يلي :

 100.000.00 بلفتوح  بدل  الس د 

دلهم 1000 حصة.

طرف  من  الشركة  تسي1   : اإلدالة 

الس د بدل بلفتوح ملدة غي1 محددة.

فاتح  بين  ما  الج اع ة:  السنة 

يناير إلى متم ديس 17.

لقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

لقم  تحت  بالدالالب ضاء  التجالية 

7252ر.

176 P

BB MOTORS

SARL AU

استثنائي  عام  ج ع  ب قت�سى 

 2021 أكتوار   21 الرااط  في  حرل 

 BB للشركة  الوح د  الشريك  قرل 

الشريك  ذات  ش.م.م    MOTORS

الوح د ما يلي :

تفويت 100 حصة إجت اع ة من 

الس د  إلى  حالكا  معاد  الس د  طرف 

ازمي ياسر.

من  حالكا  معاد  الس د  استقالة 

منصبه ك سي1 للشركة.

ك سي1  ياسر  ازمي  الس د  تع ين 

وح د  للشركة.

القافون  7.6 ر1 من  تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

فوف 17   2 بتاليخ   118711 لقم  تحت 

.2021

177 P

مزال أوديت واستشالات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 6.111.500 دلهم

مقرها اإلج تاعي : زاوية شالع عبد املومن وزفقة 
كالفون الدالالب ضاء

AMJ 37
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ ب دينة 
سبت 17   21 بتاليخ  الدالالب ضاء 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021
املسؤول ة املحدودة ذات الخصائص 

التال ة :
.AMJ التس  ة : 7ر

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 
ك ا في الخاج إلى :

املشالكات أسهم  وإدالة   ح ازة 
واإلستث الات  املال ة  األولاق  أو   
مكافئ   أي ض ان  أو  للتحويل  القابلة 
بهدف  أكث1  أو  واحدة  شركة  في 
مراقبتها، سواء بشكل مباشر أو غي1 
مباشر، سواء ب فردها أو مع أطراف 
شركات  إنشاء  طريق  عن  أ رى، 
جديدة أو مساه ة أو لعاية أو اكتتاب 
أو شراء أولاق مال ة أو حقوق شركة 
أو اإلفدماج أو التحالف أو املشالكة.
من  إدالية  ه ئة  أي  في  املشالكة 

الشركات املذكولة.
الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
التجالية، الصناع ة، املال ة املنقولة 
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة أو غي1 
مباشرة باألهداف املعددة أوالتي من 

شأنها تطوير وتن  ة الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاليخ تسج لها بالسجل التجالي.
املقر اإلجت اعي : ملتقى شالع عبد 
املومن وزفقة سوم ة، ع الة شهرزاد 
 ،22 الرقم  الخامس،  الطابق  ر، 

الدالالب ضاء.
محدد   : اإلجت اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  دلهم  00.000ر  مبلغ  في 
دلهم   100 فئة  من  حصة  000.ر 
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من 

طرف الشركاء :

محدد   : اإلجت اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  دلهم  00.000ر  مبلغ  في 
دلهم   100 فئة  من  حصة  000.ر 
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من 

طرف الشركاء :
 210  RENOV INNOV شركة 

حصة.
0ر9   JAMEL TOUATI الس د 

حصة.
0ر9   AKLI DIKOUS الس د 

حصة.
0ر9   MEHDI QMARI الس د 

حصة.
حصة. 000.ر  مج وعه  ما  أي 
يناير  : تبتدئ من فاتح  املال ة  السنة 

وتنتهي في 1ر ديس 17 من كل سنة.
وملدة  الشركة  ستسي1   : التس ي1 

غي1 محددة، من طرف السادة :
فرن�سي   ،AKIL DIKOUS
أغسطس   26 يوم  مزداد  الجنس ة 
1986 بفرنسا، مق م بفرنسا وحامل 

.18HAلجواز سفر لقم 8917ر
فرن�سي   MEHDI QMARI
الجنس ة مزداد يوم 21 يوف و 1981 
بفرنسا، مق م بفرنسا وحامل لجواز 

.17AR95279 سفر لقم
وتسج ل  القافوني  اإليداع  تم 
الشركة لدى املحك ة التجالية ملدينة 
الدالالب ضاء بتاليخ 27 أكتوار2021 
التجالي  بالسجل  سجلت  ح ث 

لنفس املدينة تحت لقم 85ر520.
ب قت�سى مقتطف وا ان

مزال أوديت واستشالات

178 P

مزال أوديت واستشالات

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 6.500.111 دلهم

مقرها اإلجت اعي : 101 شالع عبد املومن 

الدالالب ضاء

 SERVICE
 ENVIRONNEMENT POUR

 LA GESTION DES DECHETS
DU MAROC SEGEDEMA
إعالن عن  عدم الحل املسبق 

للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2021 يول و  ر2  بتاليخ  اإلستثنائي 
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 ،SEGEDEMA شركة  شركاء  قرل 

املحدودة،  املسؤول ة  ذات  شركة 

دلهم،مقرها   21.000.000 لأس الها 

فال  شالع   15 بالرااط  اإلجت اعي 

ولدع ي1، أكدال ما يلي :

معاينة ض اغ أكث1 من ثالثة ألااع 

الرأس ال اإلجت اعي للشركة.

عدم الحل املسبق  للشركة.

أجل  من  الصالح ات  إعطاء 

الق ام باإلجراءات القافوف ة .

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التجالية  باملحك ة  الضبط  

الرااط بتاليخ ر فوف ن17 2021 تحت 

لقم  112710 .
ب قت�سى مقتطف وا ان

مزال أوديت واستشالات

179 P

 STE ROHLI

CONSTRUCTION
SARL AU

 ADRESSE : 851 HAY AL

MANZEH CYM RABAT

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة للشريك الوح د 

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 22 سبت 17 2021 بالرااط واملسجل 

بالرااط   2021 سبت 17   27 بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسست 

وذات  الوح د  للشريك  املحدودة 

امل يزات التال ة :

 STE ROHLI  : التس  ة 

.CONSTRUCTION SARL AU

الهدف اإلجت اعي : 

واألشغال  البناء  في  مقاول 

املختلفة.

الرقم  املنزه  حي   : اإلجت اعي  املقر 

851 ح.ي.م الرااط.

الشركة  لأس ال  حدد   : الراس ا 

مقسم  دلهم   100000.00 مبلغ  في 

دلهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

موزعةعلى الشكل التالي :

الس د لوحلي هشام 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة اإلجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.

لوحلي  الس د  تع ين   : التس ي1 

وذلك  للشركة،  وح دا  مسي1ا  هشام 

ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة  القافوني   اإليداع  تم 

يناير   26 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت الرقم 118196.
للب ان والنشر

إمضاء

180 P

مركز تصفية الدم مرس 

السلطان 

ش.م.م

 CENTRE D’HEMODIALYSE

 MERS SULTAN

S.A.R.L

تفويت حصص إجت اع ة للشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا 

الخالق للعادة للشركاء املنعقد بتاليخ 

27 سبت 17 2021 ملركز تصف ة الدم 

مرس السلطان لأس اله 1.800.000 

دلهم، مقره اإلجت اعي بالدالالب ضاء 

125 محج مرس السلطان قرل شركاء 

الشركة ما يلي :

حصص  تفويت  على  املصادقة 

إجت اع ة للشركة.

القوافين  من   6 البند  تغ ي1 

األساس ة.

تعديل القوافين األساس ة للشركة 

القافون مع  ومالئ تها  لذلك   وفقا 

 21-19 بتاليخ 29 أبريل 2021.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

فوف ن17  فاتح  تاليخ  في  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 79ر798.

181 P

 MAGHREB ETUDES

 &DEVELOPPEMENT

TANGER
S.A.R.L

است رالية الشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا 

سبت 17   27 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 

افد  ات د  مغرب  لشركة   2021

شركة  ش.م.م  طنجة  دفلوا نت 
لأس الها  املسؤول ة   محدودة 

اإلجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000
هللا  عبد  بن  عالل  زفقة  بطنجة، 

25 مسجلة  إقامة ياس ين شقة لقم 

لقم  تحت  بطنجة  التجالي  بالسجل 

95729، قرل الشركاء ما يلي :

لغم  سالة  الشركة  است رالية 

ثالثة ألااع الرأس ال اإلجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

2021 تحت لقم  28 أكتوار  تاليخ  في 

2رر217.

182 P

 MICE
SARL

مايس ش.م.م

است رالية الشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا 

للشركاء املنعقد بتاليخ 20 أغسطس 

شركة  ش.م.م  مايس  لشركة   2021
لأس الها  املسؤول ة   محدودة 

اإلجت اعي  مقرها  دلهم،  50.000ر 
أيت  زفقة   15 بالدالالب ضاء، 
التجالي  بالسجل  ومسجلة  أولير 

 ،297801 لقم  تحت  بالدالالب ضاء 

قرل الشركاء ما يلي :

لغم  سالة  الشركة  است رالية 

ثالثة ألااع الرأس ال اإلجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار   21 تاليخ  في  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 797178.
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 MAGHREB ETUDES

 & DEVELOPPEMENT

MARRAKECH
SARL

است رالية الشركة
الج اعي  القرال  ملحضر  طبقا 

سبت 17   21 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 

افد  ات د  »مغرب  لشركة   ،2021

شركة  م  م  ش  مراكش«  دفلوا نت 
لأس الها  املسؤول ة،  محدودة 

االجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000
الجوز  محافظة   ،11 كم  ب راكش، 

لقم  تجزئة  ت صلوحت،  ج اعة 

ومسجلة  كلوب  كنت1ي  س ناح   5

بالسجل التجالي ب راكش تحت لقم 

719ر8، قرل الشركاء ما يلي :

لغم  سالة  الشركة  است رالية 

ثالثة ألااع 1/ر الرأس ال االجت اعي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2021 أكتوار   26 تاليخ  في  ب راكش 

تحت لقم 128772.

184 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE

ARRAZI
SARL

تفويت حصص اجت اع ة للشركة
طبقا ملحضر القرال الج اعي الغي1 

 27 بتاليخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

لغس ل  الرازي  ملركز   2021 سبت 17 

دلهم،   800.000 لاس اله  الكلي 

الب ضاء،  بالدال  االجت اعي  مقرها 

تجزئة لي لوا و، شالع عقبة ابن فافع 
زفقة 1 لقم 18 حي س دي مومن، قرل 

شركاء الشركة ما يلي :

حصص  تفويت  على  املوافقة 

اجت اع ة للشركة.

تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤول ة ذات الشريك الوح د.

جديدة  أساس ة  قوافين  اعت اد 

الجديد  القافوني  للشكل  وفقا 

للشركة.
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بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 

الب ضاء في تاليخ فاتح فوف 17 2021، 

تحت لقم 78ر798.

185 P

نور زناتة بات
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

تجزئة فيت لقم 85 الطابق الثاني 

الدلوة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

 12 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القوافين  وضع  تقرل   ،2021 يول و 

مسؤول ة  ذات  لشركة  املؤسسة 

بالخصائص  تت يز  والتي  محدودة 

التال ة :

التس  ة : فول زفاتة بات.

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

املوضوع : للشركة أهداف وهي :

منعش عقالي.

الع ل ات  ج  ع  واصفة  اصة، 

واملال ة،  والتجالية  الصناع ة 

املرتبطة  العقالية  الغي1  أو  والعقالية 

بالنشاط  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

تسه ل  شأنها  من  التي  أو  الرئي�سي 

الن و واالزدهال.

: تجزئة فيت لقم  املقر االجت اعي 

85 الطابق الثاني الدلوة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

 100.000 ب  يقدل   : الرأس ال 

دلهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة الواحدة، مكتتبة 

ج  عها ومقس ة على النحو التالي :

الس د ش خ مح د 668 حصة.

 166 يوسف  امع ط  الس د 

حصة.

 166 لحسن  الحاج  ايت  الس د 

حصة.

 : االجت اع ة  الحصص  مج وع 

1000 حصة.

السنة املال ة : تبدأ من فاتح يناير 

إلى غاية 1ر ديس 17.

من  مسي1ة  الشركة   : التس ي1 

طرف :

الس د ش خ مح د.

الجنس ة : مغربي.

تاليخ االزدياد : 20 يناير 1959.

.b280650 البطاقة الوطن ة لقم

 12 زيز ع الة  واد  زفقة   : العنوان 

شقة 10 أكدال، الرااط.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ب17ش د  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2021 أغسطس   16 بتاليخ 

لقم 1008.

186 P

 MEDITERRANEAN AND 

AFRICAN FOOD INVEST
                             SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

  79 شالع ابن سينا، شقة لقم 5، 

الطابق الثاني, اكدال، الرااط

لفع لأس مال الشركة
غي1  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا   

 ،2021 أكتوار   11 بتاليخ  العادي 

 MEDITERRANEAN AND لشركة 

 AFRICAN FOOD INVEST SARL

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة   AU

 100.000 لس الها  وح د,  بشريك 

دلهم.

تقرل ما يلي :

لأس  لفع  على  والتصديق  القرال 

الى   100.000 من  الشركة  مال 

500.000 دلهم.

النظام  على  املت1تب  التعديل 

األسا�سي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم  بالرااط  التجالية  املحك ة 

2 فوف202117 تحت عدد ر11872.

187 P

LYSEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ب ساهم وح د

لأس مال : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دائرة البول، دواء 

ملحامدية مقاطعة الودان مراكش

السجل التجالي : 819ر8

الج ع  يح ط   : األول  القرال 

الذي  املال  لأس  كامل  بتحويل  العام 

دلهم   100 بق  ة  سهم   1000 ي ثل 

املغربي  سالم  لضوان  الس د  لصالح 

في   1981 يول و   20 موال د  الجنس ة 

لبطاقة  حامل  بفرنسا،  كان  مدينة 

 PM82989ر لقم  الوطن ة  التعريف 

التضامن لقم  في ح م تعاوف ة  ويق م 

15 مراكش.

العام  الج ع  يالحظ  عل ه،  واناء 

أن ج  ع االسهم املكوفة لراس املال، 

للس د  بالكامل  م لوكة  ستكون 

لضوان سالم.

القرال الثاني :

سبق  ملا  فت جة  العام  الج ع  يقر 

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي على النحو التالي :

املادة 6 - املساه ات.

تزويد  تم  التأسيس  وقت  في 

 100.000 الشركة ب بلغ فقدي قدله 

دلهم ي ثل كامل مبلغ لأس املال.

االستثنائي  العام  الج ع  عقب 

املنعقد في 21 سبت 17 2021، تم ب ع 

أسهم.

بن  للس د  م لوكة  سهم   200

الدليوش الرش د.

بن  الس دة  م لوكة  سهم   200

الدليوش ام نة.

الدليوش  م لوكة  سهم   200

ح زة.

بن  للس د  م لوكة  سهم   200

الدليوش  ل ل.

200 سهم م لوكة للس دة مشلي 

السعدية.

سالم  لضوان  الس د  لصالح 

يول و   20 في  ازداد  الجنس ة  املغربي 

حامل  بفرنسا  كان  مدينة  في   1981

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

تعاوف ة  م  ح  في  ويق م   PM82989ر

التضامن لقم 15 مراكش.

املادة 7 : لأس املال.

ب بلغ  املال  لأس  تحديد  تم 

إلى  مقس ة  دلهم،   100.000

لكل  دلهم   100 بق  ة  سهم   1000

ومكتتب  بالكامل  مدفوعة  منها، 

لل ساهم  بالكامل  ومخصصة  بها 

املغربي  الس د لضوان سالم  الوح د 

 1981 يول و   20 في  ازداد  الجنس ة، 

في مدينة كان بفرنسا، حامل لبطاقة 

 PM82989ر لقم  الوطن ة  التعريف 

.ويق م في ح م تعاوف ة التضامن لقم 

15 مراكش.

القرال الثالث : يقرل الج ع العام 

فت جة ملا سبق إعادة ص اغة النظام 

املسؤول ة  ذات  شركة  من  األسا�سي 

مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

واالحتفاظ  وح د  ب ساهم  محدودة 

االسم  وففس  الشركة  غرض  بنفس 

وأن  املال  لأس  وففس  املقر  وففس 

هذا الشامل ال يؤدي إلى  لق شخص 

معنوي جديد.

القرال الرابع :

يأ ذ الج ع العام عل ا باستقالة 

الس د بن الدليوش ح زة من مهامه 

ك سي1 للشركة اعتبالا من تاليخ هذا 

االجت اعي ويشكر على ع ل ه املنجز 

في إطال مهامه.

الج ع  يقرل   : الخامس  القرال 

غي1  ملدة  للشركة  مسي1  تعين  العام 

محدودة.

 29 موال د  من  سالم  علي  الس د 

حامل  فرنسا  أفتيب  في  ر199،  يناير 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

 62 في ف ال لقم  1091رPM8، مق م 

الجنوبي  النخ ل   2 الزهول  الشعبي 

مراكش.
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القرال السادس :

الج ع  يقرل  أعاله  ولد  ملا  فت جة 

من  املقابلة  8ر  املادة  تعديل  العام 

النظام األسا�سي على النحو التالي :

املادة : 8ر تعين املسي1.

إدالة  تتم  فصاعدا  االن  من 

بواسطة  فقط  وتسي1ها  الشركة 

الس د علي سالم من موال د 29 يناير 

ر199 في افتيب فرنسا حامل لبطاقة 

 ،PM8التعريف الوطن ة لقم 1091ر
مق م في ف ال لقم 62 الشعبي الزهول 

2 النخ ل الجنوبي مراكش.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

التجالية ب راكش في 2 فوف 17 2021 

تحت لقم 129065. 
لالستخراج والذكر

التس ي1       

188 P

WORD TRANS GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ب ساهم وح د
لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : اسفي دوال سرايج 

ج اعة ملعاشات ق ادة صويرة 

لقدي ة دائرة كزولة

السجل التجالي : 7751

القرال األول :  قرل املساهم الوح د 

الحل املبكر للشركة وتصف تها الودية 

اعتبالا من هذا ال وم.

اتباع  سيتم  الفت1ة،  هذه   الل 

في  »الشركة  بتس  ة  الشركة 

التصف ة« يجب أن يظهر هذا الب ان 

الوثائق  ج  ع  في  املصفي  واسم 

ألطراف  املخصصة  واملستندات 

ثالثة.

مقر  أن  الوح د  املساهم  قرل 

سرايج،  دوال  اسفي  هو  التصف ة 

صويرة  ق ادة  ملعاشات  ج اعة 

لقدي ة دائرة كزولة.

املساهم  قرل   : الثاني  القرال 

الوح د تع ين بصفة مصفي للشركة 

ملدة التصف ة.

الجنس ة  ذو  عيساوي  اس اع ل 

 1971 مالس   17 في  املزداد  املغرا ة 

في  الساكن  بلج كا،  بروكس ل  في 

 0122 لقم  ماشاهللا  إقامة  الرااط 

زفقة جعفر الصديق أكدال والحامل 

ل لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BX807ر9ر

سجل  في  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  باسفي  االبتدائ ة  املحك ة 

2 فوف 17 2021، تحت لقم 2195.

189 P

 STE NEXT GENERATION

ENERGY AFRIQUE

SARL

املقر االجت اعي : االجت اع ة 

الزلاع ة لقم ر جنان بن حل  ة 

مكناس

توق ف الشركة

RC : 2618ر

في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسي1ة  قرلت   2016 10 أغسطس 

 NEXT GENERATION شركة 

ENERGY AFRIQUE SARL ما يلي :

 STE NEXT الشركة  توق ف 

 GENERATION ENERGY

.AFRIQUE SARL

)االجت اع ة  التوق ف  مكان 

حل  ة  بن  جنان  ر،  لقم  الزلاع ة 

مكناس(.

املنصولي  )مح د  املوقف  اسم 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.(D 167621 لقم

تاليخ التوق ف )26 يول و 2021).

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية ب كناس بتاليخ فاتح فوف 17 

2021، تحت لقم 17ر ولقم السجل 

التجالي ر2618.

190 P

ZINAN V .R. D
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس مالها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، شالع األبطال، 
شقة لقم 1 أكدال، الرااط

يوم  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  بالرااط   ،2021 1ر أغسطس 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 
بالخصائص  بشريك وح د  املحدودة 

التال ة :
.ZINAN V R D : التس  ة

الهدف : األسغال املختلفة والبناء.
ج  ع املعامالت التجالية.
البستنة وص افة الحدائق.

 100.000  : الشركة  مال  لأس 
من  حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 
الواحدة  للحصة  دلهم   100 فئة 

مقس ة على الشركاء كارتي :
 1000 عزيز  امب ضة  الس د 

حصة.
املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 

شقة لقم 1 أكدال، الرااط.
التس ي1 : امب ضة عزيز.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجالي  السجل   : التق  د  لقم 
باملحك ة التجالية بالرااط تحت لقم 

7ر1551.
191 P

SOLABRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس مالها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 
شقة لقم 1 أكدال، الرااط

ب قت�سى عقد عرفي حرل يوم 1ر 
أغسطس 2021، بالرااط تم تأسيس 
املحدودة  املسؤول ة  شركةذات 

بشريك وح د بالخصائص التال ة :
.SOLABRI : التس  ة

األشغال  البضائع،  فقل   : الهدف 
املختلفة والبناء.

ج  ع املعامالت التجالية.

 100.000   : الشركة  مال  لأس 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 

الواحدة  للحصة  دلهم   100 فئة 

مقس ة على الشركاء كارتي :

الس د ل17يني بوشتى 1000 حصة.

شالع   ،15  : االجت اعي  املقر 

أكدال،   ،1 لقم  شقة  األبطال، 

الرااط.

التس ي1 : ل17يني بوشتى.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

تحت  بالرااط،  التجالية  باملحك ة 
لقم 155107.

192 P

STE CAPITAL FIT
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL M MAHAJ RYAD

 CENTER BUREAUX 5 EME

 ETAGE BUREAU N°95/ ET 01

HAY RYAD RABAT 02/P5

RC : 111185

االستثنائي  العام  الج ع  وفق 

 ،2021 أكتوار  فاتح  بتاليخ  املنعقد 

ذات  للشركة  االجت اعي  باملقر 

ب ركز  الكائنة  املحدودة  املسؤول ة 

الطابق  الرياض  محج  مكاتب 

الخامس مكتب لقم P/01 .P/02 حي 

الرياض، الرااط.

قرل الشريك الوح د ما يلي :

من  اعتبالا  الشركة  وتصف ة  حل 

ال وم.

ملوش  العالي  عبد  الس د  تع ين 
س  121 لقم   11 أمل  ب   الكائن 

 حي يعقوب املنصول الرااط، مسؤوال 

وإعطائه  الشركة،  تصف ة  عن 

بع ل ة  املتعلقة  الصالح ات  ج  ع 

التصف ة.

العنوان  في  التصف ة  مقر  تحديد 

الرياض  محج  مكاتب  مركز   : التالي 

 P/01 لقم  مكتب  الخامس،   الطابق 

وP/02 حي الرياض، الرااط.
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ج  ع املراسالت والوثائق املتعلقة 

للعنوان  ترسل  أن  يجب  بالتصف ة 

السالف الذكر.

باملحك ة  القافوني  إيداع  تم 

لقم  تحت  بالرااط  التجالية 

فوف 17  فاتح  بتاليخ   118670D

.2021

193 P

STE I M P T
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في  املشالكان  قرل   ،2021 يول و   16

الشركة ما يلي :

استقالة املسي1 القديم للشركة.

للشركة  جديد  مسي1  تس  ة 

الس د إل اس الشب هي.

الس د  لفائدة  الحصص  تفويت 

ال اس الشب هي.

تغي1 الشكل القافوني للشركة.

األسا�سي  القافوني  تحديث 

للشركة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2021 أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 9ر1185.

194 P

ARCHIDEV
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك واحد

ب قت�سى عقد عرفي قرل  الشركاء 

ما يلي :

 -  22/02/2021 العام  الج ع 

.02/07/2021 - 10/05/2021

علي  أبو  من  الحصص  فقل 

مصطفى إلى حن ني يوسف.

شركة  إلى  القافوني  الشكل  تغ ي1 

ذات مسؤول ة محدودة.

إلى  للشركة  االجت اعي  املقر  فقل 

ر1  تجزئة   10 : قطاع  التالي  العنوان 

ع الة لقم 5 شقة لقم 1 حي الرياض، 

الرااط.
زيادة لأس ال من 100.000 دلهم 

إلى 1.000.000 دلهم.

التجالية  املحك ة  عن  الصادل 
بالسجل  التق  د  لقم  تحت  بالرااط 
التجالي لقم 99875 وضع امللف لقم 

118192-ر11815.
195 P

TOUISSATE PRODUCTION
SARL

حل الشركة
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 
 TOUISSATE لشركة 
املنعقد   PRODUCTION SARL
بتاليخ 7 سبت 17 2021، حل الشركة 

وتشط بها من السجل التجالي.
الخاص  القافوني  اإليداع  أفجز 
لدى  الضبط  بكتابة  الشركة  بحل 
بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة  املحك ة 
16 سبت 17 2021، تحت لقم 1682.
196 P

EL KIRAT HOLDING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي أعلن القافون 
املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بشريك واحد ذات امل يزات التال ة :
 EL KIRAT HOLDING  : االسم 
مسؤول ة  ذات  شركة   SARL AU

محدودة بشريك واحد.
املوضوع : ج  ع أع ال البناء.

ج  ع افواع أع ال االصالحات.
ج  ع األع ال الكهراائ ة والنجالة 

وأع ال الحفر.
املقر االجت اعي : 15 شالع فرنسا 

شقة 08 أكدال، الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال : 100.000 دلهم مكون 
من 1000 حصة ق  ة كل واحدة منها 

100 دلهم.
وإدالتها  الشركة  تس ي1   : التس ي1 
القراط  انس  الس د  تصرف  تحت 
للشركة  األسا�سي  للقافون  طبقا 
غي1  ملدة  وذلك  الكاملة  السلطة  مع 

محدودة.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 
إلى 1ر ديس 17.

املحك ة  لدى  أفجز   : اإليداع 
فوف 17   2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 
لقم  التجالي  السجل  تحت   ،2021

.155605
197 P

STE AUTO AGRI JANA
SARL AU
تأسيس

 2 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
حرلت  بتالودافت   ،2021 فوف 17 
قوافين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك واحد،  صائصها كالتالي :
 STE AUTO AGRI االسم : شركة

.JANA
األهداف : مكاف ك.

ب ع وشراء قطع الغ ال.
املقر االجت اعي : دوال عين صداق 
اقل م  تاي ة  أوالد  بومو�سى  س دي 

تالودافت.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي�سي النهائي.
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال  
إلى  مقسم  دلهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بث ن 100 دلهم للواحد 

موزع كالتالي :
 1000 الكرام  االله  عبد  الس د 

حصة.
املج وع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتس ي1  يقوم   : التس ي1 
االله  الس د عبد  وملدة غي1 محدودة 

الكرام.
االمضاءات  تكون   : االمضاءات 
عبد  للس د  والبنك ة  االجت اع ة 

االله الكرام.
بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
 ،2021 فوف 17   2 بتاليخ  بتالودافت 

تحت لقم 1997.
198 P

SPA NOUR EL OYOUN
تأسيس شركةذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك وح د
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  تم وضع   ،2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة :
 SPA NOUR EL  : التس  ة 

.OYOUN
مركز   : االجت اعي  املوضوع 

التج  ل.
 01 لقم  الشقة   : االجت اعي  املقر 
الكائنة   ،105 ع الة  األول  بالطابق 

بشالع الفرابي حي الدا لة أكادير.
املدة : حددة في 99 سنة من تاليخ 

تأسيس الشركة النهائي.
في  حدد   : االجت اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  مقس ة  دلهم   100.000
 100 ق  ة  من  اجت اع ة  حصة 
دلهم لكل حصة مسجلة كاملة باسم 

الس د كري ة مومدي.
التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
غي1  ملدة  مومدي  كري ة  الس دة 

محدودة.
بتوق ع  ملزمة  الشركة  وتكون 

الس دة كري ة مومدي.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
كتابة  لدى  تم   : القافوني  اإليداع 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2021 أكتوار   29 بتاليخ 
بالسجل  واملسجلة   ،107008 لقم 

التجالي تحت لقم 1رر19.
199 P

AUTO ECOLE HAY FATH
SARL

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2021، تم وضع القافون  11 سبت 17 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعط ات  تحت  وذلك  محدودة 

التال ة :
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 AUTO ECOLE : شركة  التس  ة 

.HAY FATH

مدلسة  امتالك   : الشركة  غرض 

لتعل م الس اقة.

 901 لقم  الفتح  تجزئة   : املقر 

صخي1ات.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسج لها  تاليخ  من  ابتداء  سنة 

السجل التجالي.
ب بلغ  حدد   : الشركة  لأس ال 

100.000 دلهم.

 100 1000 حصة ب  إلى  مقس ة 

ومحرلة  مكتتبة  للواحدة،  دلهم 

وموزعة كالتالي :

الس د مبالك الكزازي 500 حصة.

 500 الحجري  بوشع ب  الس د 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

غي1  ملدة  الكزازي  مبالك   الس د 

محدودة.

لنظام  تم   : القافوني  اإليداع 

بت الة  االبتدائ ة  باملحك ة  الشركة 

 ،2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ  وذلك 
التجالي  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت لقم 6719.
لقم السجل التجالي : 1517ر1.

200 P

STE ESPACE SERVICE COM
SARL

أبواب مراكش ع الة 59 أ شقة

 لقم 5 منطقة 19 مراكش
لقم السجل التجالي : 119909

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 

إعداد  تم  مراكش،  في   2021 أكتوار 

الشركة  شكل  ل  األسا�سي  القافون 

بامل يزات التال ة :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

 ESPACE  : الشركة  تس  ة 

.SERVICE COM SARL

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأشغال مواد البناء.

أبواب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 5 لقم  شقة  أ   59 ع الة  مراكش 

منطقة 19 مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم.
الحصص الع ن ة : 1000 حصة.

الشخص ة  الشركاء  أس اء 
لق بة  الرح م  عبد   : وعناوينهم 
 60 ع الة  مراكش  بأبواب  الساكن 

شقة لقم 6 مراكش.
بأبواب  الساكن  امنزو  االله  عبد 
 5 لقم  شقة   59 ع الة  مراكش 

مراكش.
 500 الشركاء  على  األفصبة  توزيع 

حصة للس د عبد الرح م لق بة.
االله  عبد  للس د  حصة   500

امنزو.
أس اء مسي1ي الشركة الشخص ة 
عبد  الس د  وعناوينهم  والعائل ة 
الرح م لق بة الساكن بأبواب مراكش 

ع الة 60 شقى لقم 6 مراكش.
الساكن  امنزو  االله  والس د عبد 
بابواب مراكش ع الة 59 شقة لقم 5 

مراكش.
للشركة  القاوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  ب راكش  التجالية  باملحك ة 
لقم  تحت   ،2021 فوف 17  فاتح 

.128988
201 P

 STE ABIDA MULTI SERVICE
COM

SARL AU
لقم ا 82 ع الة ر5 تامنصولت 

مراكش
لقم السجل التجالي : 119971

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 
إعداد  تم  مراكش،  في   2021 أكتوار 
الشركة  لشكل  األسا�سي  القافون 

بامل يزات التال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

 STE ABIDA  : الشركة  تس  ة 

.MULTI SERVICE COM SARL AU

: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغذائ ة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم أ 82 

ع الة ر5 تامنصولت مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم.

الحصص الع ن ة : 1000 حصة.

الشخص ة  الشركاء  أس اء 

عناوينهم : عبد العالي اعب دة.

الساكن بدوال والد مح د بوكدلة 

اسفي.

توزيع االفصبة على الشركة 1000 

حصة للس د عبد العالي اعب دة.

أس اء مسي1ي الشركة الشخص ة 

عبد  الس د   : وعناوينهم  والعائل ة 

والد  بدوال  الساكن  اعب دة  العالي 

مح د بوكدلة اسفي.

للشركة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  ب راكش  التجالية  بامل حك ة 

2 فوف 17 2021، تحت لقم 129057.

202 P

شركة مبياراس
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : حي الحسني زفقة 

9ر1 لقم 1 وجدة

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

االستثنائي املنعقد بتاليخ 5 أغسطس 

2021، تقرل ما يلي :

الس دة  وتع ين  الشركة  حل 
لبطاقة  الحاملة  س  ة  لصفة 

 F11ر21ر لقم  الوطن ة  التعريف 

مصف ة للشركة.

باملقر  التصف ة  موقع  تحديد 

االجت اعي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

أكتوار   21 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021، تحت عدد ر62ر.

203 P

ZEMOUR 24
SARL

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس  تم   ،2016 أغسطس   18

لها  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

املواصفات التال ة :

.ZEMOUR 21 : التس  ة

املعلومات   : االجت اعي  الهدف 

واالتصاالت.

املقر االجت اعي : ايت يدين املركز 

الخ يسات.

املدة : 99 سنة من تاليخ التأسيس.

الرأس ال : حدد في 20.000 دلهم 

مقس ة إلى 200 حصة اجت اع ة من 

100 دلهم للحصة االجت اع ة.

 100 سع د  العطالي  الس د 

حصة اجت اع ة.

 100 الدين  فول  بولعكول  الس د 

حصة اجت اع ة.
العطالي  عين  الشركة  تس ي1 

ج  ع  مع  للشركة  كوك ل  سع د 

الصالح ات.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ   971 لقم  تحت  بالخ يسات 

لقم  تجالي  سجل   2016 ديس 17   7

.27857

204 P

 STE GROUPEMENT

 SCOLAIRE BAGHDAD

PRIVE
SRAL

مركز عين دليج املجاعرة، وزان

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاليخ  املؤلخ  لشركة  االستثنائي 

الشركة فقد  ب قر   ،2021 11 يوف و 

تقرل ما يلي :

تفويت حصص الشركة إلى الس د 

عبد املولى الهادي 500 حصة.

 500 أس اء  الهادي  والس د 

حصة.
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املولى  عبد  الهادي  الس د  تع ين 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

الهادي  والس دة    GM10988ر لقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اس اء 

مسي1ان   GM6151ر لقم  الوطن ة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

القافون  من  و15   7 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   6 بتاليخ  بوزان  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 90رر.

205 P

STE LAMKITRAV
SARL AU

أكتوار   20 في  مؤلخ  عقد  تحت 

.2021

ذات  لشركة  القوافين  حرلت 

الخصائص التال ة :

.STE LAMKITRAV : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.

اشغال   : االجت اعي  الهدف 

مختلفة، التجالة، تنظ ف.

الزاوية  دوال   : االجت اعي  املقر 

الشبافات زيرالة س دي قاسم.

دلهم   100.000  : الشركة  اس اء 

كلها على الشكل التالي :

حصة   1000 املكي�سي  الغني  عبد 

من فئة 100 دلهم لكل حصة.

الغني  عبد  الس د   : التس ي1 

املكي�سي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

تم التق  د بالسجل التجالي لدى 

املحك ة االبتدائ ة بس د قاسم تحت 

لقم 28999.

206 P

KHO-INVEST
SARL AU

الج ع  محضرين  ب وجب 
بتاليخ  املنعقدين  االستثنائي  العام 
أكتوار  و27   ،2021 21 سبت 17 

2021، تم االج اع على ما يلي  :
املصادقة على عقد تفويت 1000 
الس دة  طرف  من  اجت اع ة  حصة 
مح د،  تخ م  لفائدة  فاطنة  التخ م 
فول  تخ م  الس د  تع ين  تم  وكذلك 

الدين مسي1ا للشركة.
لقد تم لفع لأس ال الشركة ب بلغ 

20100000 دلهم.
في كتابة  القافوني  تم اإليداع  لقد 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بخريبكة 
: األول بتاليخ 25 أكتوار 2021، تحت 
أكتوار   29 بتاليخ  والثاني   506 لقم 

2021، تحت لقم 517.
207 P

YES SIRE SERVICES
شركة ذام مسؤول ة محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : س دي عبد 
الرزاق وسط ت فلت

السجل التجالي لقم ر101 بت فلت
ب قت�سى الج ع العام غي1 العادي 
أغسطس   6 بتاليخ  املنعقد  للشركاء 

2021، تم تقرير ما يلي :
لتجالي  ا  السجل  من  تشط ب 
 YES SIRE الشركة  مقر  تحويل  بعد 
الرزاق  عبد  س دي  إلى   SERVICES

وسط ت فلت.
مكتب  لدى  الشركة  تسج ل  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ 

الرقم 118665.
208 P

ACIL PRO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بتاليخ  مؤلخ  عقدعرفي  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أكتوار   5
باملواصفات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :

.ACIL PRO SARL : تس  ة
املقر التجالي : حي القدس الزفقة 
األل�سي، س دي  الطابق   15 الرقم   6

ال17فو�سي، الدال الب ضاء.
الهدف التجالي : منعش عقالي.

 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 

ك ا يلي :
 500 عابد  العالي  عبد  الس د 

حصة.
الس د مح د األص ل 250 حصة.

الس د جالل ترابي 250 حصة.
املدة : 99 سنة من تاليخ تأسيسها.

التس ي1 : الس د مح د األص ل.
املحك ة   : القافوني  اإليداع 
لقم  الب ضاء  بالدال  التجالية 

.797577
سجل تجالي لقم 519977.

209 P

S&R PROMO
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ب سؤول وح د

بتاليخ  مؤلخ  عقدعرفي  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أكتوار   1
باملواصفات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة :
.S&R PROMO SARL : تس  ة

املقر التجالي : حي القدس الزفقة 
األل�سي، س دي  الطابق   15 الرقم   6

ال17فو�سي، الدال الب ضاء.
الهدف التجالي : منعش عقالي.

 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 

ك ا يلي :
 1000 مخلص  مح د  الس د 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاليخ تأسيسها.
التس ي1 : الس د مح د مخلص.

املحك ة   : القافوني  اإليداع 
لقم  الب ضاء  بالدال  التجالية 

.796870
سجل تجالي لقم ر51959.

210 P

MOVAIL SAT
موفايل سات

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

ب قت�سى عقد عرفي محرل بطنجة 
وضع  تم   2021 سبت 17  فاتح  بتاليخ 
ذات  لشركة  األساس ة  القوافين 
باملواصفات  املحدودة  املسؤول ة 

التال ة :
موفايل   : االجت اع ة  التس  ة 

 .MOVAIL SAT سات
ذات  لشركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
ب ع،  شراء،   : االجت اعي  الهدف 
تصدير،  استي1اد،  تسويق،  توزيع، 
أجهزة  وص افة  تجديد  إصالح، 
اإللكت1وف ة  واألجهزة  الك ب وتر 

ومعدات االتصاالت ومكوفاتها.
 17A-2 تجزئة   : االجت اعي  املقر 

املنطقة الحرة للتصدير- طنجة.
 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
دلهم قابل للتحويل مقسم إلى 1000 
قابلة  دلهم   100 فئة  من  حصة 
ومدفوع  مكتتب  منها  لكل  للتحويل 

بالكامل.
تم تخص ص هذه األسهم للشركاء 
املبلغ  وت ثل  أدفاه  املحددة  بالنسب 

اإلج الي ملساه اتهم وهي :
إسبينوزا  أل خافدلو  أليل  الس د 

ست1يلوك : 10ر حصة.
مالتينيز  الس د   نيس  وزيه 

سي1افو : 0رر حصة.
ألكو  ديل  أولت غا  الس د  وان 

0رر حصة.
الشركاء : 

إسبينوزا  أل خافدلو  أليل  الس د 
ومق م  الجنس ة  إسباني  ست1يلوك، 
في افدادي ال ت كن كا لقم ر2 ليفاس 
جواز  وحامل  إسباف ا  مدليد  فاسا 

.PAI118195 سفر لقم
مالتينيز  الس د   نيس  وزيه 
في  مق م  الجنس ة  إسباني  سي1افو، 
فافالا  كاسكافت  فرانسيسك  سان 
لقم  السفر  جواز  وحامل  إسباف ا 

.PAG78128ر
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إسباني  ألكو،  ديل  أولت غا   وان 
الجنس ة ومق م في افدادي ال ت كن كا 
إسباف ا  مدليد  فاسا  ليفاس  ر2  لقم 
.PAH220806 وحامل جواز سفر لقم
أليل  السادة  عين   : التس ي1 
ست1يلوك،  إسبينوزا  أل خافدلو 
سي1افو  مالتينيز     نيس  وزيه 
ك سي1ين  ألكو  ديل  أولت غا  و  وان 

للشركة ملدة غي1 محددة.
من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
كل  من  ديس 17  آ ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
املدة : 99 سنة من فاتح يناير إلى 

آ ر ديس 17 من كل سنة.
تاليخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
التجالي إال إذا  التسج ل في السجل 

تم حلها أو ت ديدها.
اإليداع القافوني : تم بكتابة ضبط 
بتاليخ  بطنجة  التجالية  املحك ة 
 9095 لقم  تحت   2021 أكتوار   15
التجالي  بالسجل  الشركة  وتسج ل 
لدى ففس املحك ة وفي ففس التاليخ 

تحت لقم ر12092.
للخالصة والب ان

املسي1

211 P

SOLAMTA
سوالمتا

شركة محدودة املسؤول ة
مقرها االجت اعي : لوكافد لقم 9 

الحرالين - طنجة
لأس الها : 10.000.000 دلهم
السجل التجالي : طنجة لقم 

185ر6
تع ين مفو�سي السلطات

الج ع  قرالات  محضر  ب قت�سى 
العام االستثنائي املحرل ب قر الشركة 
2021 تقرل  15 مالس  بتاليخ  بطنجة 

ما يلي :
فرانسيسكو  السادة  إقالة 
 FRANCISCO فرفافديز  كالديرون 
 CALDERON FERNANDEZ
 JESUS RUIZ وجيسوس لوز لاموس
غالس ا  إيفاليستو  ولاول   RAMOS
 RAUL EVARISTO GARCIA باين 

ك فو�سي  وظائفهم  من   .PAINE

السلطات للشركة.

تع ين السادة فرانسيسكو  اف ي1 
 FRANCISCO غاس  فال  ألفاليز 
 JAVIER ALVAREZ VARGAS
أليس  فلوليس  ماليا  و وس ه 
 JOSE MARIA FLORES ALES
فرفافديز  كالديرون  وفرانسيسكو 
 FRANCISCO CALDERON
لويز  وجيسوس   FERNANDEZ
ك فو�سي   RUIZ RAMOS لاموس 

السلطات الجدد للشركة.
امل نوحة  الصالح ات  طب عة 

وطرق م الستها.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجالية  املحك ة  ضبط 
لقم  تحت   2021 أكتوار   25 بتاليخ 

.211706
للخالصة والب ان

املسي1

212 P

 TORRES SERVICES
TECHNIQUES

طوليس سي1فيس ت كن ك
شركة محدودة املسؤول ة

مقرها االجت اعي : 271 شالع 
الزلقطوني إقامة ليزيروفديل الطابق 

الثاني الرقم 6 الدال الب ضاء
لأس الها : 10.000 دلهم

 السجل التجالي : الدال الب ضاء
لقم ر5ر2رر
قفل التصف ة

الج ع  قرالات  محضر  ب قت�سى 
العام االستثنائي املحرل ب قر الشركة 
بالدال الب ضاء بتاليخ 11 ماي 2021 

تقرل ما يلي :
وحسابات  تقرير  على  املصادقة 

التصف ة.
التصف ة  حسابات  مراجعة 
والتصويت على توزيع التسوية نهائ ة.
ذمة  وإبراء  التصف ة  إغالق 
املصفي الس د  وان  و�سي طوليس 
 JUAN JOSE TORRES م نوس 

MUNOZ وإنهاء كل مهامه.
التشط ب النهائي على الشركة من 

السجل التجالي بالدال الب ضاء.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 
 2021 أكتوار   15 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم ر79682.
للخالصة والب ان

املسي1

213 P

KCT SARL

مكتب استشالات ودلاسات
شالع الحوز، لقم 1 الطائرات

الرااط

الثابت : رر.ر7.71.6ر05

املح ول : 06.66.18.58.58

COGNICENTRE SARL AU
تأسيس شركة

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2021 9 سبت 17 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د، ذات الخصائص التال ة :
 COGNICENTRE  : التس  ة   

.SARL AU
ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
21 بلوك ب  مقر الشركة : قطاع 

لقم 1 حي الرياض الرااط.
جعلت   : االجت اعي  الهدف 
املغرب  دا ل  لها  هدفا  الشركة 
و الجه إما لحسابها أو لحساب الغي1 

أو باالشت1اك :
استشالات في عالج النطق، وعلم 
الحركة  وعلم  العصبي،  النفس 

النفس ة.
تدليب مدل�سي وترا ة ففس ة.
تنظ م ولش الع ل والتدليب.

100.000 دهم   : لأس ال الشركة 
فئة  من  حصة   1000 من  مكون 
100 دلهم للحصة الواحدة مقس ة 

كالتالي :
 1000 سهام  امسغرو  الس دة 

حصة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
املسي1ة : الس دة امسغرو سهام.

السنة املال ة : تبتدأ من فاتح يناير 
إلى 1ر ديس 17.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط بتاليخ فاتح فوف 17 

.D118662021 تحت لقم ر

214 P

M&J CAPITAL INVEST
تعديالت قافوف ة

 M&J CAPITAL  : التس  ة 

.INVEST

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

املقر الرئي�سي : 12 شالع الساق ة 

الح راء الع ون .

الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2021 فوف 17   2 بتاليخ  عادي  الغي1 

قرل املشاكون ما يلي :

حل الشركة.

ج ال  س داتي  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت   2021 فوف 17   2 بتاليخ 

79رر/2021.

215 P

SESOUHAM
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

بتاليخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوافين  وضع  تم   2021 أكتوار   29  

الشركة ذات امل يزات التال ة :

.SESOUHAM : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  الجه.

ج  ع األنشطة املتعلقة بالعقال، 

مالحي  صناعي،  تجالي،  نشاط  كل 

و دمات.

املقر الرئي�سي : الحي الحجري زفقة 

الخ يسات لقم 21 الع ون.
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الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  دلهم 

موزعة  للواحدة  دلهم   100 فئة 

كالتالي :

 100 املنصولي  م  ون  الس د 

حصة.

 200 الركراكي  الحسن ة  الس دة 

حصة.

 200 املنصولي  سلمى  الس دة 

حصة.

 200 املنصولي  س  ة  الس دة 

حصة.

الس د  طرف  من  تسي1   : اإلدالة 

م  ون املنصولي.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت   2021 فوف 17   2 بتاليخ 

لقم  تجالي  سجل  77رر/2021 

ر872ر.

216 P

DIRECT SEAFOOD

تعديالت قافوف ة

.DIRECT SEAFOOD : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

املقر الرئي�سي : شالع مح د سالم 

ع الة 21 لقم 2 حي القسم الع ون.

الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2021 27 أكتوار  بتاليخ  الغي1 عادي 

قرل املشاكون ما يلي :

حل الشركة.

لعشي1  املج د  عبد  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

2021 تحت لقم  فوف 17  فاتح  بتاليخ 

59رر/2021.

217 P

STE SAHARA CUIVRE
SARL

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها : زفقة الش اض ة لقم ر10 

حي  ط الرملة 1 الع ون
تعديالت قافوف ة

العام  الج ع  ملحضر  طبقا 
 2021 أكتوار   18 بتاليخ  االستثنائي 
الشركاء  طرف  من  املصادقة  ت ت 

على ما يلي :
تفويت حصص اجت اع ة كالتالي :
طرف  من  حصة  0ر1  تفويت  تم 
الس د  لفائدة  الداه  الس د  طالي 

.LOPEZ ANIBAL
طرف  من  حصة   70 تفويت  تم 
الس د  لفائدة  برادة  هشام  الس د 

.LOPEZ ANIBAL
طرف  من  حصة   60 تفويت  تم 
الس د  لفائدة  فدول  عل ين  الس د 

.HESHAM KHALED NABUT
طرف  من  حصة   10 تفويت  تم 
الس د  لفائدة  الداه  الس د  طالي 

.HESHAM KHALED NABUT
طرف  من  حصة   100 تفويت  تم 
الس د  لفائدة  بوشنة  حاتم  الس د 

.HESHAM KHALED NABUT
تفويت 10 حصة من طرف الس د 
النبط  الس د  لفائدة  بوشنة  حاتم 

اسك ح ل.
اسك ح ل  النبط  الس د  تع ين 
ك سي1ين  الداه  والس د  طالي 
باعت اد  محددة  غي1  ملدة  للشركة 

اإلمضاء املتصل له ا.
تح ين القافون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
القافوني باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت   2021 فوف 17   2 بتاليخ 

71رر/2021.
218 P

شركة أونج تور
ش.م.م

218 سكتول 1 أوالد مطاع ت الة
سجل تجالي 99ر92

العام  الج ع  إنعقاد  إثر  على 
 2021 يوف و   10 بتاليخ  االستثنائي 

ش.م.م  تول  أوفج  شركة  شركاء  قرل 
أوالد مطاع   1 218 سكتول  بـ  الكائنة 

ت الة ما يلي :
 218 من  االجت اعي  املقر  تحويل 
سكتول 1 أوالد مطاع ت الة إلى الرااط 
د دوال لجاء فاهلل حي يعقوب  71 ت 

املنصول.
القافون  من  الرابع  البند  تغ ي1 

األسا�سي الخاص باملقر االجت اعي.
مالئ ة القافون األسا�سي مع تغ ي1 

املقر االجت اعي الجديد.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ فاتح 

فوف 17 2021 تحت لقم 10015.
219 P

RODAYA INVEST
SARL AU

لوضايا إففست ش.م.م ش.و
برأس ال 100.000 دلهم

شالع ابن سينا لقم 11 أكدال 
الرااط 59

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك وح د

 بعقد عرفي بتاليخ 28 سبت 17 2021
سبت 17  0ر  بتاليخ  بالرااط  مسجل 
األسا�سي  القافون  وضع  تم   2021
بشريك  املسؤول ة  محدودة  لشركة 

وح د  صائصها كالتالي :
التس  ة : لوضايا إففست ش.م.م 

ش.و.
 الشركاء : الس د طالق الزهري ب و

.Aعدد 98160ر
أهداف الشركة : 

ج  ع  وتسويق  وتغل ف  توزيع 
املنتجات واملواد واملستلزمات والسلع 

بكافة أفواعها.
والكهرااء  )البناء  مختلفة  أع ال 

والنجالة والسباكة وما إلى ذلك(.
ب ع وتص  م املفروشات واملعدات 

لل كاتب.
 تنظ م وإدالة الفعال ات، املؤت رات،
املعالض وج  ع املناسبات والحفالت.
وشبه  بالج لة  والب ع  تجالة 
وتصدير  استي1اد  والتجزئة،  الج لة 
ج  ع منتجات متصلة بشكل مباشر 

أو غي1 مباشر بأهداف الشركة.
واملعدات  ارالت  وشراء  ب ع 

الطب ة.
للبضائع  أشكاله  بكافة  النقل 
وملنتجات التي تقوم الشركة بتسويقها.
)برمجة  االصطناعي  الذكاء 

الك ب وتر واألجهزة التقن ة(.
ابن  شالع   59  : االجت اعي  املقر 

سينا لقم 11 اكدال الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل التجالي.
دلهم   100.000  : الرأس ال 
مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

دلهم للس د طالق الزهري.
طالق  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 
الزهري، ب و عدد 98160رA لت ث ل 
وتس ي1 الشركة ملدة غي1 محددة تبعا 

للفصل 15 من القافون األسا�سي.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.
األلااح : %5 مخصصة لالحت اطي 
الشركاء  على  يقسم  والباقي  القافوني 

حسب حصصهم.
تسج ل  تم   : التجالي  السجل 
ملدينة  التجالي  بالسجل  الشركة 

الرااط تحت لقم 17ر155.
مقتطف وا ان لالشهال

220 P

ARVAD NEGOCE
SARL AU

آلفاد فكوس ش.م.م ش.و
برأس ال 100.000 دلهم

28 شالع موالي اس اع ل شقة
لقم 19 حسان الرااط

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
 بعقد عرفي بتاليخ 28 سبت 17 2021
سبت 17  0ر  بتاليخ  بالرااط  مسجل 
األسا�سي  القافون  وضع  تم   2021
 لشركة محدودة املسؤول ة  صائصها

كالتالي :
التس  ة : آلفاد فكوس ش.م.م.

 الشركاء : الس د طالق الزهري ب و
و  ب  وكلو  سف ان   ،A98160ر عدد 

.PM 818915 عدد
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أهداف الشركة : 
ج  ع  وتسويق  وتغل ف  توزيع 
املنتجات واملواد واملستلزمات والسلع 

بكافة أفواعها.
والكهرااء  )البناء  مختلفة  أع ال 

والنجالة والسباكة وما إلى ذلك(.
ب ع وتص  م املفروشات واملعدات 

لل كاتب.
 تنظ م وإدالة الفعال ات، املؤت رات،
املعالض وج  ع املناسبات والحفالت.
وشبه  بالج لة  والب ع  تجالة 
وتصدير  استي1اد  والتجزئة،  الج لة 
ج  ع منتجات متصلة بشكل مباشر 

أو غي1 مباشر بأهداف الشركة.
واملعدات  ارالت  وشراء  ب ع 

الطب ة.
للبضائع  أشكاله  بكافة  النقل 
وملنتجات التي تقوم الشركة بتسويقها.
)برمجة  االصطناعي  الذكاء 

الك ب وتر واألجهزة التقن ة(.
املقر االجت اعي : 28 شالع موالي 
حسان   19 لقم  شقة  اس اع ل 

الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل التجالي.
دلهم   100.000  : الرأس ال 

مقس ة كالتالي :
دلهم   100 فئة  من  حصة   50

للس د طالق الزهري.
دلهم   100 فئة  من  حصة   50

للس د سف ان وكلو.
التس ي1 : تم تع ين الس د سف ان 
وكلو، ب و عدد PM 818915 لت ث ل 
وتس ي1 الشركة ملدة غي1 محددة تبعا 

للفصل 15 من القافون األسا�سي.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.
األلااح : %5 مخصصة لالحت اطي 
الشركاء  على  يقسم  والباقي  القافوني 

حسب حصصهم.
تسج ل  تم   : التجالي  السجل 
ملدينة  التجالي  بالسجل  الشركة 

الرااط تحت لقم ر15516.
مقتطف وا ان لالشهال

221 P

LIMS SERVICES
SARL AU

ل  س سي1فيس ش.م.م ش.و

برأس ال 100.000 دلهم

100 شالع الحسن الثاني طابق 2 

لقم 5 ديول الجامع الرااط

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
 بعقد عرفي بتاليخ 28 سبت 17 2021

سبت 17  0ر  بتاليخ  بالرااط  مسجل 

األسا�سي  القافون  وضع  تم   2021

 لشركة محدودة املسؤول ة  صائصها

كالتالي :

سي1فيس  ل  س   : التس  ة 

ش.م.م.

الصديق  مح د  الس د   : الشركاء 

 ،AB610710ر لقم  و  ب  األزلق 

.AEياسين األزلق ب و لقم 1816ر

أهداف الشركة : 

ج  ع  وتسويق  وتغل ف  توزيع 

املنتجات واملواد واملستلزمات والسلع 

بكافة أفواعها.

والكهرااء  )البناء  مختلفة  أع ال 

والنجالة والسباكة وما إلى ذلك(.

ب ع وتص  م املفروشات واملعدات 

لل كاتب.

 تنظ م وإدالة الفعال ات، املؤت رات،

املعالض وج  ع املناسبات والحفالت.

وشبه  بالج لة  والب ع  تجالة 

وتصدير  استي1اد  والتجزئة،  الج لة 

ج  ع منتجات متصلة بشكل مباشر 

أو غي1 مباشر بأهداف الشركة.

واملعدات  ارالت  وشراء  ب ع 

الطب ة.

للبضائع  أشكاله  بكافة  النقل 

وملنتجات التي تقوم الشركة بتسويقها.

)برمجة  االصطناعي  الذكاء 

الك ب وتر واألجهزة التقن ة(.

شالع   100  : االجت اعي  املقر 
ديول   5 لقم   2 طابق  الثاني  الحسن 

الجامع الرااط.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل التجالي.

دلهم   100.000  : الرأس ال 

مقس ة كالتالي :

دلهم   100 فئة  من  حصة   50

للس د مح د الصديق األزلق.

دلهم   100 فئة  من  حصة   50

للس د ياسين األزلق.

ياسين  تم تع ين الس د   : التس ي1 

لت ث ل   AE1816ر لقم  و  ب  األزلق 

وتس ي1 الشركة ملدة غي1 محددة تبعا 

للفصل 15 من القافون األسا�سي.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.

األلااح : %5 مخصصة لالحت اطي 

الشركاء  على  يقسم  والباقي  القافوني 

حسب حصصهم.

تسج ل  تم   : التجالي  السجل 

ملدينة  التجالي  بالسجل  الشركة 

الرااط تحت لقم 155165.
مقتطف وا ان لالشهال

222  P

SOHAMTRAD
SARL

العام  االستثنائي  الج ع  قرل 

تفويت   2021 أكتوار   22 في  املنعقد 

حصة  00ر  اجت اع ة،  حصة   500

و  هناء  العاطفي  الس دة  طرف  من 

مح د  الس د  طرف  من  حصة   200

امراني  الس د  لفائدة  علوي  مراني 

الس د  تأك د  وكذا  اس اع ل،  علوي 

للشركة  مسي1ا  علوي  مراني  مح د 

وتع ين الس د امراني علوي اس اع ل 

الرفع  وكذا  للشركة،  جديدا  مسي1ا 

 100.000 من  الشركة  لأس ال  من 

 500.000 إلى  دلهم(  ألف  )مائة 

ثم  ك ا  دلهم(،  ألف  مئة  )  س 

تذويب القافون األسا�سي وتعديله.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بالخ يسات تحت عدد 1288 بتاليخ 

28 أكتوار 2021.
للنسخ والب ان

الوك ل

223P

FREINDS  MED
العام  االستثنائي  الج ع  قرل 
تفويت   2021 أكتوار   12 في  املنعقد 
500 حصة  1000 حصة اجت اع ة، 
من طرف الس د حباش عبد اإلله و 
زلوال  الس د  طرف  من  حصة   500
جواد،  الجالي  الس د  لفائدة  مح د 
عبد  حباش  الس د  استقالة  وكذا 
وتع ين  مح د  زلوال  والس د  اإلله 
جديدا  مسي1ا  جواد  الجالي  الس د 
للشركة مع ج  ع الصالح ات وتغ ي1 
ذات  من  للشركة  القافوني  الشكل 
ذات  شركة  إلى  املحدودة  املسؤول ة 
وح د،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 
األسا�سي  القافون  تذويب  تم  ك ا 

وتعديله.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
فوف 17   02 بتاليخ   256 عدد  تحت 

.2021
للنسخ والب ان

الوك ل

224P

DANGENS CAR
العام  االستثنائي  الج ع  قرل 
تفويت   2021 أكتوار   12 في  املنعقد 
طرف  من  اجت اع ة  حصة    1000
حصة   500 مشعر،  حسن  الس د 
يوسف اإلدلي�سي  الس د   لفائدة 
 و 500 حصة لفائدة الس د الحبيب 
العلوي، وكذا استقالة الس د الكحل 
عبد  أولحو  الس د  وتع ين  محسن 
مع  للشركة  جديدا  مسي1ا  السالم 
الشكل  وتغ ي1  الصالح ات  ج  ع 
القافوني للشركة من ذات املسؤول ة 
شركة  إلى  وح د  بشريك  املحدودة 
تم  ك ا  املحدودة،  املسؤول ة  ذات 

تذويب القافون األسا�سي وتعديله.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
فوف 17   2 بتاليخ   257 عدد  تحت 

.2021
للنسخ والب ان

الوك ل

225P
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TIFLET TRANS LINES
العام  االستثنائي  الج ع  قرل 
تفويت   2021 أكتوار   15 في  املنعقد 
طرف  من  اجت اع ة  حصة   1000
لفائدة  أح د  العبدالوي  الس د 
وكذا  ح ات،  العبدالوي  الس دة 
أح د  العبدالوي  الس د  استقالة 
ح ات  العبدالوي  الس دة  وتع ين 
تم  ك ا  للشركة،  جديدة  مسي1ة 

تذويب القافون األسا�سي وتعديله.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
فوف 17   2 بتاليخ   255 لقم  تحت 

.2021
للنسخ والب ان

الوك ل

226 P

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION ABU

SARL
تعديل لشركة محدودة املسؤول ة

مقاولة البناء أبي ش.م.م
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  تم وضع  2018 قد  5 مالس 
لشركة  الوضع  إلعادة  للشركة 
على  املسؤول ة و صائصها  محدودة 

النحو التالي :
الهدف : للشركة األهداف التال ة :
وشراء  ب ع  البناء،  أع ال  ج  ع 
األشغال  ج  ع  والشقق،  املنازل 
ج  ع  وتصدير  استي1اد  املختلفة، 

ارالت والشاحنات البناء.
املدة : 99 سنة.

 2 السالم  لغالم  أهل   : املقر 
مج وعة د لقم 15 س دي ال17فو�سي، 

الدال الب ضاء.
ف  ا  محدد   : الشركة  مال  لأس 
إلى  مقس ة  دلهم  00.000ر  قدله 
دلهم   100 فئة  من  حصة  000ر 

للواحدة م نوحة للسادة :
الس د ك ال اإلدلي�سي  ديجة ما 

مج وعه : 62.100 دله ا ؛
ب ا  يوسف  حف ظي  الس د 

مج وعه : 61.600 دله ا ؛

الس د حف ظي علي ب ا مج وعه : 
61.600 دله ا ؛

ب ا  ح اة  حف ظي  الس دة 
مج وعه : 00ر57 دله ا ؛

الس دة حف ظي وفاء ب ا مج وعه 
: 00ر.7 دله ا ؛

ب ا  فادية  حف ظي  الس دة 
مج وعه : 00ر.7 دله ا ؛

ب ا  سناء  حف ظي  الس دة 
مج وعه : 00ر.7 دله ا ؛

الزهراء  فاط ة  حف ظي  الس دة 
ب ا مج وعه : 00ر.7 دله ا ؛

ب ا  مريم  حف ظي  الس دة 
مج وعه : 00ر.7 دله ا ؛

الس دة حف ظي كوثر ب ا مج وعه 
: 00ر.7 دله ا ؛

الس دة حف ظي آية ب ا مج وعه 
: 00ر.7 دله ا ؛

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
الحامل  يوسف  حف ظي  الس د 
هــ  ب  لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
اإلدلي�سي  ك ال  والس دة   581789
التعريف  لبطاقة  الحاملة   ديجة 

الوطن ة لقم ب ج 257.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
مالس   20 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 
2018 لقم التق  د بالسجل التجالي 
التجالي  السجل  لقم  2ر006611 

2257رر بتاليخ 20 مالس 2018.
227 P

HAXBY DISTRIBUTION
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بسال  محرل  عرفي  سند  ب قت�سى 
أنشأت  فقد   2021 سبت 17   29 في 
والتي  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

تتصف كالتالي :
 HAXBY  : التس  ة 

.DISTRIBUTION
الهدف :

شراء وا ع وتوزيع القهوة ؛
ارالت  وملحقات  معدات  ج  ع 

صنع القهوة.

 ،18 متجر،   : االجت اعي  املقر 

تجزئة األمل، قطاع املجد، الع ايدة، 

سال.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : الفت1ة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

 60.000  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم مقس ة إلى 600 حصة من فئة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

كالتالي :

00ر   : زليقي  لش دة  الس دة 

حصة ؛

الس د �سي جواد الشرقاوي : 00ر 

حصة.

التس ي1  مه ة  يتولى   : التس ي1 
لش دة زليقي.

فاتح  من   : االجت اع ة  السنة 

ر1 ديس 17 من كل سنة ما  يناير إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.

اإلفجاز  لتكوين   5%  : األلااح 

إشالة  لهن  يبقى  والحاصل  القافوني 

الج ع العام.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 28 يوم  بسال  االبتدائ ة  باملحك ة 

أكتوار 2021، تحت لقم 1090، وتم 
التجالي  بالسجل  الشركة  تسج ل 

بسال تحت لقم 1785ر.
املسي1

228 P

 HRM - HOTELS & RESORTS

OF MOROCCO
املقر االجت اعي للشركة : ع الة 

صندوق اإليداع والتدبي1، ساحة 

موالي الحسن، الرااط

قرال بعدم حل الشركة
ع الة   : للشركة  االجت اعي  املقر 

والتدبي1،  القافوني  اإليداع  صندوق 

ساحة موالي الحسن، الرااط
التجالي  بالسجل  واملسجلة 

لل حك ة التجالية بالرااط تحت لقم 

مديرها  شخص  في  وامل ثلة   21955

جنان  كريم  مح د  الس د  العام 
2020 قرل الج ع  21 ديس 17  بتاليخ 
حل  عدم  للشركة،  االستثنائي  العام 
وذلك  نشاطها  واست رال  الشركة 
لقم  القافون  من  57ر  لل ادة  طبقا 

17.95 ك ا تم تغ ي1ه وتعديله.
باملحك ة  القافون  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118152.

229 P

 PHARMACIE ZAHR شركة
AL YASSAMINE

ش.م.م
ص دل ة

تزطوطت احد بوحسوسن
 ن فرة
التأسيس

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تأسيس شركة  تم   2021 أكتوار   18
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة :
 PHARMACIE شركة   : التس  ة 

.ZAHR AL YASSAMINE
مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
احد  تزطوطت   : االجت اعي  املقر 

بوحسوسن  ن فرة.
الغرض : ص دل ة.

 100.000 في  حدد   : الرأس ال 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  دلهم 

على الشكل التالي :
لجاء محا�سي 1000 حصة.

التس ي1 : تس ي1 الشركة من طرف 
الس دة لجاء محا�سي وذلك ملدة غي1 

محددة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
القافوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاليخ  بخ فرة  االبتدائ ة  باملحك ة 
لقم  تحت   2021 فوف 17  فاتح 
لقم  التجالي  السجل  ر8ر/2021 

.1061
230 P
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STE IR.FREGAY SARL

CABINET FIDUCIAIRE

102AV MED V N°9 KENITRA

TEL & FAX : 05.6.17.18ر.7ر

 REPRESENTER PAR Mr GAYER

BOUJEMAA

AL ALAMIA NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القافون  أق م   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي :
 AL ALAMIA NEGOCE  : االسم 

SARL AU
مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وح د.
السالم  عبد  مالتي1  شالع   : املقر 
فالي1ي  فال   2 لقم  مكتب  مح د  بن 

إقامة لياض زيتون 1ر القن طرة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.
موضوع الشركة :

تجالة متنوعة.
مقاولة لألشغال املتنوعة والبناء.

النقل التجالي.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  لأس ال 
 1000 إلى  مقس ة  دلهم   100.000
 100 منها  الواحدة  ق  ة  حصة، 

دلهم.
الشركة  تس ي1  عهد   : التس ي1 

للس د ك ال عبد الرح م.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 

25 أكتوار 2021 تحت لقم ر8875.
سجل تجالي لقم 62911.

231 P

STE IR.FREGAY SARL

CABINET FIDUCIAIRE

102AV MED V N°9 KENITRA

TEL & FAX : 05.6.17.18ر.7ر

 REPRESENTER PAR Mr GAYER

BOUJEMAA

ISSAG TIME
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القافون  أق م   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي :

ISSAG TIME SARL AU : االسم
مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وح د.
السالم  عبد  مالتي1  شالع   : املقر 
فلولي  فال   2 لقم  مكتب  مح د  بن 

إقامة لياض زيتون 1ر القن طرة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.
موضوع الشركة :

واألثاث  اإللكت1وف ات  تجالة 
املنزل ة.

تجالة متنوعة.
مقاولة لألشغال املتنوعة والبناء.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  لأس ال 
 1000 إلى  مقس ة  دلهم   100.000
 100 منها  الواحدة  ق  ة  حصة، 

دلهم.
الشركة  تس ي1  عهد   : التس ي1 

للس د عصام ك ال.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
باملحك ة االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 

27 أكتوار 2021 تحت لقم ر8879.
سجل تجالي لقم 62975.

232 P

 LA FONCIERE EMERGENCE
KENITRA4

SARL AU
شركة محدودة املسؤول ة

ذات الشريك الوح د
لأس الها : 25.000.000 دلهم 

متحول
مقرها االجت اعي : املج وعة إ1.15/
إ1.16/إ1.17/إ1.18/إ1.57/إ1.58/

إ1.59إ1.59/، املنطقة الحرة 
أطلنت ك، الطريق الوطن ة 1، بلدية 

عامر السفل ة، القن طرة
السجل التجالي : 67ر18

زيادة لأس ال الشركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب وجب 
الشريك  قرل   ،2021 يوف و   16

الوح د للشركة :
طريق  عن  الشركة  لأس ال  زيادة 
تحويل الديون إلى أسهم وذلك ب بلغ 

25.000.000 دلهم.

تعديل القافون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

يوم القن طرة  ب حك ة   الضبط 

11 أكتوار 2021 تحت لقم 88607.
قصد النشر واإلعالن

233 P

PROMO ADVA
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس شركة  تم   2021 أكتوار   25

شريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د تح ل الخصائص التال ة :

PROMO ADVA : التس  ة

الهدف : منعش عقالي.

املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 
لقم 1 أكدال الرااط.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  لأس ال 

 1000 إلى  مقس ة  دلهم   100.000

قس ة اجت اع ة من فئة 100 دلهم 

للواحدة.

 : الصايغ  جواد  مح د  الس د 

1000 حصة.

مح د  الس د  عين   : التس ي1 

غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  الصايغ 

محدودة.

مدة الشركة : 99 سنة.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية بالرااط تحت لقم 118821 

بتاليخ 1 فوف 17 2021.

234 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

PRATICDOM
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس  تم  عرفي،  ب قت�سى عقد 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 PRATICDOM : اللقب االجت اعي

SARL

الشركاء واملساه ون :

ب.و.ط  ال  اني،  مح د  الس د 

AD201785 - 0رر سهم.

ب.و.ط  سل اني،  أسامة  الس د 
0رAD2019 - 10ر سهم.

ب.و.ط  اه وز،  فب ل  الس د 
رAD15221 - 0رر سهم.

املسي1 الوح د : مح د ال  اني.
لأس املال : 100.000 دلهم.

النشاط :
الص افة الكهراائ ة.

معلومات ة.
استي1اد وتصدير.

املدة : 99 سنة.
براه م  شالع   56 لقم   : العنوان 
 2 لقم  الطابق   56 ع الة  الروداني 

املح ط الرااط.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
سبت 17  ر2  بتاليخ  بالرااط  التجالية 
التجالي  السجل  لقم  تحت   2021

.151819
للب ان

235 P

لافكوفر
ش م م

RINGOVER SARL
الرأس ال االجت اعي : 100.000 

دلهم
املقر االجت اعي : مكتب لقم 1 

إقامة أوك  دن رر1 زفقة مع ولة 
القن طرة

املؤلخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
قرل   2021 أكتوار   22 بتاليخ 
م  م  ش  »لافكوفر«  شركة  شركاء 

RINGOVER ما يلي :
تفويت 800 حصة ق  ة الواحدة 
100 دلهم التي ي تلكها إج اال الس د 
إلى  الشركة  دا ل  مروان  ودادي 

الس د وه ب عبد النبي.
تفويت 100 حصة ق  ة الواحدة 
100 دلهم التي ي تلكها إج اال الس د 
إلى  الشركة  دا ل  مروان  ودادي 

الس دة لغ ادي بشرى.
مروان  ودادي  الس د  استقالة 
لقم  الوطن ة  البطاقة  صاحب 
جديدة  مديرة  وتع ين   ،AC1106
بشرى،  لغ امدي  الس دة  للشركة، 
موال د  من  املغرا ة،  الجنس ة  من 

0ر أغسطس 1990 صاحبة البطاقة 

.G910198 الوطن ة لقم
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للشركة  القافوني  الوضع  تحويل 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 

شركة  إلى   SARL AU واحد  بشريك 

.SARL ذات مسؤول ة محدودة

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 

 2021 بالقن طرة بتاليخ فاتح فوف 17 

تحت لقم 9725ر.

236 P

ALGO DEV
SARL

برأس ال : 100.000 دلهم
لقم 1016، الطابق األول، شالع 

مح د الخامس،  ريبكة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2016 أغسطس  1ر  في  بخريبكة 

لشركة  األساس ة  القوافين  سنت 

امل يزات  لها  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة :

 ALGO DEV SARL  : التس  ة 

)ش.ذ.م.م(.

استشالة  برمجة   : املوضوع 

وتص  م املعلوم ات.

 P R O G R A M M A T I O N ,

 CONSEIL, CONCEPTION EN

.INFORMATIQUE
املقر االجت اعي : لقم 1016 شالع 

مح د السادس،  ريبكة.

الشركة  صالح ة  مدة   : املدة 

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 في  حددت 

في  إلى  التجالي  السجل  في  تسج لها 

في  أو  ألوافه  السابق  االفحالل  حالة 

حالة الت ديد.

 100.000  : االجت اعي  الرأس ال 

دلهم موزعة إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة واملنسواة كالتالي 

إلى :

النظ في الفائز : 200 حصة.

هند الح  ر : 200 حصة.

أح د متعل م : 200 حصة.

مح د فجال : 200 حصة.

نع  ة فجال : 200 حصة.

الفائز  النظ في  عين   : التس ي1 
للشركة ملدة  وأح د متعل م مسي1ان 

غي1 محددة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بخريبكة 
 : لقم  تحت   2021 أكتوار   12 بتاليخ 
لقم  تحت  التجالي  واالسجل   187

.7291
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ISMAIL EL MOUDNI
GSM : 06.19.96.86.71

N°6 BIS, RDC, BLOC D, RUE 21 AOUT

CREATIUM
SARL AU

برأس ال : 10.000 دلهم
6 مكرل، الطابق السفلي، بلوك »د«

شالع 21 غشت،  ريبكة
الج ع  محضر  ب قت�سى 
املس اة  للشركة  االستثنائي  العام 
مؤلخ   CREATIUM SARL AU
على   2021 سبت 17   16 في  بخريبكة 
قرل  صباحا،  العاشرة  الساعة 

شريكها الوح د :
 100 ل  املالك  املودني  اس اع ل 
ومسي1( )شريك  اجت اع ة   حصة 

ما يلي :
 STE لشركة  ألوافه  السابق  الحل 
CREATIUM SARL AU ذات لأس ال 
مقرها  والواقع  دلهم   10.000
الطابق  مكرل،   6  : ب  االجت اعي 
السفلي، بلوك »د«، شالع 21 غشت، 

 ريبكة.
تس  ة املصفي : قرل الج ع العام 

االستثنائي تع ين :
:املصفي  هو  املودني  إس اع ل 

.CREATIUM SARL AU : لشركة
تحديد مقر الشركة للتصف ة : 6 
»د«،  بلوك  السفلي،  الطابق  مكرل، 

شالع 21 غشت،  ريبكة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بخريبكة 
بتاليخ فاتح فوف 17 2021 تحت لقم : 
لقم  تحت  التجالي  واالسجل   521

17ر6.
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CREATIUM
SARL AU

برأس ال : 10.000 دلهم
6 مكرل، الطابق السفلي، بلوك »د«

شالع 21 غشت،  ريبكة
الج ع  محضر  ب قت�سى 
املس اة  للشركة  االستثنائي  العام 
مؤلخ   CREATIUM SARL AU
على   2021 سبت 17   20 في  بخريبكة 
قرل  صباحا،  العاشرة  الساعة 

شريكها الوح د :
 100 ل  املالك  املودني  اس اع ل 
ومسي1( )شريك  اجت اع ة   حصة 

ما يلي :
 STE CREATIUM الشركة  حل 
 10.000 لأس ال  ذات   SARL AU
 : ب  االجت اعي  مقرها  والواقع  دلهم 
6 مكرل، الطابق السفلي، بلوك »د«، 

شالع 21 غشت،  ريبكة.
 : املس اة  الشركة  تصف ة 
CREATIUM SARL AU ذات لأس ال 
مقرها  والواقع  دلهم   10.000
الطابق  مكرل،   6  : ب  االجت اعي 
السفلي، بلوك »د«، شالع 21 غشت، 

 ريبكة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بخريبكة 
بتاليخ فاتح فوف 17 2021 تحت لقم : 
لقم  تحت  التجالي  واالسجل   522

17ر6.
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STE TIFLET PORT
SARL AU

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 
املنعقد في 21 أغسطس 2020.

فقل املقر االجت اعي للشركة.
من : حي النهضة 2 لقم 72 ت فلت.

 51 لقم   2 بلوك  الجديد  حي   : إلى 
ت فلت.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
تحت  بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم ر16.
للنسخ والب ان

الوك ل

240 P

STE RAYAN & RIYAD
SARL AU

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

املنعقد في 8 أكتوار 2021.

فقل املقر االجت اعي للشركة.

من : حي الرشاد لقم 1510 ت فلت.

80ر  لقم  الدال ة  حي  مرآب   : إلى 

ت فلت.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

تحت  بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم ر18.
للنسخ والب ان

الوك ل

241 P

TECHNO M L
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

املنعقد في 28 أكتوار 2021.

 : تجالي  نشاط  إضافة 

.L’IMPORT-EXPORT

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم 260.
للنسخ والب ان

الوك ل

242 P

LM INTERNATIONAL
شركة محدودة املسؤول ة

في العرفي  العقد  تسج ل   تاليخ 

12 أكتوار 2021 بـت الة والتي تح ل 

الخصائص التال ة :

النداء/ مركز   : االجت اعي  الهدف 

تدبي1 االع ال.

لأس ال الشركـة : 100.000 دلهم  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

على الشكل التالي :

الس د لواجوا مات و 500 حصة.

الس د لشهب سف ان 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
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إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر اإلجت اعي : شالع طالق ابن 
املغرب  حي   02 شقة   06 ع الة  زياد 

العربي ت الة.
مات و  لواجوا  الس د   : التس ي1 

والس د لشهب سف ان.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر156ر1.
243 P

SOCIETE HAMDI STORE
SARL AU

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2021 أكتوار   25 بتاليخ  ومسجل 
املسؤول ة  محدودة  شركة  إنشاء  تم 
تح ل  والتي  الوح د،  الشريك  ذات 

الخصائص التال ة :
 STE HAMDI STORE  : التس  ة 

SARLAU
املعامالت   : االجت اعي  الهدف 

التجالية.
 100.000  : الشركـة  لأس ال 

دلهم.
املقر االجت اعي : 6 زفقة ضاية عوة 

الطابق الرابع الشقة 16 الرااط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاليخ التأسيس.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 

العالي ح دي ك سي1 للشركة.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  القافوني 
فوف 17   1 بتاليخ  0ر8118  لقم  تحت 

.2021
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N°18 Rue Mohamed El Amraoui -

Résidence Nizar

Tél. : 05.7.57.81ر.7ر.05 & 9ر.6.86ر.7ر

Fax : 05.9.26ر.7.90ر

KENITRA

PARAMBAR شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوح د
املقر االجت اعي : الفرح حسين

تجزئة لقم 0ر، محل لقم 1
سال الجديدة

القرال  محضر  ب قت�سى 

لشركة  الوح د  للشريك  االستثنائي 

PARAMBAR ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الجديدة،  بسال  املنعقد  الوح د 
تقرل  ،2021 أغسطس  0ر   بتاليخ 

ما يلي :

لشركة  مسبقة  تصف ة 

PARAMBAR ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوح د.

إبراء ذمة مسي1ة الشركة الس دة 
لاجي لبنى.

في  للشركة  مصف ة  تس  ة 

شخص الس دة لاجي لبنى.

حسين،  الفرح   : التصف ة  عنوان 

سال   ،1 لقم  محل  0ر،  لقم  تجزئة 

الجديدة.

لهذا  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بسال،  االبتدائ ة  باملحك ة  املحضر 

لقم  تحت   2021 أكتوار   28 بتاليخ 

السجل  ب لف  7705ر/2021 

التجالي لقم 28765.

245 P

مكتب مح د بوزبع

ت الة

PERLE DE BOUREGREG
س.ت. الرااط : 09ر105

تعديالت القوافين األساس ة للشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط 

الج ع  قرل   ،2021 أغسطس   17 في 

 PERLE DE العام االستثنائي لشركة 
لأس الها  ش.ذ.م.م،   BOUREGREG

بت الة،  مقرها  دلهم،   100.000

الكريم  عبد  شالع  الوفاق،  تجزئة 

محل   ،1119 لقم  ع الة  الخط ب، 
لقم 1، ما يلي :

املصادقة على ب ع 500 حصة من 

كل  ي لكها  للواحدة  دلهم   100 فئة 

نع  ة  بن و�سى،  لضوان  السادة  من 

بشركة  بن و�سى  وسلمى  لحري�سي 

لفائدة   PERLE DE BOUREGREG

الس دة لتيبة الزيزي.

بن و�سى  لضوان  الس د  استقالة 

من مهامه ك سي1 للشركة.

بن  عزام  مح د  الس د  تع ين 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  العربي 

محدودة.
تعديل التوق ع.

األساس ة  القوافين  تح ين 
للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   2021 فوف 17   1 بتاليخ 

.118802
من أجل االستخالص والب ان

246 P

SHAD PRODUCTIONS
SARL AU

واملسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم   2021 أكتوار  ر1  بتاليخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
تح ل  والتي  الوح د  الشريك  ذات 

الخصائص التال ة :
 SHAD  : التس  ة 

PRODUCTIONS SARLAU
SARLAU : الصفة القافوف ة

اإلفتاج   : االجت اعي  الهدف 
السين ائي والتواصل.

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
ح دو�سي  املنعم  عبد  الس د 

الشريك الوح د 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 17  1ر  إلى 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 

الشقة لقم 1 أكدال الرااط.
املنعم  عبد   : الوح د  املسي1 

ح دو�سي.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

.155707
247 P

BARAYA

شركة مهن ة عقالية

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ومسجل  بالرااط   2021 سبت 17   7

للشركة   2021 سبت 17   20 بتاليخ 

مهن ة  شركة   BARAYA املس اة 

دلهم   9.000.000 وارأس ال  عقالية 

والكائن مقرها ع الة شالع مدغشقر 

ديولي  الكريم  عبد  زفقة   12 لقم 

املح ط الرااط.

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

للشركة ما يلي :

تفويت حصص اجت اع ة.

150 حصة من الس د بن دح ان 

فهد إلى الس دة املسناوي فدى.

150 حصة من الس د بن دح ان 

فهد إلى الس دة بنتامة اكرام.

900 حصة من الس د بن دح ان 

مخوخي  بوك لي  الس د  إلى  فهد 

عبد العالي.

صدقي  الس د  من  حصة  600ر 

فب ل إلى الس د محرز علي.

صدقي  الس د  من  حصة   2700

فب ل إلى الس د صدقي انس.

ب افوكي  الس د  من  حصة   1800

مخوخي  بوك لي  الس د  إلى  لنصافة 

عبد العالي.

900 حصة من الس د علمي لواتي 

سعد إلى الس دة جلولي س ي1ة.

900 حصة من الس د علمي لواتي 

سعد إلى الس د عزيزي انس.

إلى   BARAYA شركة  اسم  تغ ي1 

.POLYCLINIQUE WIFAK

من شركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 

مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  عقالية 

محدودة.

توس ع نشاط الشركة.

الس د  املساعد  املسي1  استقالة 

الس د علمي  بن دح ان فهد وتع ين 

لواتي سعد ك سي1 مشالك جديد.
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فهد  دح ان  بن  الدكتول  تع ين 

مديرا طب ا ملستشفى الوفاق.

تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من 

عبد  زفقة   12 لقم  مدغشقر  شالع 

الرااط  املح ط  الديولي  الكريم 

 1LOT WIFAK LOT EQ 1 إلى 

.TEMARA

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

للرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 فوف 17   2 بتاليخ 

.118611

248 P

 MASTER CLICK 
شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د

املقر االجت اعي : 111 زفقة بنزلت

شقة لقم 11، الجي1وفد

الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم ر51875

الدالالب ضاء

فقل مقر الشركة
نع ين مسي1 جديد

عقب صدول قرال من الج ع العام 

 ،2021 يول و   27 بتاليخ  االستثنائي 

تقرل ما يلي :

زفقة  85ر  من  الشركة  مقر  فقل 

سال   H الشهداء،  شالع  فرجيس، 

إلى : 111 زفقة بنزلت، شقة لقم 11، 

الجي1وفد، الدالالب ضاء.

النظام  تعديل  تم  عل ه،  بناء 

األسا�سي على النحو التالي :

املقر االجت اعي القديم : من 85ر 

 H الشهداء،  شالع  فرجيس،  زفقة 

سال.

املقر االجت اعي الجديد : إلى 111 

زفقة بنزلت، شقة لقم 11، الجي1وفد، 

الدالالب ضاء.

الس د   : للشركة  الجديد  املسي1 

طالق افوال مديرا للشركة.

بالقافون  املرتبط  التحديث 

األسا�سي يخص البند لقم 1.

تم الق ام باإليداع القافوني بكتابة 
الضبط لدى املحك ة التجالية للدال 
 ،2021 أكتوار   08 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 795805.
249 P

SOCIETE ADDICTEST FES
SARL AU

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ومسجل بتاليخ 28 سبت 17 2021 تم 
إنشاء شركة محدودة املسؤول ة ذات 
شريك وح د والتي تح ل الخصائص 

التال ة :
 SOCIETE  : التس  ة 

ADDICTEST FES SARL AU
مدلسة   : االجت اعي  الهدف 

التحضي1 لالمتحافات.
لأس ال الشركة : 10.000 دلهم.

زاوية  ع الة   : االجت اعي  املقر 
الروداني  وإبراه م  توليس  الحق  عبد 

الطابق الخامس فاس.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاليخ التأسيس.
التس ي1 : تم تع ين الس دة ك ي1ة 

عواطف مسي1ة للشركة.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بفاس 69981.
مقتطف وا ان

250 P

TOP ROUT
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°9ر SECT 1

LOT 50 HA TEMARA
لل ساه ين  الج عوي  القرال 
 2021 سبت 17   22 في  بالرااط  املؤلخ 
قرل ش.م.م   TOP ROUT  لشركة 

ما يلي :
 250 يفوت  مح د  اكلي  الس د 
حصة إلى الس د اه و عبد الرح ان.

لفع لأس ال الشركة من 100.000 
بخلق  دلهم   1.500.000 إلى  دلهم 
 100 فئة  من  جديدة  11000 حصة 

دلهم للواحدة توزع كالتالي :

الس د اكلي مح د 7000 حصة.

الس د اه و عبد الرح ان 7000 

حصة.

اكلي ك سي1  الس د مح د  تع ين 

وح د للشركة.

إقامة فظام الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم 118707 

بتاليخ ر فوف 17 2021.

251 P

PLATRE STAFF MAZAGAN

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : LOT EL KOURA

VILLA 27 CYM RABAT

لل ساه ين  الج عوي  القرال 

يوف و   17 في  بالرااط  املؤلخ 

 PLATRE STAFF لشركة   2021

MAZAGAN ش.م.م قرل ما يلي 

لفع لأس ال الشركة من 100.000 

بخلق  دلهم   5.000.000 إلى  دلهم 

 100 19.000 حصة جديدة من فئة 

دلهم للواحدة توزع كالتالي :

 29100 مح د  ش راوي  الس د 

حصة.

 1900 مح ود  ش راوي  الس د 

حصة.

 1900 امين  ش راوي  الس د 

حصة.

الزهراء  فاط ة  ش راوي  الس دة 

1900 حصة.

 1900 بديعة  مزاط  الس دة 

حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم 118699 

بتاليخ 2 فوف 17 2021.

252 P

MFA ARCHITECTURE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 Siège social : Rabat Appt N°6
 Imm 2 Rue El Haoucien 1er,

Hassan
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 
الج ع  تم   ،2021 أغسطس  0ر  في 
 MFA لشركة  العادي  الغي1  العام 
ش.و  ش.م.م   ARCHITECTURE

وتقرل ما يلي :
1 - تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة 
 من شقة 6، ع الة 2، شالع الحسن 1 
االجت اعي  املقر  إلى  الرااط  حسان، 
 : التالي  بالعنوان  الكائن  الجديد 
شالع   ،8 لقم   12 لقم  الرااط، شقة 

األسقوف ة، حسان.
األسا�سي  القافون  مالءمة   -  2
التغ ي1  صوصا  لهذا  للشركة 

الفصل 1 من القافون التأسي�سي.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   - ر 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
يوم ر فوف 17 2021 تحت لقم 9ر1127.

ب ثابة مقتطف وا ان

253 P

 NOURMANE NEGOCE &
TRAVAUX

SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DH

 Siège social : AVENUE OQBA
 RUE AL BIROUNI IMM 1 2EME

ETAGE APPT 7 AGDAL, RABAT
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 
في 12 سبت 17 2021، تم الج ع العام 
 NOURMANE الغي1 العادي لشركة
ش.م.م   NEGOCE & TRAVAUX

وتقرل ما يلي :
1 - تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة 
من شالع عقبة، شالع البي1وني، ع الة 
أكدال،   ،7 شقة  الثاني،  الطابق   1
الجديد  االجت اعي  املقر  إلى  الرااط 
الرااط،   : التالي  بالعنوان  الكائن 
 ،11 قطاع  العناب ة،  شالع   ،2  لقم 

حي الرياض.
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األسا�سي  القافون  مالءمة   -  2

التغ ي1  صوصا  لهذا  للشركة 

الفصل 1 من القافون التأسي�سي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   - ر 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

يوم 2 فوف 17 2021 تحت لقم 118701.
ب ثابة مقتطف وا ان

254 P

CHEDDAWDA TRAVAUX

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2021، قد  28 سبت 17  الرااط بتاليخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تح ل  والتي  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة :

 CHEDDAWDA  : التس  ة 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.

الهدف االجت اعي :

أشغال عامة ؛

االستي1اد والتصدير.

لأس املال : 100.000 دلهم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

لقم  ع الة   : االجت اعي  املقر 

اح د  موالي  زفقة   ،8 لقم  شقة  0ر 

لوك لي، حسان، الرااط.

التس ي1 : الس د بنشدادي ج ال 

ملدة غي1 محدودة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  القافوني 

تحت لقم السجل التجالي 155511.

255 P

 TRANSPORT SAFA
WALMAROUA

شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 0.000رر دله ا

املقر االجت اعي : الرااط، سكتول 
ج5، لقم 215، حي يعقوب املنصول
السجل التجالي : 71691 الرااط
التنازل عن األسهم االجت اع ة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ بالرااط في 15 سبت 17 2021، 

تقرل ما يلي :
حصة   1650 ب ع  على  املصادقة 
إلى  يونس  بنزولال  الس د  قبل  من 

الس د بنزلوال ابراه م.
الشركة من شركة  ف وذج  تحويل 
محدودة املسؤول ة إلى شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك واحد.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   21 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118120.
256 P

ABID EUROPE EXPRESS
SARL AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد   2021 أكتوار   29 بتاليخ  الرااط 
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد.
 ABID EUROPE  : التس  ة 

 .»EXPRESS »SARLAU
الهدف االجت اعي: 

فقل البضائع ؛
استي1اد وتصدير ؛

أو  املتنوعة  األع ال  في  مقاول 
البناء ؛

تجالة وشراء وا ع )أثاث ومعدات 
مكتب ة ومعدات مكتب ة وتكنولوج ا 

معلومات وأجهزة مكتب ة( ؛
غ ال  قطع  أو  إكسسوالات  تاجر 

الس الات.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

حسناء عابد 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاليخ  من  اي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.

الى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

زفقة  مكرل   12 االجت اعي:  املقر 

لبنان لقم ر املح ط الرااط.

املسي1ة : حسناء عابد.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

املحك ة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 17   1 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت عدد 118851.

257 P

  B.L MARKET 
لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 72ر حي 

املع ولة سكتول 5 ت الة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

  2021 يوف و   17 في  املؤلخ  للشركة 

ت ت املصادقة على ما يلي : 

املحجوبي  لحسن  الس د  تفويت 

في  ي لكنها  التي  الحصص  لج  ع 

 1000 أي  أعاله  املذكولة  الشركة 

حصة للس د سع د بلحبيب.

بلحبيب  سع د  الس د  تع ين 

مسي1 جديد للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بت الة بتاليخ 22 يول و 2021 

تحت لقم 5065.

258 P

شركة الجودة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 2ر1، شالع حسن 

الصغي1، الدال الب ضاء

بالدال  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الب ضاء 

مالس  ر2  بتاليخ  محدودة  مسؤول ة 

1996  صائصها كالتالي :

االسم التجالي : شركة الجودة.

املقر : 2ر1، شالع حسن الصغي1، 

الدال الب ضاء.

واالستي1اد  التصدير   : الهدف 

والعالقات التجالية.
لأس الها : حدد في 100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   100 إلى  مقس ة 

لقس  ة 100 دلهم للحصة.

للس د  ل فة اح  دة 00ر ؛

للس د عبد املج د  اط 700.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تنف ذها في السجل التجالي.

الس د  ل فة اح  د والس د عبد 

وغي1  مقت1ن  بالتوق ع  املج د  اط 

منفذ ب نه ا.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء لقم 1ر01ر1 

بتاليخ 27 مالس 1996.

259 P

EKM AUDIT
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
ذات شريك واحد

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 

تحرير  تم   ،2021 سبت 17   11 في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القافون 

والتي  واحد  شريك  ذات  املسؤول ة 

 صائصها كالتالي :

الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك واحد.

.EKM AUDIT SARL AU : التس  ة

الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 

إلى :

االستشالات اإلدالية ؛

املوالد البشرية ؛

استشالات االست1ات ج ة ؛

التسويق واالتصال.
زفقة   1 الرااط   : االجت اعي  املقر 

واد زيز، الطابق الثالث، شقة لقم 7، 

أكدال.

املدة : 99 سنة من تاليخ التسج ل 

في السجل التجالي.
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الرأس ال : حدد الرأس ال في مبلغ 

 1000 إلى  وقسم  دله ا   100.000

دله ا   100 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

لكل واحدة وهي موزعة كالتالي :

مغربي  االبراه مي،  طالق  الس د 

 ،1980 سنة  بسال  مزداد  الجنس ة، 

الكائن عنوافه بفرنسا، والحامل لبطاقة 

 AB215062 لقم  الوطن ة  التعريف 

مالك ل 1000 حصة.

التس ي1 : الس د طالق االبراه مي، 

لبطاقة  الحامل  الجنس ة،  مغربي 

 AB215062 لقم  الوطن ة  التعريف 

عين مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل التجالي 155161 املحك ة 

أكتوار   26 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118526.

260 P

ISYAMER AGRO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
ذات شريك واحد

بت الة  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
في 1 أكتوار 2021، تم تحرير القافون 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

والتي  صائصها  واحد  شريك  ذات 

كالتالي :

الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك واحد.

 ISYAMER AGRO  : التس  ة 

.SARL AU

الهدف االجت اعي : تهدف الشركة 

إلى :

االستغالل الزلاعي ؛

ب ع املواد واألدوات الفالح ة ؛

استي1اد وتصدير املواد الفالح ة ؛

أفظ ة زلاع ة ؛

استي1اد األدوات الفالح ة.

س دي  ج اعة   : االجت اعي  املقر 

النبي،  عبد  تسمى  امللك ة  زعي1،  يحي 

ت الة.

املدة : 99 سنة من تاليخ التسج ل 

في السجل التجالي.

الرأس ال : حدد الرأس ال في مبلغ 

 1000 إلى  وقسم  دله ا   100.000

دله ا   100 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

لكل واحدة وهي موزعة كالتالي :

مغربي  اح د،  قاف ني  الس د 

سنة  بتالودافت  مزداد  الجنس ة، 

بفرنسا،  عنوافه  الكائن  ر195، 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  والحامل 
لقم A119157 مالك ل 1000 حصة.

اح د،  قاف ني  الس د   : التس ي1 

لبطاقة  الحامل  الجنس ة،  مغربي 

 A119157 لقم  الوطن ة  التعريف 

عين مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل التجالي 1177ر1 املحك ة 

أكتوار   21 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6660.

261 P

MZL
SARL

م ز ل ش.م.م

تأسيس شركة
بت الة  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

واملسجل   2021 أكتوار  فاتح  بتاليخ 

تحت   2021 أكتوار   26 يوم  بت الة 
تم   ،RE20210028692ر لقم 

ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 

تح ل  والتي  املحدودة،  املسؤول ة 

الخصائص التال ة :

.MZL SARL : التس  ة

الهدف االجت اعي :  

أع ال النجالة ) شب - أملن وم - 

حديد..( ؛

أع ال الجص ؛

أع ال تغط ة األلض ات والجدلان ؛

مرايا البناء والتزج ج ؛

أع ال الصباغة ؛

أع ال مختلفة أ رى.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

موزعة على 1000 حصة بق  ة 100 

دلهم للواحــــدة.

املساه ون :

00ر حصة  ل17يس  عادل  الس د  

بق  ة اج ال ة قدلها 0.000ر دلهم ؛

00ر  ل17يس  زكرياء  مح د  الس د 

حصة بق  ة اج ال ة قدلها 0.000ر 

دلهم ؛

 200 بن وسف  سعاد  الس دة 

حصة بق  ة اج ال ة قدلها 20.000 

دلهم ؛

حصة   200 ل17يس  زينب  االنسة 

بق  ة اج ال ة قدلها 20.000 دلهم.

1575ر1   : لقم  التجالي  السجل 

بت الة.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الق د في السجل التجالي.

املقر االجت اعي: دوال أوالد عكرة، 

مرس الخي1 طريق س دي يحيى زعي1 

النقطة الك لومت1ية 6,5 ت الة.

التس ي1 املشت1ك:

الحامل  ل17يس   عادل  الس د  

للبطاقة الوطن ة لقم A259189  ؛

ل17يس    زكرياء  مح د  الس د 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

.A71185ر

فاتح  من  تبتدئ  املال ة:  السنة 

يناير الى 1ر دجن17 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

القافوني بكتابة الضبط لدى املحك ة 

أكتوار  ر  بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر671. 

262 P

STREET CALL
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 OLM RUE 1 N°2ر EL BASSATINE,

MEKNES

تأسيس شركة
تم إفجاز القافون األسا�سي بتاليخ 

لتأسيس  ب كناس   2021 سبت 17   9

املحددة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ب ساهم وح د باملواصفات التال ة :

 STE STREET شركة   : التس  ة 

.CAL SARL AU

النشاط : مركز االتصاالت.

 1 شالع   OLM  : الرئي�سي   املقر 
لقم 2ر، البساتين، مكناس.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
دلهم   100 سهم   1000 ب  موزعة 
املساه ين  على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي :
دلهم   100.000 الكب تي   أيوب 

ما يعادل 1000 سهم.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسي1   : التس ي1 
الس د أيوب الكب تي.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
لقم  تحت  مكناس  ملدينة  التجالي 

.51615
263 P

 CINGULATE GROUP
AFRICA

تكوين شركة ذات مسؤول ة محدودة
تم تكوين الشركة التي تك ن م يزاتها 

ف  ا يلي بتاليخ ر2 سبت 17 2021 :
مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 CINGULATE GROUP : التس  ة

.AFRICA
شركة   ELITE PARCS  : الشركاء 
دلهم،  00.000ر  لس الها  مساه ة 
الكائن مقرها بالدال الب ضاء )السجل 
لئيسها  ي ثلها   )166611 التجالي 

املدير العام الس د جواد ال وسفي ؛
ح و  جوزيف  يوهان  الس د 
الساكن   Johann Joseph HAMOU
زفقة   ،17 معاليف  الب ضاء،  بالدال 
الطابق  الس وطي،  الدين  جالل 

الثالث.
 100.000  : الشركة  لأس ال 

دلهم.
الب ضاء  الدال   : الشركة  مقر 
الطابق  الزلقطوني،  شالع   ،265

التاسع لقم 92.
ابتداء من ق دها  99 سنة   : املدة 

بالسجل التجالي.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 
إما  الخالج،  في  أو  املغرب  في  سواء 
لحسابها الخاص أو لحساب األغ ال، 

في الع ل ات التال ة :
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في  املشاليع  ج  ع  وإفجاز  دلاسة 
والتواصالت  التكنولوج ا  مجاالت 
املرسلة والدفاع واملحالت اإللكتوف ة 
املحالت  وأمن  واألمن   )Cyber(

اإللكت1وف ة )Cyber-sécurité( ؛
في  املشاليع  ج  ع  وإفجاز  دلاسة 
الزلاع ة  والصناعة  الفالحة  مجاالت 
املنتجات  ج  ع  واستي1اد  الغذائ ة 
واملحولة الطب ع ة   الفالح ة 

أو املصنعة ؛
والدلاسة  الخدمات  ج  ع 
الهندس ة والدلاسة املتبعة واملواكبة 

في املجاالت السالفة الذكر ؛
ج  ع  واستغالل  وتفويت  اقتناء 
املتعلقة  الطرق  أو  اال ت1اع  براءات 

بالنشاط السالف الذكر.
بصفته  الشركاء  عين   : املدبرية 

مدبرا :
جوزيف  يوهان  ح و  الس د 
)HAMOU Johann Joseph( الساكن 
زفقة   17 معاليف،  الب ضاء،  بالدال 
الطابق  الس وطي،  الدين  جالل 

الثالث.
تم ق د الشركة بالسجل التجالي 
للدال الب ضاء بواسطة املركز الجهوي 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   لالستث ال 
ر2 سبت 17 2021 تحت لقم 516915.

املدبر

264 P

SIEMENS AG-
 ETABLISSEMENT STABLE

PROJET DISPATCHING
تغ ي1 العنوان

19 مالس  - ب وجب قرال بتاليخ   I
2021، فإن الشركة الحاملة لتس  ة 
في  مقرها  الكائن   SIEMENS AG
م وف خ وارلين، الج هولية الف دال ة 
لفرعها  بالنسبة  قرلت  قد  ألملاف ا 
 SIEMENS لتس  ة  الحامل  التابع 
 AG-ETABLISSEMENT STABLE
الكائن   PROJET DISPATCHING
ابراه م  شالع  2رر  الب ضاء،  بالدال 
الدال  التجالي  )السجل  الروداني، 
فقل على  الع ل   )111727 الب صاء 

)مر�سى  الب ضاء  الدال  إلى  عنوافه 
لندن  شالع  زاوية   179 السلطان( 

وشالع املقاومة.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجالية 
للدال الب ضاء بتاليخ 28 أكتوار 2021 

تحت لقم 798007.
املدلاء

265 P

STE ROND
SARL

على إثر الج ع العام الغي1 العادي 
 2020 أكتوار   15 بتاليخ  واملنعقد 
ب قر الشركة والذي تقرل ف ه ما يلي :
الحل املسبق للشركة لوفد الواقع 
مقرها 55ر، شالع الزاهد عبد الحي، 
بالسجل  واملق دة  سال  ش اعو،  حي 

التجالي بسال تحت لقم 22159.
تع ين الس د ج الي  الد ك صفي 
للشركة ومقرها ك حل للتصف ة وتم 

على إثره قبول املهام املنوطة إل ه.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 2021 ر1 أبريل  االبتدائ ة بسال يوم 

تحت لقم 51ر7ر.
266 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة ش.ذ.م.م
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني، ع الة 

البنك املغربي للتجالة الخالج ة، مكتب لقم 9، 
الناضول

س.ت : 5115

SILVER BULLET
SARL AU

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : حي أيت عي�سى 

براقة، الناضول
س.ت : 22111

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
 SILVER BULLET SARL AU لشركة 
تم   2021 أكتوار   6 بتاليخ   املنعقد 

ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
 التالي : حي لعرا�سي، زفقة 112، لقم 17، 

الطابق األول، الناضول.

تغ ي1 البند 1 من القافون األسا�سي 
للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول بتاليخ 26 أكتوار 

2021 تحت لقم 1219.
267 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشالة ش.ذ.م.م
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع الحسن الثاني، ع الة 
البنك املغربي للتجالة الخالج ة، مكتب لقم 9، 

الناضول
س.ت : 5115

INOVAPLASTIC
SARL

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : زفقة لقم 11، 

أوالد لحسن، الناضول
س.ت : ر9ر22

ب قت�سى محضر الج ع العام غي1 
 2021 أكتوار   18 في  املنعقد  العادي 
 INOVAPLASTIC قرل مساه و شركة

SARL  ما يلي :
بوجداين  الس د  استقالة 
شركة  تس ي1  من  ياسين  مح د 

.INOVAPLASTIC SARL
القافون  من   16 البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
 2021 أكتوار   27 بتاليخ  بالناضول 

تحت لقم 1275.
268 P

4 . SUCCESS
ش.م.م

16 ساحة لوس ا، شقة لقم ر2، 
املح ط، الرااط

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
بالرااط  مؤلخ  عقد   ب قت�سى 
القوافين  تم وضع   2021 20 سبت 17 
األساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 

ذات امل يزات التال ة :
التس  ة : SUCCESS.1 ش.م.م.

الهدف : اإللشاد والتوج ه والدعم 
الب داغوجي.

املقر الرئي�سي : 16، ساحة لوس ا، 

شقة لقم ر2، املح ط، الرااط.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
ب ا  املال  لأس  حدد   : املال  لأس 

على  مقسم  دلهم   100.000 قدله 

1000 بنسبة 100 دلهم للواحدة.

األلااح  من   %5 تؤ ذ   : األلااح 

الصاف ة للتأسيس االحت اطي.

الشركة من طرف  تدال   : التس ي1 

غي1  ملدة  شاكر  طه  أح د  الس د 

محدودة.

باملحك ة  تم   : القافوني  اإليداع 

أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 155521.

269 P

STE FRERS TRANS
SARL

AU CAPITAL : 60.000 DHS

 CITE HIND GPE MASSIRA

 N°280 SK EL ARBAA DU

GHARB

عام  ج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار   12 بتاليخ  للشركة  استثنائي 

األلبعاء  بسوق  واملسجل   2021

الغرب بتاليخ 18 أكتوار 2021.
الع الي  سناء  الس دة  باعت 

في  االجت اع ة  حصصها  مج وع 

00ر  في  املت ثلة  ش.ذ.م.م  شركة 

حصة لفائدة هشام الع الي، اعت1ف 

بها  بتوصله  الع الي  هشام  الس د 

التال ة  التغ ي1ات  تم  وعل ه  كاملة 

بالقافون األسا�سي للشركة.

املوالد : جدول لقم 6 .

هشام الع الي 60.000 دلهم.
جدول لقم 7 : لأس ال

هشام الع الي 600 حصة.

للشركة  القافوني  الشكل  وتحويل 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الواحد.
الع الي  هشام  الس د  أصبح 

مسي1 وح د للشركة.



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22318

اإليداع القافوني تم بكتابة الضبط 
األلبعاء  بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 
2021/151 وتحت  الغرب تحت لقم 
لقم رر266 بتاليخ 25 أكتوار 2021.
270 P

FARESS EL KHAIR
ش.ذ.م.م ش.و

املقر االجت اعي : حي هند االجت اعي 
لقم 611، سوق ألبعاء الغرب

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
املنعقد  الوح د  للشريك  االستثنائي 
ب قر الشركة بتاليخ 5 أكتوار 2021 
للشركة  األسا�سي  القافون  تعديل  تم 

على الشكل التالي :
بحوزة  كافت  التي  500 حصة  ب ع 
الس د  لفائدة  الس د يوسف لشاش 

ابراه م الفر�سي.
يوسف  الس د  استقالة  قبول 

لشاش من تس ي1 الشركة.
لل لف  القافوني  اإليداع  تم 
األلبعاء  بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 
الغرب بتاليخ 27 أكتوار 2021 تحت 

لقم 2021/152.
271 P

SLH ALUMIMIUM
في  مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
6 يول و 2021 بالقن طرة، تم تأسيس 
شركة ذات مسؤول ة محددة بشريك 

واحد لها املواصفات التال ة :
في  مزداد  أمين،  حن�سي   الس د 
جنس ة  من   1981 سبت 17   17
الوطن ة  للبطاقة  والحامل  مغرا ة، 
ب  ببلوك  والساكن   G97625ر لقم 

لقم 8ر أوالد أوج ه، القن طرة.
.SLH ALUMIMIUM : التس  ة

فجالة  أع ال   : االجت اعي  الهدف 
واألملن وم )ب.ف.س( وإينكوس.

شالع  زاوية   : االجت اعي  املقر 
إقامة  طنجة،  وشالع  لافي  مصطفى 

بلزير، املكتب 7، القن طرة.
الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 
في 100.000 دلهم مقس ة إلى 1000 
دلهم   100 منها  كل  ق  ة  حصة 

للحصة الواحــــدة.

الس د حن�سي أمين 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أمين،  حن�سي  الس د   : التس ي1 

من   1981 سبت 17   17 في  مزداد 

للبطاقة  والحامل  مغرا ة،  جنس ة 

والساكن   G97625ر لقم  الوطن ة 

أوج ه،  أوالد  8ر  لقم  ب  ببلوك 

القن طرة وذلك ملدة غي1 محددة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة تحت لقم 61565 

بتاليخ ر1 يول و 2021. 

272 P

FAST ZAID
في  مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  بالقن طرة،   2021 أكتوار   12

تأسيس شركة ذات مسؤول ة محددة 

بشريك واحد لها املواصفات التال ة :

املهدي،  العرو�سي  العلمي  الس د 

من  ر198  أغسطس   6 في  مزداد 

للبطاقة  والحامل  مغرا ة،  جنس ة 

والساكن   G110581 لقم  الوطن ة 

أوج ه،  أوالد   158 لقم  ك  ببلوك 

القن طرة.

.FAST ZAID : التس  ة

وطني  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

لنقل األشخاص والبضائع.
شالع  زاوية   : االجت اعي  املقر 

إقامة  طنجة،  وشالع  لافي  مصطفى 

بلزير، املكتب 7، القن طرة.

الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 

في 100.000 دلهم مقس ة إلى 1000 

دلهم   100 منها  كل  ق  ة  حصة 

للحصة الواحــــدة.

املهدي  العرو�سي  العلمي  الس د 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

: الس د العلمي العرو�سي  التس ي1 

ر198  6 أغسطس  في  املهدي، مزداد 

والحامل  مغرا ة،  جنس ة  من 

 G110581 لقم  الوطن ة  للبطاقة 

أوالد   158 لقم  ك  ببلوك  والساكن 

غي1  ملدة  وذلك  القن طرة  أوج ه، 

محددة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة تحت لقم 62955 

بتاليخ 27 أكتوار 2021. 
273 P

MOD ORAL
SARL

قرل الج ع العام االستثنائي املنعقد 
يوم 12 أغسطس 2021 ما يلي :

تع ين الس د شف ق ح و الطهرة 
من  كل  بجافب  للشركة  مسي1 جديد 
بوزوبع  وفاصر  امغال  لش د  السادة 

ملدة غي1 محددة.
التوق ع البنكي.

األسا�سي  القافون  على  املصادقة 
للشركة.

: سلم من طرف  اإليداع القافوني 
بتاليخ  بالرااط  التجالية   املحك ة 
.D118212 12 أكتوار 2021 تحت لقم
274 P

AGRIWAVE
تأسيس  تم  عرفي،  ب قت�سى عقد 
من  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

شريك واحد باملواصفات التال ة :
.AGRIWAVE : التس  ة

الصفة القافوف ة : شركة محدودة 
املسؤول ة.

الهدف االجت اعي : الفالحة.
دلهم   100.000  : املال  لأس 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بق  ة 100 دلهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
الرا ع،  أم   12  : االجت اعي  املقر 

لقم 5، أكدال، الرااط.
الس د  الشركة  يدير   : التس ي1 
غي1  ملدة  وذلك  االدلي�سي  كريم 

محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التسج ل  لقم  بالرااط  التجالية 

بالسجل التجالي 7ر1556. 
275 P

RESTAURAIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

السجل التجالي : 87295 بالدال 
الب ضاء 

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي   العام 
قرل شركاء شركة   ،2021 سبت 17   9
لأس الها  «RESTAURAIL« ش.ذ.م.م 
مقرها  والكائن  دلهم   1.000.000
االجت اعي ب حطة السكك الحديدية 
شالع  املسافرين،  الب ضاء  بالدال 
الب ضاء،  الدال  بلفدير،   باح اد، 

ما يلي :
من  الشركة  لأس ال  لفع 
 2.000.000 إلى  دلهم   1.000.000
حصة   10.000 بإحداث  دلهم 
دلهم   100 واحدة  كل  ق  ة  جديدة 
عند  بأك لها  الق  ة  واملدفوعة 

االكتتاب.
لأس ال  لفع  قرال  عن  فت1تب 
الشركة، توزيع الحصص االجت اع ة 

للشركة كالتالي :
الس د علي بنفقي1 : 5.000 حصة.

 5.000  : سع دي  محسن  الس د 
حصة.

 5.000  : حجي  الطاهر  الس د 
حصة.

 5.000  : طالق  البعزاوي  الس د 
حصة.

 7 6 و  وهكذا تم تعديل الفصلين 
من القافون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798228.
من أجل اإلشهال والتبل غ

276 P

 SOCIETE ACHEGHAL
LAAOUINATE

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 20.000 دلهم
مقرها االجت اعي : حي عالل بن عبد 

هللا لقم رHB 5 - جرادة
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
االستثنائي املنعقد بتاليخ 15 سبت 17 

2021 تقرل ما يلي :
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الس د  وتع ين  الشركة  حل 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلختي لابح 
مصفي   FH8980 لقم  الوطن ة 

للشركة.
باملقر  التصف ة  موقع  تحديد 
االجت اعي للشركة حي عالل بن عبد 

هللا لقم 58 جرادة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
أكتوار   7 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 189ر.
277 P

 ECOLE PRIVEE DAR AL
HOUDA

SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 20.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 10 زفقة مولوية 

ايريس، وجدة
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
أكتوار   1 بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 

2021 تقرل ما يلي :
حل الشركة وتع ين الس د عدفان 
برا الحامل لبطاقة التعريف الوطن ة 

لقم 70ر1رPY8 مصفي للشركة.
باملقر  التصف ة  موقع  تحديد 
مولوية  زفقة   10 للشركة  االجت اعي 

ايريس، وجدة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
أكتوار   21 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 617ر.
278 P

D.YOU
RC N° 101065

املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 
بتاليخ 1 أكتوار 2021 تقرل ما يلي :

تغ ي1  تم   : االجت اعي  املقر  تغ ي1 
إقامة   : إلى  للشركة  االجت اعي  املقر 

ملداغري 5 الع الة أ الشقة 5 سال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118181.
279 P

 NEW COMPANY
D’HABILLEMENT

SARL AU
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2021 قد  6 أغسطس  الرااط بتاليخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوح د.
 NEW COMPANY«  : التس  ة 

.»D’HABILLEMENT SARL AU
الهدف االجت اعي : التجالة.

التصدير واالستي1اد.
أشغال مختلفة وأشغال البناء.

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دلهم للحصة الواحدة.
 : البوك وتي  الدين  فول  الس د 

1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجالي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديس 17  1ر  إلى 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
املقر : ع الة لقم 12 مكرل، شقة 
لقم ر، زفقة لبنان، املح ط - الرااط.
الدين  فول  الس د   : املسي1 

البوك وتي.
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

ر15527.
280 P

MEDIALAOUI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك واحد
مبلغ لأس ال الشركة 1.715.000 

دلهم
املقر االجت اعي : محل لقم 20، 
املركز التجالي »السفراء« شالع 

مح د السادس - الرااط
في   2020 أغسطس  0ر  بتاليخ 
الشريك  قرل  العاشرة،  الساعة 
 »MEDIALAOUI« لشركة  الوح د 

الرفع من لأس ال الشركة كالتالي :

ل  موافقة  فقدية  مساه ة 

طرف  من  اجت اع ة  حصة   10.000
املدغري  الس د  الوح د  الشريك 

علوي ياسين.

العائد  الجالي  الحساب  ادماج 
املدغري  الس د  الوح د  للشريك 

7.050 حصة  ب ا قدله  ياسين  علوي 

اجت اع ة.

الحصص  مج وع  بذلك  لتكون 

هي  الرأس ال  من  للرفع  املوافقة 

17.050 حصة اجت اع ة.

من  الرفع  لع ل ة  فتبعا  وعل ه 

الرأس ال  تقس م  س كون  الرأس ال 

على الشكل التالي :

الس د  لفائدة  حصة   17.150

املدغري علوي ياسين.

العام  الج ع  قرل  آ ر،  جافب  في 

في  التال ة  األع ال  زيادة  االستثنائي 

الهدف االجت اعي للشركة :

اإلفتاج، اإل راج، التوزيع واستي1اد 

البصرية،  الس ع ة  املصنفات 

السين ائ ة والتلفزيوف ة وكذا األفالم 

القصي1ة والطويلة، استغالل الجافب 

كل  في  البصري  الس عي  التلفزي 

الس عي  والتوزيع  النشر  أشكاله، 

البصري، املوس قى والسين ائي.

السالفة  لتغ ي1ات  وقبوال  وعل ه 

العام  الج ع  طرف  من  الذكر 

وتت  م  تح ين  تقرل  فقد  االستثنائي 

األسا�سي  النظام  من   7  -  6 الفصول 

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

85ر9  لقم  تحت  بالرااط  التجالية 

بتاليخ 1 أكتوار 2021.

281 P

HIGH STREET HOLDING
SARL AU

»HSH»

في مؤلخ  حر  عقد   ب قت�سى 
 22 سبت 17 2021 تم إعداد القافون 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HIGH : االقتضاء ب ختصر تس  تها
 STREET HOLDING SARL AU

.»»HSH
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
املشالكة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  ع  في  املباشرة  غي1  أو  املباشرة 
عن  واملنظ ات  التجالية  الع ل ات 
طريق إنشاء شركات أو مؤسسات أو 
أو من  منظ ات جديدة من أي فوع، 
 الل املساه ة في االكتتاب أو شراء 
حق امللك ة أو اال ت ال االجت اعي أو 

االفدماج، أو بوس لة أ رى.
 10.000  : الشركة  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي :
الس د ع ر ا لقادلي : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الشركاء :

عنوافه  القادلي  ع ر  الس د 
أمل  تقس م  عبده  مح د  شالع   22

السوي�سي 10170 الرااط.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
عنوان املقر االجت اعي : ر2 شالع 

طالق ابن زياد حسان الرااط.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وعنوان مسي1ي الشركة :
عنوافه  القادلي  ع ر  الس د 
أمل  تقس م  عبده  مح د  شالع   22

السوي�سي الرااط.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف 17  ر  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 10122.
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر1556.
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INTERTARG
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك واحد

الواحد   الشريك  قرال  ب وجب 
تأسيس تقرل   01/10/2021 بتاليخ 
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محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة   
فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشريك 
املعضا�سي  الس دة  من  تتكون 

منافة.   
نشاط الشركة :
التجالة العامة.

أع ال البناء و أع ال متنوعة.
استي1اد و تصدير.

املسال  اقامة   9 الشركة:  مقر 
ع الة 9 لقم 1 حي الرح ة سال.

 INTERTARG  : الشركة  تس  ة 
.SARL AU

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  لأس 
حصة   1000 على  مقسم  دله ا 

بق  ة 100 دلهم للواحدة. 
املعضا�سي  الس دة   : التس ي1 

منافة.
التوق ع : التوق ع الفردي للس دة 

املعضا�سي منافة. 
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
فوف17  فاتح  بتاليخ   بسال  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1799ر.         
وهذا ب ثابة مقتطف و ب ان 

283 P

STRATEGIC ANALYSIS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد

لأس الها يبلغ 100.000 دلهم
املقر االجت اعي: : كام ل ا, ف ال 

لقم26,سكتول 2,تامسنا
تغ ي1 املقر االجت اعي, توس ع 

النشاط االجت اعي وإضافة شعال
بتاليخ مداوالت   ب قت�سى 
 11 يوف و 2021 إن الج ع ة العامة 

غي1 العادية قد قرلت:
تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من 
 ,2 سكتول   ,26 لقم  ف ال  »كام ل ا,    :
»زفقة   : التالي  العنوان  إلى  تامسنا«  
لقم  الشقة   ،6 لقم  الع الة  باماكو، 
1, الطابق األل�سي, القاعة لقم 2, حي 

املح ط, الرااط«.

بإضافة:   الشركة  نشاط  توس ع 
ثقاف ة  ومواد  كتب  وتحرير  إفتاج 
لغات  بعدة  وأدب ة  وتعل   ة  وعل  ة 
والفرنس ة  والعرا ة  اإلفجليزية  منها 

واإلسباف ة.
 RAWAN شعال  إضافة 

.LEARNING
مرفق  أسا�سي جديد  قافون  وضع 

ب ا سبق من التعديالت.
اإليداع القافوني :

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2021 فوف17  ر0  بتاليخ  بت الة 

لقم 6711.
و هذا ب ثابة مقتطف و ب ان
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HDID CONSULTANTS

الدال الب ضاء - 1، زفقة معطي 
جزولي )زفقة فريول سابقا( أففا

BMCE CAPITAL RESEARCH
الكائن مقرها بالدال الب ضاء برج 
»البنك املغربي للتجالة الخالج ة« 

مدال الحسن الثاني
تع ين متصرف جديد
تغ ي1 تس  ة الشركة

الج ع ة  محضر  ب وجب   -  I
 11 في  املنعقدة  املختلطة  العامة 

يوف و 2021، تقرل :
تع ين الس د جالل كوكاب بصفته 

متصرفا.
لتصبح  الشركة  تس  ة  تغ ي1 

.»BMCE CAPITAL RESEARCH»
القافوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
 21 بتاليخ  الب ضاء  للدال  التجالية 

سبت 17 2021 تحت لقم 962ر79.
عن املستخلص والب افات

285 P

STE ESPACE 1000 TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
لشريك وح د

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
النظام  تم وضع   2021  9 أغسطس 
املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

لشريك وح د ذات امل يزات التال ة :

التس  ة : إيصباص م ل ترافو.

األع ال  أفواع  ج  ع   : املوضوع 

املختلفة.

املفاوضة.

تصدير واستي1اد.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

واملال ة  والصناع ة  التجالية 

والعقالية التي لها عالقة بالشركة.

املقر االجت اعي : حي الرياض لقم 

276 مكرل 16000 س دي قاسم.
في  حدد   : الشركة  لأس ال 

 1000 على  مقسم  دلهم   100.000

للحصة  دلهم   100 بق  ة  حصة 

الواحدة كلها مكتسبة ومحرلة كالتالي 

:

قرمطي س ي1 : 1000 حصة.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى نهاية ديس 17.

التس ي1 : تم تع ين الس د قرمطي 

غي1  ملدة  للشركة  وح د  مسي1  س ي1 

محدودة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

بتاليخ  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

8أكتوار 2021 تحت لقم 272.
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STE SIMALO
SARL AU

على إثر قرال الج ع العام املنعقد 

لشركة   2021 سبت 17   22 يوم 

شركة   »STE SIMALO SARL AU»

لأس الها  محدودة،  مسؤول ة  ذات 

االجت اعي  ومقرها  دلهم،   100.000

عالل  س دي  النهضة  حي   16 لقم   :
تقرل الخ يسات  ت فلت   البحراوي 

 ما يلي :

تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من 

عالل  س دي  النهضة  حي   16 لقم   :

البحراوي ت فلت الخ يسات.

 1 السالم  حي   : التالي  العنوان  إلى 

شالع بئ1 افزلان ت فلت.

تغ ي1 في القافون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ 7 يناير 2021 تحت لقم 5ر8.
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ALLIANCE AGRO
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها االجت اعي : 100.000 دلهم

 21 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس  تم  ب كناس   2018 ماي 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة والتي 

تت يز ب ا يلي :

 ALLIANCE AGRO  : التس  ة 

SARL

املواد  ب ع   : الشركة  موضوع 

الغذائ ة العامة بالتقس ط.

12 مكرل  الرقم   : املقر االجت اعي 

تجزئة اجالل مكناس.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

مقس ة إلى 1000 حصة على الشركاء 

بق  ة 100 دلهم للحصة .
يعين في مه ة التس ي1 : لق ة كت1.

فاط ة اموليك.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما  يناير إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.
لقم السجل التجالي 15787.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 

 17 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

أغسطس 2018.

288 P

STE H.Y PHONE
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها االجت اعي : 100.000 دلهم

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  ب كناس   2020 ديس 17   25  

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة والتي تت يز ب ا يلي :
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 STE H.Y PHONE  : التس  ة 
SARL

موضوع الشركة : مركز االتصال.
موالي  مج ع   : االجت اعي  املقر 

إس اع ل إقامة 6 شقة 9 مكناس.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
مقس ة إلى 1000 حصة بق  ة 100 

دلهم للحصة.
ياسين مكول : 500 حصة.

ح زة بسادات : 500 حصة.
ياسين   : التس ي1  مه ة  في  يعين 

مكول.
ح زة بسادات.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما  يناير إلى 
تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.
لقم السجل التجالي 51905.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 
يناير   8 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

.2021
289 P

KANTOS UNIVERSEL TRAV
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د

لأس الها االجت اعي : 100.000 دلهم
 1 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  ب كناس   2021 أكتوار 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د والتي تت يز ب ا يلي :

 KANTOS  : التس  ة 
.UNIVERSEL TRAV SARL AU

موضوع الشركة : أشغال مختلفة 
وك ل   / املعدات  استي1اد   / والبناء 

أع ال.
املقر االجت اعي : املحل لقم 1 لقم 

191 مرجان ر مكناس.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
مقس ة إلى 1000 حصة بق  ة 100 

دلهم للحصة.
قنطوس هشام : 1000 حصة.

قنطوس   : التس ي1  مه ة  في  يعين 
هشام.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما  يناير إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.

لقم السجل التجالي ر5152.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 

أكتوار   25 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

.2021

290 P

فنسر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

لأس الها 100.000 دلهم

مقرها 6 زفقة ضاية عوا شقة 16 

الرااط

ب قت�سى عقد عرفي صادل بتاليخ 

الشريك  قرل   2021 أكتوار   10

الوح د للشركة ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

أمين  ف صل  فضل  الس د  تع ين 

ك صفي للشركة.

ك حل  االجت اعي  املقر  تع ين   

للتصف ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 أكتوار   25 بتاليخ 

.118117
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 MEILLEUR CHOIX
 D’HABITATION

ب قت�سى ج ع عام استثنائي حرل 

قرل شركاء    29/10/2021 الرااط  في 

 MEILLEUR CHOIX« الشركة 

D’HABITATION« ش.م.م ما يلي :  

صح ًحا،  التزاًما  الشركة  تلتزم 

بج  ع   ، بها  املتعلقة  األع ال  لج  ع 

وتبادل  واملب عات  الشراء  ع ل ات 

بالتوق ع  واألع ال  البناء  أصول 

أو  القصرى  مح د  للس د  املنفصل 

الس د عبد الجبال القصرى.

صح ح  بشكل  الشركة  تلتزم 
من  املصرف ة  الع ل ات  بج  ع 
للس د  املنفصل  التوق ع   الل 
مح د القصرى أو الس د عبد الجبال 

القصر.

القافون  من   16 املادة   تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

فوف 17  ر  بتاليخ   118778 لقم  تحت 

.2021
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BAYT AT-TAAMINE

SARL AU 

في   حرل  استثنائي  قرال  ب قت�سى 

2021 قرل شركاء شركة  0ر سبت 17 

ذات  BAYT AT-TAAMINE  ش.م.م  

الشريك الوح د ما يلي : 

 BAYT للشركة  مسبقة  تصف ة 

.AT-TAAMINE

الس د   للشركة  املصفي  تع ين 

مكان  وكذا  اوبها,  اوعلى  ف صل 

الطابق   ،55 ع الة   : في   التصف ة 

شالع  زاوية   ،2 شقة  األول، 

عبد الكريم الخطابي وزفقة أب دجان، 

املح ط الرااط.

تم اإليداع القافون بكتابة الضبط 

باملحك ة التجالية الرااط  تحت لقم 

118777 في  ر فوف 17 2021.
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GIAFI

SARL AU

حل الشركة
عام  ج ع  انعقاد  ب قت�سى 

قرل   27/10/2021 بتاليخ  استثنائي 

الشريك الوح د لشركة GIAFI  ذات 

وح د  شريك  و  محدودة  مسؤول ة 

والتي مقرها االجت اعي هو: شالع 0ر 

جبل الع ا�سي شقة 8 أكدال الرااط. 

ما يلي :

تصف ة مسبقة لشركة وتشط ب 

وذلك  التجالي  النشاط  من  عليها 

ابتداء  من تاليخ 2021/10/27.

فالريو  كردو�سي  الس د   تس  ة 

ذات   GIAFI لشركة  ك صفي 

مسؤول ة محدودة وشريك وح د.

مقر التصف ة هو : شالع 0ر جبل 

الع ا�سي شقة 8 اكدال الرااط.

تسج له  تم   : القافوني  اإليداع 

املحك ة  لدى  التجالي  بالسجل 

عدد   تحت  بالرااط  التجالية 

118690 بتاليخ 2 فوف 17 2021.
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AZZOUZ CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : تجزئة 7ر الفض لة 

6ر2 واد الذهب ت الة

تغ ي1 االسم التجالي للشركة
الوح د  الشريك  قرال  ب وجب 

للشركة   2021 أكتوار   15 بتاليخ 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

 »AZZOUZ CAR« املس اة  وح د 

مقرها  دلهم،   100.000 ولأس الها 

6ر2 واد  7ر الفض لة  بت الة، تجزئة 

الذهب، تقرل ما يلي :

إلى  للشركة  التجالي  االسم  تغ ي1 

ارتي :

.AZZOUZ TRANS

من    2 الفصل  سيتغي1  وبهذا 

القافون األسا�سي للشركة على أساس 

هذا التقس م الجديد.

للشركة  األسا�سي  القافون  تعديل 

حسب التغ ي1ات السالفة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

فوف 17  ر  بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 7ر67 .
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CARS KHADRI AUTO
SARL AU

بتاليخ امل ض ة  للعقود   طبقا 
القافون  تحرير  تم   2021 أكتوار   1  
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 
بتاليخ الرااط  في  واملسجلة   التال ة، 

 1 أكتوار 2021 :
ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة  

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
الهدف االجت اعي : كراء الس الات 

بدون سائق.
دلهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

100 دلهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدأ من تاليخ التسج ل.
املقر االجت اعي : دكان 15 قسالية 

زاوي حسان - الرااط.
: الس د  اضري سف ان  التس ي1 

مسي1 وح د للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرااط.  التجالية  باملحك ة  الضبط 
 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

.155609
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مكتب األستاذ بن سودة فؤاد
موثق

شالع الجيش امللكي ع الة التاج وعتي س، 
الطابق الثاني فاس

الهاتف : 75رر561ر05

 SOCIETE MAROCAINE
SAOUDIANTE LIL TAMOUR

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

مؤلخ  توث قي  عقد  ب قت�سى 
تلقاه   2021 أكتوار   25 بتاليخ 
بفاس  موثق  فؤاد  سودة  بن  األستاذ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القافون  وضع 
وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

لتكون  اص تها كالتالي :
 SOCIETE«  : التس  ة 
 MAROCAINE SAOUDIANTE LIL

.»TAMOUR

تجزئة  فاس   : االجت اعي  املقر 

فاضل قطعة لقم 10 متجر 1 طريق 

س دي احرازم مقاطعة سايس.

املوضوع : للشركة مهام تتجلى في :

توزيع  ب ع،  استي1اد،  شراء، 

املنتجات  وج  ع  الث ول  وتصدير 

واملواد لتحق ق غرض الشركة.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

والعقالية  املنقولة  التجالية  املال ة، 

أو الثابتة التي ي كنها االلتباط بطريقة 

مباشرة او غي1 مباشرة ب هام الشركة 

أو ب هام أ رى مشابهة أو مقالاة التي 

ي كنها تسه ل ف و الشركة.
لأس املال : 100.000 لدهم مجزأة 

على 1000 حصة من فئة 100 دلهم 

الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :

هيزع  بن  شرف  بن  هزاع  الس د 

الشريف : 1000 حصة.

املج وع : 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

هيزع  بن  شرف  بن  هزاع  الس د 

الشريف كشريك ومسي1 وح د.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 فوف 17   2 بتاليخ 

.21/1827
ب ثابة مقتطف

األستاذ بن سودة فؤاد
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MKINSI RYM
SARL AU

مك ن�سي ليم ش.م.م ش.و
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : عند ف دوم 

بالرااط، ديول الجامع، 100، شالع 

الحسن الثاني، ع الة بدل، شقة 5

ICE n° 002.911.91.000.010ر

تأسيس شركة محدودة املهام 
بشريك وح د

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  بعقد 

بالرااط  ومسجل   2021 25 أكتوار 

وضع  تم   ،2021 أكتوار   27 بتاليخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القافون 

وح د  صائصها  بشريك  املهام 

كالتالي :

شركة  ليم  مك ن�سي   : التس  ة 

محدودة املهام بشريك وح د.

املك ن�سي  الس دة   : الشركاء 

 ،A710161 لقم  وطن ة  بطاقة  ليم، 

شريكة وح دة.

الهندسة   : الشركة  أهداف 

املع الية.

ف دوم  عند   : االجت اعي  املقر 

شالع   ،100 الجامع،  ديول  بالرااط، 

الحسن الثاني، ع الة بدل، شقة 5.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل التجالي.

دلهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

طرف  من  كاملة  مكتتبة  دلهم   100

املك ن�سي  الس دة  الوح دة  الشريكة 

ليم.

التس ي1 : ع نت الس دة املك ن�سي 

 ،A710161 لقم  وطن ة  بطاقة  ليم، 

الشركة  وتس ي1  لت ث ل  مسي1ة 

كافة  إعطائها  مع  محددة  غي1  ملدة 

وما   16 للفصل  تبعا  الصالح ات 

بعده من القافون األسا�سي.

السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.

األلااح : 5 % مخصصة لالحت اطي 

للشريك  ي نح  والباقي  القافوني، 

حسب  بالشركة  يبقى  أو  الوح د 

قرالات الج وع العامة للشركة.

اإليداع  تم   : التجالي  السجل 

املحك ة  ضبط  كتابة  لدى  القافوني 

التجالية ملدينة الرااط يوم 1 فوف 17 

وتم   118798 لقم  تحت   2021
التجالي  بالسجل  الشركة  تسج ل 

تحت لقم 155681.
مقتطف وا ان لإلشهال

298 P

STE HYDRO MEK

SARL

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

لاس الها : 7.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : محل تجالي 

بالطابق االل�سي، ع الة فتح لقم 11 

عين عودة ت الة

العام  الج ع  محضر  على  بناءا 

فوف17  بتاليخ فاتح  املنعقد  االستثنائي 

 HYDRO شركة  شركاء  قرل   ،2021

مسؤول ة  ذات  شركة   ،MEK SARL

محدودة ما يلي :

ل صبح  الشركة  نشاط  تغ ي1 

كاالتي :

مقاول أع ال في أشغال متعددة.

تاجر في مواد البناء.

تاجر.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف17   5 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

السجل   ،6771 لقم  تحت   ،2021

التجالي لقم 1051ر1.
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 STE LA HOLDING POUR

LES EQUIPEMENTS

SARL

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

أغسطس   16 بتاليخ  بسال  املنعقد 

املتوفى  وولثة  شركاء  قرل   ،2021

لويضة عبد السالم ما يلي :

عبد  لويدا  املتوفى  وفاة  اعالن 

السالم.

توزيع االسهم بين الولثة.

تعديل النظام االسا�سي.

أشرف  لويضة  الس د  تع ين 

ك سي1 وح د لفت1ة غي1 محددة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

االبتدائ ة بسال بتاليخ 1 فوف17 2021، 

تحت لقم 6ر77ر.
الستخراج وذكر
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STE MARINA PASADENA
SARL AU

ب قت�سى الج ع العام املؤلخ بتاليخ 
11 يوف و 2021، قرل شركاء شركة 
 ، MARINA PASADENA SARL AU
املسجلة تحت لقم 90827 باملحك ة 
التجالية بالرااط التعديالت التال ة :
جبالي  الس د   : الحصص  ب ع 
يب ع  حصة   100 ب  املالك  سل ان 

100 حصة للس د حف ظ عدفاني.
العام  الج ع  قرل   : جديد  مسي1 
للشركة تع ين الس د حف ظ عدفاني 
مسي1 وح د للشركة ملدة غي1 محدودة.
العام  الج ع  قرل   : التوق ع 
عدفاني  حف ظ  الس د  أن  للشركة 
املعامالت  كافة  على  بالتوق ع  يلتزم 
االدالية التجالية واملصرف ة واملال ة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
فوف17   1 بتاليخ  بالرااط  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 118827.
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STE DAIZY DIVERS
SARL AU

شركة ذات مسوؤل ة محدودة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2021 سبت 17   27 بتاليخ  بالرااط 
قد تم تاسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك وح د.
.STE DAIZY DIVERS : التس  ة
الهدف االجت اعي : أشغال البناء.

لاس ال الشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 دلهم للحصة الواحدة.
عبد هللا اعزة 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاليخ التسج  ل.
املقر : لقم 80 حي موالي س اع ل 

قطاع 1 سال.
املسي1 : عبد هللا اعزة.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
ر178ر.
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شركة داردركوم
شركة ذات مسوؤل ة محدودة

بشريك وح د
مقرها االجت اعي : شالع عقبة زفقة 
بي1وني اقامة 1 الطابق الثاني مكتب 

10100-202 اكدال الرااط
السجل التجالي لقم : 99ر75

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
ما   2021 يوف و  0ر  بتاليخ  املختلط 

يلي :
أس اء  الس دة  استقالة  قبول 

غيزي من مهامها ك سي1ة للشركة.
ذو  حسين  شل ح  الس د  تع ين 
الجنس ة املغرا ة املزداد بفاس سنة 
1951 الحامل للبطاقة التعريف لقم 
C9561، القاطن بالرااط حي الرياض 
21 زفقة ألشيز املسي1 الوح د للشركة.
للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
شركة  الى  املحدودة  املسوؤل ة  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د.
مواصلة النشاط.

تح ين النظام االسا�سي.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
فوف17  ر  بتاليخ  بالرااط  التجالية 
التجالي  السجل  لقم  تحت   ،2021

.118769
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN
HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB
TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

STE MESIOURA TRANS
 SARL

شركة ذات مسوؤل ة محدودة
 ADRESSE : LALLA MIMOUNA

 CENTRE LALLA MIMOUNA
SOUK EL ARBAA

RC N° : 26687

حصص  ب ع  عقود  ب قت�سى 

عام  ج ع  ومحضر  اجت اع ة 

أكتوار   6 بتاليخ  للشركة  استثنائي 

االلبعاء  بسوق  واملسجلة   ،2021

قرل   2021 أكتوار   25 بتاليخ  الغرب 

ما يلي :

باع   : اجت اع ة  حصص  ب ع 

الس د مص ولة ابراه م 1000 حصة 

 MESIOURA TRANS شركة  في 

مص ولة  الس د  لفائدة  ش.ذ.م.م. 

 100 بق  ة  حصة   500 مصطفى 

بق  ة  حصة  و500  للحصة،  دلهم 

الس د  لفائدة  للحصة  دلهم   100

مص ولة زكرياء.

التال ة  التغ ي1ات  ت ت  وعل ه 

بالقافون االسا�سي للشركة :

جدول لقم 6 و7 املوالد ولاس ال .

ولد للشركة مبلغ وقدله 100.000 

حصة   1000 الى  مقس ة  دلهم 

دلهم   100 بق  ة   1000 اجت اع ة 

للحصة موزعة كالتالي :

 .. مصطفى  مص ولة  الس د 

حصة   500 ت ثل  دلهم   50.000

اجت اع ة .

 50.000  .. الس د مص ولة زكرياء 

دلهم ت ثل 500 حصة اجت اع ة .

 ... دلهم   100.000  .... مج وع 

1000 حصة اجت اع ة.

تم تغ ي1 الشكل القافوني للشركة 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  الى  وح د  بشريك 

مسؤول ة محدودة.

الس د  وتس  ة  تع ين  تقرل  ك ا 

 GB77رر بطاقته  مص ولة مصطفى 

مسي1 الوح د للشركة.

ابراه م  الس د  واستقالة 

مص ولة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   25 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

2021، تحت لقم 2021/150.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

STE ZOUYN PERLUXE

SARL  AU

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

بشريك وح د

 ADRESSE : DOUAR GNAFDA

BAHHARA OULAD AYAD

SOUK EL ARBAA

RC N° : 27111

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بسوق  واملسجل   ،2021 أكتوار   28  

أكتوار   28 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

االسا�سي  القافون  وضع    2021

املحدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

. ZOUYN PERLUXE بشريك وح د

.ZOUYN PERLUXE : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسوؤل ة محدودة بشريك وح د.

لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

الس د حل م لضا 1000 حصة.

الهدف : فقل البضائع.

الكنافدة  دوال   : االجت اعي  املقر 

البحالة اوالد ع اد سوق البعاء.

املدة : 99 سنة.

لضا  حل م  الس د  عين   : التس ي1 

الوح د  مسي1   GB256772 بطاقته 

للشركة.

القافوني مع التسج ل  تم االيداع 

بكتابة الضبط  تم  التجالي  بالسجل 

االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 

تحت  فوف202117،   2 بتاليخ  الغرب 

و27111  الت1ت بي  بالسجل   650 لقم 

بالسجل التحل لي.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

STE  ROMERO TRANS
SARL  AU

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

بشريك وح د

 ADRESSE : AV ABDELOUAHAB

 EL OURAQ IMM ACOINE

BUREAU N°ر SOUK EL ARBAA

RC N° : 27129

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
بسوق  واملسجل   ،2021 أكتوار  ر1 

أكتوار   15 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

االسا�سي  القافون  وضع   ،2021

املحدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

. ROMERO TRANS بشريك وح د

.ROMERO TRANS : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسوؤل ة محدودة بشريك وح د.

لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000 االاله  عبد  غالب  الس د 

حصة.

الهدف : فقل املستخدمين.

عبد  شالع   : االجت اعي  املقر 

مكتب  أصوان  اقامة  الولاق  الوهاب 

لقم ر سوق االلبعاء.

املدة : 99 سنة.

عبد  غالب  الس د  عين   : التس ي1 

مسي1   GB7651ر بطاقته  االاله 

الوح د للشركة.

القافوني مع التسج ل  تم االيداع 

بكتابة الضبط  تم  التجالي  بالسجل 

االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 

   ،2021 أكتوار   25 بتاليخ  الغرب 

الت1ت بي  بالسجل  2ر6  لقم  تحت 

و27129 بالسجل التحل لي.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

STE SKILLOU TRANS
  SARL

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

 ADRESSE : AV ABDELOUAHAB

 EL OURAQ IMM ACOINE

BUREAU N°ر SOUK EL ARBAA

RC N° : 271رر

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بسوق  واملسجل   ،2021 أكتوار   15

أكتوار   15 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

االسا�سي  القافون  وضع   ،2021

املحدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

. SKILLOU TRANS بشريك وح د

.SKILLOU TRANS : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسوؤل ة محدودة.

لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

الس د اسقلو قدول  600 حصة.

 100 الكريم   عبد  اسقلو  الس د 

حصة.

الهدف : فقل املستخدمين.

عبد  شالع   : االجت اعي  املقر 

مكتب  أصوان  اقامة  الولاق  الوهاب 

لقم ر سوق االلبعاء.

املدة : 99 سنة.

التس ي1 : عين الس د اسقلو قدول 

الوح د  مسي1    A212190 بطاقته 

للشركة.

بكتابة  تم  القافوني  االيداع 

بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   26 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

بالسجل  5ر6  لقم  تحت     ،2021

الت1ت بي ورر271 بالسجل التحل لي.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB

TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

STE KHARCHAFY TRANS
  SARL

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

 ADRESSE : DOUAR MGHAITEN

 ZOUAOUKA BAHHARA

OULAD AYAD SOUK EL ARBAA

RC N° : 27127

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بسوق  واملسجل   ،2021 أكتوار   8  

أكتوار   12 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

االسا�سي  القافون  وضع   ،2021

املحدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

 KHARCHAFY وح د  بشريك 

. TRANS

 KHARCHAFY  : التس  ة 

.TRANS

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسوؤل ة محدودة.
لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

الس د عادل بلحاج  500 حصة.

الس د عبد الرزاق الخرشفي 500 

حصة.

الهدف : فقل املستخدمين.

امغ طن  دوال   : االجت اعي  املقر 
سوق  ع اد  االود  البحالة  الزواوكة 

االلبعاء.

املدة : 99 سنة.

التس ي1 : عين الس د عادل بلحاج 

مسي1ين  الخرشفي  الرزاق  وعبد 

للشركة.

بكتابة  تم  القافوني  االيداع 
بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   22 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 

بالسجل   628 لقم  تحت     ،2021

الت1ت بي و27127 بالسجل التحل لي.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN
HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHAREB
TEL : 05.7.90.29.78ر

GSM : 06.61.25.96.16

 STE  ZIRACHIM MULTI
SERVICES
SARL  AU

شركة ذات مسوؤل ة محدودة
بشريك وح د

 ADRESSE : CITE HIND GROUPE
 BATHAE NR 968 SOUK EL

ARBAA
RC N° : 2719ر

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بسوق  واملسجل   ،2021 أكتوار   28  
أكتوار   28 بتاليخ  الغرب  االلبعاء 
االسا�سي  القافون  وضع   ،2021
املحدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 
 ZIRACHIM MULTI وح د  بشريك 

. SERVICES
 ZIRACHIM MULTI  : التس  ة 

.SERVICES
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسوؤل ة محدودة بشريك وح د.
لاس ال : حدد في 100.000 دلهم 
اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

من فئة 100 دلهم لفائدة :
كوضها  الرح ان  عبد  الس د 

1000 حصة.
الهدف : ب ع وتوزيع مواد النظافة 

وتصن ع مواد النظافة.
املقر االجت اعي : حي هند مج وعة 

البطحاء لقم 968  سوق االلبعاء.
املدة : 99 سنة.

عبد  الس د  عين   : التس ي1 
 P51569 بطاقته  كوضها  الرح ان 

مسي1 الوح د للشركة.
القافوني مع التسج ل  تم االيداع 
بكتابة الضبط  تم  التجالي  بالسجل 
االلبعاء  بسوق  االبتدائ ة  باملحك ة 
   ،2021 فوف17  فاتح  بتاليخ  الغرب 
الت1ت بي  بالسجل   616 لقم  تحت 

و9ر271 بالسجل التحل لي.
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STE ALLIANCE EXPERTISE

مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

STE UTILIS CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

الراس ال : 10.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 16 شالع 

الزلقطوني الطابق الثالث لقم 6 

الدالالب ضاء

تاسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

ص اغة  ت ت   ،2021 اكتوار   5  

محدودة  لشركة  التأسي�سي  القافون 

الوح د  الشريك  ذات  املسؤول ة 

 صائصها على النحو التالي :

 STE UTILIS  : الشركة  اسم 

.CONSULTING

املغرب  في  الشركة  هدف  يتجلى 

أو في بلد أ ر ان كان لحسابها أو من 

أجل شخص أ ر في :

االستشالة، النص حة والتدليب.

املعلومات  تكنولوج ا  تطوير 

وفظم االدالة املحسواة في املغرب وفي 

الخالج الي ك ان عام أو  اص.

اله كلة  اعادة  في  االستشالة 

والت ويل  واالست1ات ج ة  واالستث ال 

والتنظ م.

ادالة تفويض ادالة املشروع.

املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة 

في ج  ع الشؤون، التجالية املرتبطة 

من  الل  الذكر  السالفة  باألش اء 

انشاء شركات جديدة أو وكاالت ك ف ا 

كان فوعها أو عن طريق املساه ة.

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 

املال ة، العقالية، التجالية املنقولة او 

الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

او غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسه ل لقيها وتحق قه.

دلهم   10.000 ق  ته   : الراس ال 

 100 بق  ة  حصة   100 الى  مقس ة 

الى  بكاملها  مسندة  للواحدة،  دلهم 

الس د افوال الرائد.

مقر الشركة : 16 شالع الزلقطوني 
الطابق الثالث الرقم 6 الدالالب ضاء.
تاليخ  99 سنة افطالقا من   : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.
ه اة التس ي1 : افوال الرائد ك سي1 

وح د ملدة غي1 محدودة.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

غاية 1ر ديس 17.
فاتح  من   : القافوني  االحت اطي 

يناير الى غاية 1ر ديس 17.
االحت اطي القافوني : حول االلااح 
تقتطع 5 % الجل صندوق االحت اطي 

القافوني.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
بواسطة  بالدالالب ضاء  التجالية 
لوالية  لالستث ال  الجهوي  املركز 

الدالالب ضاء.
ه ئة التس ي1
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STE ALLIANCE EXPERTISE
مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

STE AU2PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
الراس ال : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 16 شالع 

الزلقطوني الطابق الثالث لقم 6 
الدالالب ضاء

توس ع نشاط الشركة
بناءا على الج ع االستثنائي العام 
2021، ب قر  21 أغسطس  في  املؤلخ 

شركة AU2PLUS تم تقرير ما يلي :
 : كالتالي  الشركة  نشاط  توس ع 

االستي1اد والب ع بالج لة.
يت1تب عن ذلك تعديل املادة ر من 

النظام الدا لي.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
سبت 17   16 بتاليخ  بالدالالب ضاء  

2021، تحت لقم 792882.
التجالي  بالسجل  التسج ل  تم 
تحت   ،2021 سبت 17   16 بتاليخ 
الرقم رر200ر من السجل الت1ت بي.

املسي1
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STE ALLIANCE EXPERTISE
مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

 STE AGADIR TANANE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
الراس ال : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 52 شالع 
الزلقطوني الطابق السابع  

الدالالب ضاء
السجل التجالي لقم : 172071
التعريف الضريبي : 1015011
فقل املقر االجت اعي لشركة

بناءا على الج ع االستثنائي العام 
املؤلخ في 9 يول و2021، ب قر شركة  

تم تقرير ما يلي :
فقل املقر االجت اعي املوجود حال ا 
العنوان  الى  الزلقطوني  شالع   52 في 

التالي :
سنت1  بلجي  زفقة  ل قين   17
الطابق االول الرقم 12 الدالالب ضاء.
يت1تب عن ذلك تعديل املادة 1 من 

النظام الدا لي.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
سبت 17   21 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت الرقم ر97ر79.
التجالي  بالسجل  التسج ل  تم   
بتاليخ 21 سبت 17 2021 تحت الرقم 

115رر من السجل الت1ت بي.
املسي1 

312 P

STE ALLIANCE EXPERTISE
مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

STE INKAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د
الراس ال : 00.000ر دلهم

مقرها االجت اعي : ر22 شالع عبد 
املومن ساحة شالل ف كول الطابق 

الثاني لقم 11  الدالالب ضاء
السجل التجالي لقم : 182171
التعريف الضريبي : 28161ر17

تغ ي1 اسم ا لشركة

الوح د  الشريك  قرال  على  بناءا 

املؤلخ في 7 يول و2021، ب قر شركة  

تم تقرير ما يلي :

تغ ي1 اسم الشركة من INKAD الى 

.INKAD SANTE

يت1تب عن ذلك تعديل املادة 2 من 

النظام الدا لي.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

سبت 17   21 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت الرقم 675ر79.
التجالي  بالسجل  التسج ل  تم   

بتاليخ 21 سبت 17 2021 تحت الرقم 

111رر من السجل الت1ت بي.
املسي1 
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STE ALLIANCE EXPERTISE

مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

 STE ARTAI GLOBAL

ASSURANCES
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

الراس ال : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية شالع 
موالي يوسف وشالع الحسن االول 

اقامة سرول الطابق الثاني لقم 6   

الدالالب ضاء

السجل التجالي لقم : ر8رر6ر

التعريف الضريبي : 20699620

تغ ي1 اسم ا لشركة
بناءا على الج ع االستثنائي العام 

ب قر   ،2021 ر1سبت 17  في  املؤلخ 

الشركة تم تقرير مكا يلي :

 ARTAI الشركة  اسم  تغ ي1 

الى   GLOBAL ASSURANCES

 HOWDEN ASSURANCES

.MAROC

يت1تب عن ذلك تعديل املادة 2 من 

النظام الدا لي.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   25 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت الرقم 797118.
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التجالي  بالسجل  التسج ل  تم   
بتاليخ 25 أكتوار  2021 تحت الرقم 

6185ر من السجل الت1ت بي.
املسي1 
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STE ALLIANCE EXPERTISE

مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

STE GLORIOUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د
الراس ال : 1.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 17 زفقة  ل قين 
بلجي سنت1 الطابق الثالث الرقم 12   

الدالالب ضاء
السجل التجالي لقم : 89ر161
التعريف الضريبي : 01ر15726

تغ ي1 نشاط ا لشركة
الوح د  الشريك  قرال  على  بناءا 
ب قر  أكتوار2021،   1 في  املؤلخ 

شركة  تم تقرير ما يلي :
من  العقالي  االنعاش  حدف 

نشاط الشركة.
يت1تب عن ذلك تعديل املادة ر من 

النظام الدا لي.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
اكتوار    25 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021، تحت الرقم 797117.
التجالي  بالسجل  التسج ل  تم 
بتاليخ 25 أكتوار  2021 تحت الرقم 

6181ر من السجل الت1ت بي.
املسي1 
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STE ALLIANCE EXPERTISE

مقرها : املعراج سنت1، 01ر شالع عبد املومن، 

مكتب لقم 61 الدالالب ضاء

STE M2Z CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

الراس ال : 10.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 16 شالع 

الزلقطوني الطابق الثالث لقم 6 
الدالالب ضاء
تاسيس شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ص اغة  ت ت   ،2021 سبت ر    2
محدودة  لشركة  التأسي�سي  القافون 
الوح د  الشريك  ذات  املسؤول ة 

 صائصها على النحو التالي :
 STE  M2Z  : الشركة  اسم 

.CONSULTING
املغرب  في  الشركة  هدف  يتجلى 
أو في بلد أ ر ان كان لحسابها أو من 

أجل شخص أ ر في :
االستشالة، النص حة والتدليب.

املعلومات  تكنولوج ا  تطوير 
وفظم االدالة املحسواة في املغرب وفي 

الخالج الي ك ان عام أو  اص.
شبكات  مجاالت  في  الدعم 

الحاسوب واالتصاالت.
اله كلة  اعادة  في  االستشالة 
والت ويل  واالست1اتج ة  واالستشالة 

والتنظ م.
املتعلقة  الخدمات  ج  ع 

بتكنولوج ا املعلومات واالتصاالت.
اجهزة  وص افة  وشراء  ب ع 

املعلوم ات.
تع ين املوظفين وتنس بهم.

تطوير ال17مج ات.
ادالة تفويض ادالة املشروع.

املشالكة املباشرة أو غي1 املباشرة 
في ج  ع الشؤون، التجالية املرتبطة 
من  الل  الذكر  السالفة  باألش اء 
انشاء شركات جديدة أو وكاالت ك ف ا 

كان فوعها أو عن طريق املساه ة.
الع ل ات  كل  عامة  واصفة 
املنقولة التجالية  العقالية،   املال ة، 
عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغي1  او   
مباشرة او غي1 مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسه ل لقيها وتحق قه.
دلهم   10.000 ق  ته   : الراس ال 
 100 بق  ة  حصة   100 الى  مقس ة 
 50 منها  مسندة  للواحدة،  دلهم 
الزوالي مح د  الس د   الى   حصة 

 LARZ شركة  الى  حصة  و50 
.GROUP

مقر الشركة : 16 شالع الزلقطوني 
الطابق الثالث الرقم 6 الدالالب ضاء.
تاليخ  99 سنة افطالقا من   : املدة 

تسج لها بالسجل التجالي.

مح د  الس د    : التس ي1  ه اة 

الزماحي  مهدي  والس د  الزوالي 

ك سي1ين ملدة غي1 محدودة.

الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

غاية 1ر ديس 17.

فاتح  من   : القافوني  االحت اطي 

يناير الى غاية 1ر ديس 17.

االحت اطي القافوني : حول االلااح 

تقتطع 5 % الجل صندوق االحت اطي 

القافوني.

االيداع  تم   : القافوني  اإليداع 

التجالية  باملحك ة  القافوني 
بالدالالب ضاء بواسطة املركز الجهوي 

لالستث ال لوالية الدالالب ضاء.
ه ئة التس ي1
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TERASTOCK
 7 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أكتوار 

شريك  من  محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد باملواصفات التال ة :

.TERASTOCK : التس  ة

شركة ذات مسؤول ة محدودة من 

شريك واحد باملواصفات التال ة :

.TERASTOCK : التس  ة

شركة ذات مسؤول ة محدودة من 

شريك واحد.

بالج لة  ب ع   : االجت اعي  الهدف 

معدات االعالم ات واالتصاالت.
لأس املال : 100.000 دلهم.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديس 17  1ر  إلى 

تبتدئ من تاليخ التسج ل.

املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 
لقم 1 أكدال الرااط.

التس ي1 : عبد هللا وشقي1.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 

فوف 17   1 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم 8ر1188.
لقم السجل التجالي ر15571.
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شركة هاي اكرو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : إقامة ت ك دا محل 

لقم ر حي الهدى أكادير
في  املؤلخ  اإلدالي  قرال  ب قت�سى 
فاتح يول و 2021، لشركة هاي اكرو، 

تم املصادقة على ما يلي :
اجت اع ة  حصة  0رر  ب ع 
االله  عبد  احايك  للس د  امل لوكة 

لفائدة الس د قرعي حف ظ.
تحديد صالح ات اإلدالة :

تغ ي1 البنود :
االجت اع ة،  الحصص  الشكل، 
تع ين  إدالة،  االجت اعي،  الرأس ال 

املسي1، القافون األسا�سي.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 يول و   26 بتاليخ 

5ر1021.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1

318 P

STE L’EDEN D’AZROU
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AV ABDELALI

 BENCHEKROUN RCE BUR
ZINEB 1 ETAGE BUR 26 FES

RC : N°66887
حل الشركة

العام  الج ع  تقرير  ب قت�سى 
املنعقد بتاليخ 8 سبت 17 2021، تقرل 

ما يلي :
الشركة  حل  العام  الج ع  قرل 
وتع ين الس دة مريم املرابط مصف ة 

للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 فوف 17   2 بتاليخ 

.2021/1819
للخالصة واإلشالة

اإلدالة

319 P
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BEST PRINTING
ش م م ش و

921 سكتول 1 حي السالم سال
حل الشركة

بالرااط  مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
للج ع   ،2021 سبت 17   8 بتاليخ 
 BOST لشركة  عادي  الغي1  العام  
مسؤول ة  ذات  شركة   PRINTING
لأس الها  وح د،  بشريك  محدودة 
االجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000

921 سكتول 1 حي السالم سال.
تم اإلقرال باإلج اع على ما يلي :

حل للشركة.
في شخص  الشركة  تع ين مصفي 

الس د ياسين الوعدودي.
 921 في  الشركة  مقر حل  تحديد 

سكتول 1 حي السالم سال.
مكتب  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   ،2021 فوف 17   1 بتاليخ 

7ر77ر.
320 P

INITEC ENERGIA MAROC
شركة محدودة املسؤول ة

ذات الشريك الوح د
مقرها االجت اعي : عبد املومن بيزفيز 

سافت1، ع الة اتريوم لقم 71ر، 
تجزئة منازل امل  ون الطابق 5، 
مكتب 501، شالع عبد املومن

الدال الب ضاء
لأس الها : 100.000 دلهم

السجل التجالي : الدال الب ضاء
لقم ر7719ر

است رال نشاط الشركة
ب قت�سى محضر قرالات الشريك 
بالدال  الشركة  ب قر  املحرل  الوح د 
 ،2021 سبت 17   8 بتاليخ  الب ضاء 

تقرل ما يلي :
الوضع ة  بافخفاض  التذكي1 
تقل   أصبحت  التي  للشركة  الصاف ة 

عن لبع لأس مالها.
واست رال  الشركة  حل  عدم 

نشاطها.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

 ،2021 أكتوار   15 بتاليخ  ء  الب ضا 

تحت لقم 796825.
للخالصة والب ان

املسي1

321 P

3B CONCEPT
SARL

سجل تجالي لقم ر991ر1 الرااط

لاس الها : 100.000 دلهم

حل مسبق للشركة
االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

 ،2021 سبت 17   8 بتاليخ  املنعقد 

ما يلي :

حل مسبق للشركة.
الخبازي  مروان  الس د  تع ين 

مصفي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   ،2021 فوف 17   2 بتاليخ 

.10089

322 P

 STE AFRIQUIA

MAROCAINE 

DE DISTRIBUTION 

 DE CARBURANTS -

AFFRIQUIA SMDC
SA

لأس الها : 125.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زفقة ابن الوفان 

)عين السبع(، الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم ر2671

افتتاح فرع : 

 AFRIQUIA شركة  فرع  افتتاح 

محطة  دمات  في  يت ثل   SMDC

مح د  شالع  فرنسا  بساحة  الكائنة 

الخامس بالجديدة.

محطة  تس ي1  تكل ف  سيتم 

سع د  للس د  املذكولة   دمات 

البغدادي.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الب ضاء بتاليخ 19 أغسطس 2021، 

وااملحك ة  05ر790  لقم  تحت 

االبتدائ ة بالجديدة بتاليخ 26 أكتوار 

الفرع   ،27065 لقم  تحت   2021

التجالي  بالسجل  تق  ده  تم  املذكول 

تحت  بالجديدة  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم 18715.

من أجل اإيجاز والب ان

323 P

 GREEN OF AFRICA DAKHLA

GOA DAKHLA

SA

لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : ع الة تافراوتي كلم 

7.5 طريق الرااط، عين السبع،

الدال الب ضاء

السجل التجالي لقم 519657

تحويل املقر االجت اعي

ب قت�سى الج ع العام غي1 العادي 

2021، قرل السادة  0ر مالس  بتاليخ 

املس اة  الشركة  في  املساه ين 

GREEN OF AFRICA DAKHLA ش 

م م، تحويل املقر االجت اعي املحدث 

سابقا بطنجة من زفقة حريري إقامة 

حل  ة بين الطابقين لقم 16 إلى الدال 

الب ضاء، عين السبع ع الة تافراوتي 

كلم 7.5 طريق الرااط.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   ،221 سبت 17   11 يوم 

بالدال  التجالية  وااملحك ة   215970

 ،2021 أكتوار   18 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم ر79690.

التجالي  بالسجل  مق دة  الشركة 

بالدال الب ضاء تحت لقم 519657.
من أجل اإيجاز والب ان

324 P

FIRST TRANSACTIONS
SA

شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها 500.000 دلهم

املقر االجت اعي : كل ت1 8 طريق 

الجديدة، الدال الب ضاء

السجل التجالي : 76.625

توزيع وتحديد لأس ال الشركة
 بعد الوفاة

تأك د املسي1ين في مهامهم
موافقة النظام األسا�سي مع القافون 

لقم 19-21
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الج ع ة  قرلت   ،2021 21 سبت 17 

العامة االستثنائ ة ما يلي :

 1000 من  االس  ة  الق  ة  تغ ي1 

دلهم إلى 100 دلهم وتوزيع الحصص 

مح د  الس د  موت  بعد  االجت اع ة 

عزاان.

بين  الشركة  لأس ال  تحديث 

 500.000 مبلغ  في  واملحدد  الشركاء 

من  حصة   5000 إلى  مقسم  دلهم 

بين  موزع  للواحدة  دلهم   100 فئة 

الشركاء كالتالي :

الس دة نع  ة بواكال 216 حصة.

الس دة فادية زكي 16 حصة.

الس دة  ل دة عزاان 228 حصة.

 228 عزاان  سع دة  الس دة 

حصة.

الس د هشام عزاان 251 حصة.

الس د  الد عزاان 801ر حصة.

الس د سع د عزاان 251 حصة.

املج وع : 5000 حصة.

عزاان  الس دة  ل دة  تأك د 

مه ته ا  في  عزاان  والس د  الد 

ك سي1ين للشركة والتي ستنتهي نهاية 

التي ستبت  العادية  العامة  الج ع ة 

في  املنته ة  املال ة  السنة  حسابات  في 

1ر ديس 17 2021.
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األسا�سي  النظام  وموافقة  تح ين 

للشركة مع التشريع الجديد بتطب ق 

ومعدل  مت م   21.19 لقم  القافون 

للقافون لقم 5.96 املتعلق بالشركات 

ذات املسؤول ة املحدودة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالدال  التجالية  باملحك ة  الضبط 

 ،2021 أكتوار   27 بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 797821.
من أجل اإيجاز والب ان

325 P

CERCLE D OR

SARL AU  

في  محرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فظام  تكوين  تم   ،2021 28 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  أسا�سي 

وح د  شريك  ذات  املحدودة 

 صائصها كالتالي :

.CERCLE D OR : التس  ة

الهدف : ت الس الشركة األهداف 

التال ة.

مقهى.

وجبات  ف فة.

مطعم.

م ول حفالت.

 2 لضا  تجزئة   : االجت اعي  املقر 

الطابق األل�سي، سال الجديدة.

 100.000  : االجت اعي  املال  لاس 

ق  ة  حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 

كل واحدة 100 دلهم.

الس دة  تع ين  تم    : التس ي1 

لبطاقة  الحاملة  فت حة  برعيش 

 AE22562 لقم  الوطن ة  التعريف 

غي1  وملدة  للشركة  وح دة  ك سي1ة 

محدودة.

وضع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني  امللف 

لقم  تحت  بسال  االبتدائ ة  باملحك ة 

السجل التجالي 1821ر.

326 P

 BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVATE

AU
 AU CAPITAL DE 50.000.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : RP 020ر ROUTE
 SIDI MESSOUD BOUSKOURA -

CASABLANCA
RC : 18571ر

IF : 18767181
است رالية النشاط

العام  االجت اع  محضر  ب وجب 
الغي1 العادي بتاليخ ر1 ف17اير 2021، 

تقرل ما يلي :
ر/1  من  أكث1  بخسالة  االعت1اف 

لأس املال.
قرال است رالية نشاط الشركة.

اعطاء الصالح ات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
لقم  تحت   ،2021 15 أكتوار 

.796819
327 P

AVANTA SERVICES
SARL

AU CAPITAL DE 51.100ر.ر DHS
 SIEGE SOCIAL : 101

 BOULEVARD ABDELMOUMEN
EME ETAGEر£
RC : 05117ر

IF M 15172015
تغ ي1 املقر االجت اعي

العام  االجت اع  محضر  ب وجب 
ديس 17   28 بتاليخ  العادي  الغي1 

2021، تقرل ما يلي :
تغ ي1 املقر االجت اعي.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.
إعطاء الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 
لقم  تحت   ،2021 أكتوار   18  

.797056
328 P

IMMOBILIERE MEDICALE
S A

AU CAPITAL DE 000.000.ر DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 YASSIR APPARTEMENT 1
 AVENUE MOHAMED EL YAZIDI

HAY RYAD 10100 RABAT
IF : 25078ر2ر
RC : 128891

تحويل الشركة إلى شركة عامة 
محدودة

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ ر2 يوف و 2021، تقرل 

ما يلي :
تقرير املديرين عن مشروع تحويل 

الشركة إلى شركة عامة محدودة.
عامة  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

محدودة مع مجلس إدالة.
للشركة  األسا�سي  النظام  اعت اد 

بشكله الجديد.
استقالة املديرين املشالكين.
تع ين اعضاء مجلس اإلدالة.

تع ين املدقق.
اعطاء الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   5 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
تحت لقم 118061.

329 P

IMMOBILIERE MEDICALE
S A

AU CAPITAL DE 000.000.ر DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 YASSIR APPARTEMENT 1
 AVENUE MOHAMED EL YAZIDI

HAY RYAD 10100 RABAT
IF : 25078ر2ر
RC : 128891
زيادة لأس املال

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ 12 يوف و 2021، تقرل 

ما يلي :
عن  بالتعويض  املال  لأس  زيادة 

الحساب الجالي.
تعديل النظام االسا�سي.

اعطاء الصالح ات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   5 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
تحت لقم ر11806.

330 P

IMMOBILIERE MEDICALE
S A

AU CAPITAL DE 000.000.ر DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 YASSIR APPARTEMENT 1
 AVENUE MOHAMED EL YAZIDI

HAY RYAD 10100 RABAT
IF : 25078ر2ر
RC : 128891
زيادة لأس املال

تخف ض لأس املال
ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ ر1 يوف و 2021، تقرل 

ما يلي :
عن  بالتعويض  املال  لأس  زيادة 

الحساب الجالي.
تخف ض لاس املال.
اعطاء الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   5 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
تحت لقم 118062.

331 P

YEF EDITION
S A

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 YASSIR APPARTEMENT 1
 AVENUE MOHAMED EL YAZIDI

HAY RYAD 10100 RABAT
RC : 11559ر

IF : 15291565
تفويت حصص

تغ ي1 الشكل القافوني للشركة
ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
 ،2021 أغسطس   9 بتاليخ  العادي 

تقرل ما يلي :
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تفويت 2500 حصة.
تغ ي1 الشكل القافوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU
شركة  مال  لرأس  جديد  توزيع 

.YEF EDITION
تحديث النظام األسا�سي للشركة.

اعطاء الصالح ات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
سبت 17    15 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
تحت لقم 117119.

332 P

YEF EDITION
S A

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 YASSIR APPARTEMENT 1
 AVENUE MOHAMED EL YAZIDI

HAY RYAD 10100 RABAT
RC : 11559ر

IF : 15291565
زيادة لأس املال

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ 26 أبريل 2021، تقرل 

ما يلي :
عن  بالتعويض  املال  لأس  زيادة 

الحساب الجالي.
اعطاء الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
سبت 17    15 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

.2021
تحت لقم 117165.

333 P

 GLORIAM RESIDENCES &
RESORTS

SARL
 AU CAPITAL DE 10.000.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : 9ر BOULEVARD

 ABDELKRIM eL kHATTABI -
CASABLANCA

RC : 26889
IF : 1181211ر
الت17ع بحصص

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ 8 أكتوار 2021، تقرل 

ما يلي :

املوافقة على الت17ع بحصص.
إعطاء الصالح ات.

القافوني  باإليداع  الق ام  تم 
الب ضاء  للدال  التجالي  بالسجل 
لقم  تحت  أكتوار،   26 بتاليخ 

2ر7976.
334 P

   ELEGANCIA RESIDENCES
& RESORTS

SARL
 AU CAPITAL DE 5.000.000.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : 9ر BOULEVARD

 ABDELKRIM eL kHATTABI -
CASABLANCA
RC : 272155

IF : 1161ر96ر
الت17ع بحصص

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
العادي بتاليخ 8 أكتوار 2021، تقرل 

ما يلي :
املوافقة على الت17ع بحصص.

إعطاء الصالح ات.
القافوني  باإليداع  الق ام  تم 
الب ضاء  للدال  التجالي  بالسجل 
لقم  تحت  أكتوار،   25 بتاليخ 

.797516
335 P

 SOCIETE MAROCAINE
 DE MEDICAMENT

VETERINAIRES
 SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE : 600.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 11رBD.

 ABDELMOUMEN, 1 EME
ETAGRE N°17 CASABLANCA

RC :22رر0ر
IF : 10222705

ICE : 00020050000015ر
ب ع أسهم

ب وجب قرالات الج ع العام الغي1 
 2021 سبت 17   11 بتاليخ  العادي 

تقرل ما يلي :

ب ع أسهم.

مجلس  أعضاء  وتع ين  استقالة 

اإلدالة الجدد.

اإلدالة  مجلس  لئيس  تع ين 

الجدد.

صالح ات توق ع البنك.

مسؤول  ب طري  طبيب  تع ين 

جديد.

إعطاء الصالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ بالدالالب ضاء   التجالية 

 1 فوف 17 2021 تحت لقم 798916.

336 P

SOCIETE KADIRI

GESTION
SARL

 11 بتاليخ  املؤلخ  العقد  ب وجب 

أكتوار2021 وضع قوافين الشركة .
قاديري  : شركة  اإلجت اعي  اإلسم 

جيست ون.

الهدف : 

الوجبات السريعة.
شالع   22 لقم   : اإلجت اعي  املقر 

أح د ل�سى كديرة إقامة املودن 2 حي 

النهضة الرااط.

الحصص  ج  ع   : الحصص 

دهم   100000.00 قدلها  فقدية 

موزعة كالتالي :

حسن  س دي  القاديري  الس د 

100 حصة من فئة 100 دلهم.

100 حصة  علي  القاديري  الس د 

من فئة 100 دلهم.

 200 أم نة  السرايري  الس دة 

حصة من فئة 100 دلهم.

الس دة  بين  مشت1ك   : التس ي1   

س دي  والقاديري  أم نة  السرايري 

حسن.

اإليداع القافوني : لقد تم اإليداع  

التجالية  املحك ة  لدى  القافوني 

بالرااط بتاليخ 1 فوف 17 2021 تحت 

عدد ر11881.

337 P

سع د أبعق ل
محاسب معت د من طرف الدولة

إقامة ليهام الرقم 8 املرسة الخاصة ال قين بين 
الجرادي تازة-الجديدة

إريس إنفيست وخدمات
تأسيس شركة

فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يول و 2021 بتازة تم تأسيس شركة :
إففيست  إليس   : التس  ة 

و دمات.
الهدف اإلجت اعي : 

الكحول ة  الغي1  املشرواات  ب ع 
بالتقس ط.

مطعم ومخ7زة.
تجزئة   : اإلجت اعي  العنوان 
السالسلي لقم 1 حي السالم البحرة.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسج ل بالسجل التجالي.

الرأس ال : 100000.00 دلهم.
عبد  ففاوي  الس د   : التس ي1 

الرح م.
يناير   1ر  من   : الحساب ة  السنة 

إلى 1ر ديس 17.
اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
التجالية  باملحك ة  القافوني 
سبت 17   27 بتاليخ  تازة  في  اإلبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر2021/52.
338 P

H & C MEDIC
SARL

الج ع ة  اجت اع  بحسب 
الع وم ة غي1 العادية بتاليخ 1 أكتوار 
أغسطس   9 بتاليخ  واملسجل   2021
فقد  الرئي�سي  الشركة  ب قر   2021

تقرل :
العنوان  من  الشركة  مقر  تحويل 
 8 لقم  شقة  الصديق،  بكر  أبو   21
11ر  العنوان  إلى  الرااط  أكدال 
التقس م وفا 11ر-15ر مخزن ر فرح 

حسين الجديدة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
قلم  في  القافوني  اإليداع   تم 
 26 بتاليخ  بالرااط  التجالية  املحك ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1ر1185.
339 P
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 ALLIANZ TECHNOLOGY SE
SUCCURSALE

فرع شركة
املقر اإلجت اعي : 166 شالع مح د 

الزلقطوني الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
فرع شركة،  صائصه كالتالي :

 ALLIANZ  : التس  ة 
.TECHNOLOGY SE

الشكل القافوني : فرع شركة.
املقر اإلجت اعي : 166 شالع مح د 

الزلقطوني الدالالب ضاء املغرب.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التق  د بالسجل التجالي.
 ALLIANZ   : األم  الشركة 
أولا ة  شركة   TECHNOLOGY SE
مع مكتب مسجل في كوف ج نست1اس 

80802، م وف خ أملاف ا.
األم  الشركة  ع نت   : التس ي1 
قافوني  ك  ثل  واحدة  سنة  ملدة 
مالي  فرفافد  لولان  الس د  للفرع 
تشافي1وت، املولود في 1 أبريل 1975 

من الجنس ة الفرنس ة.
السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 
لقم  تحت  بالدالالب ضاء  التجالي 

.50659
مركز  في  القافوني  اإليداع  تم 

اإلستث ال اإلقل مي بالدالالب ضاء.
من أجل املستخرج واإلشالة

340 P

 HONEYWELL MOROCCO
LIMITED

شركة محدودة املسؤول ة مساهم 
وح د

لأس الها : 100.000.00 دلهم
املقر اإلجت اعي : الطريق الساحلي 
110 كم 12، برفو�سي لوت ن 1 عين 

سبع الدالالب ضاء املغرب
تأسيس

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة محدودة املسؤول ة  صائصها 

كالتالي :
 HONEYWELL  : التس  ة 

.MOROCCO LIMITED

الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة.
لأس الها : لأس ال الشركة محدد 

 100 إلى  مقسم   ، دلهم   10.000 في 

 100 ب  تقدل  إس  ة  بق  ة  سهم، 

100 األسهم  إلى   1 دلهم، مرق ة من 

ومحرلة كل ا لفائدة املساه ين.

الشركة  أهداف   : املوضوع 

باملغرب و الجه كالتالي :

املغرب  في  الشركة  من  الغرض 

والخالج هو الشراء والب ع والتسويق 

واإلستي1اد  والتوزيع  والت وين 

والتطوير  والتص  م  والتصدير 

واإل تبال  والت1ك ب  والتصن ع 

والتشغ ل واإلصالح.

املتكاملة،  الطي1ان  الكت1وف ات 

ومحركات  الطي1ان،  ومكوفات 

واملحركات  الطي1ان  وأفظ ة  الدفع، 

والنظم  الكاملة،  الخدمة  وحلول 

للطائرات  الكهروم كاف ة 

واملروح ات.

واملنتجات  الخاصة،  املواد 

واملواد  الخاصة  واألفالم  املفلولة، 

املتقدمة،  واملركبات  املضافة، 

الخاصة،  الك   ائ ة  املواد  وس طة، 

الخاصة،  البول  رات  امل17دات، 

والك  اوية  الص دالف ة  املكوفات 

املواد  امل تزة،  املواد  الزلاع ة، 

اإللكت1وف ة  املواد  والتخصصات، 

تكنولوج ا  الك   ائ ة،  واملواد 

الخدمات  العطرية،  الع ل ات 

تكنولوج ا  والتقن ة،  الهندس ة 

التكنولوج ات  الغاز،  معالجة 

معدات  البت1ول،  لتكرير  واملواد 

تكرير النفط، ق اس امل اه، والكهرااء 

والغاز.

ع ل ات التدفئة والتهوية والت17يد 

وتقس م  الهواء،  وترش ح  والت17يد، 

املناطق، والت1ط ب، وتك  ف الهواء، 

واألجهزة  ومعالجتها،  امل اه  ومراقبة 

في  والتحكم  والنظم،  الكهراائ ة 

ومفات ح،  البناء،  وضوابط  اإلضاءة، 

وأجهزة االستشعال ووحدات التحكم.

عن  والكشف  الحرائق،  فظم 

لصد  وتق   ات  والغاز،  الد ان 

املر�سى عن بعد.

الشخص ة  السالمة  حلول 

املباني،  إدالة  وأفظ ة  والحرائق، 
والحلول  والضوابط،  املباني  وأت تة 

الص افة  وترق ات  األمن ة، 

والتجديدات وحلول الطاقة.

أفظ ة اإلفذال بالسرقة والحريق، 

ومراقبة  السكن ة،  اإلفذال  وأفظ ة 

بالف ديو،  املراقبة  وفظم  الد ول، 

الب افات،  وج  ع  التلقائي  والتعرف 

ومنتجات وحلول الداوائر التلفزوف ة 

املغلقة وأفظ ة الرادال.

والتحكم،  ارلي  التشغ ل  حلول 

 ،DCS املوزعة  التحكم  وأفظ ة 

حاالت  في  التشغ ل  إيقاف  وأفظ ة 
الحلول  وع ل ات   ESD الطوالء 

املتقدمة.

ومفات ح،  اإلستشعال،  أجهزة 

من  وغي1ها  الجهاز  ح اية  وأجهزة 

األجهزة ملج وعة متنوعة  من تصن ع 

املعدات  )مصنعي  األصل ة  املعدات 

القطاعات  في  التطب قات  األصل ة( 

والقضاء  والنقل  والصناع ة  الطب ة 

واالهتبال والق اس.

املستندة  الب افات  ج  ع  معدات 

األداء،  عال ة  والليزل  الصول  إلى 

الوعرة  املتنقلة  الك ب وتر  وأجهزة 

إدالة  وفظم  البالكود  وقالئات 

املستودعات وال17مج ات. 

مثل  الح اية  معدات  منتجات 

والذلاع  ال د  من  الح اية  منتجات 

ومعدات  التنف�سي،  والجهاز  والس ع 

ح اية  ومنتجات  املهن ة  األحذية 

ومنتجات  والوجه  والعين  الرأس 

ح اية السقوط.

وبشكل أعم تحق ق م ع املعامالت 

والصناع ة   والتجالية  املال ة 

املتعلقة  املنقولة  غي1  أو  واملنقولة 

بالجسم  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

املذكول أعاله أو التي يحت ل أن تسهم 

في تطويره.

املقر اإلجت اعي : الطريق الساحلي 

1 عين  12، برفو�سي لوت ن  110 كم 

سبع الدالالب ضاء املغرب.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التق  د بالسجل التجالي.

املساه ين :

 HONEYWELLL ACS

مدمجة  شركة   VENTURES LIC

يقع  األمريكي،  القافون  ب وجب 

 WESTON  50 في  الرئي�سي  مكتبها 

كوف ت كت،  هالتفولد،   ،STREET

سجل  في  مسجلة  املتحدة  الواليات 

تحت  األمريكي  والتجالة  الشركات 

لقم 8ررر058.

 HONEYWELL AIRCRAFT

مدمجة  شركة   LEASING LLC

ب وجب القافون األمريكي، يقع مكتبها 

 LITTLE FALLS DRIVEفي الرئي�سي 

 DE 198208 251،وملنجوتون 

سجل  في  مسجلة  املتحدة  الواليات 

تحت  األمريكي  والتجالة  الشركات 

لقم 569990ر.

املساه ين  ع نوا   : املسي1ون 

مشالكين  ك ديرين  محددة  غي1  ملدة 

للشركة :

املولود  زايد سغاير  الس د مح د 

بطاقة  صاحب  ر197،  أبريل   18

.BE55572T التسج ل لقم

 12 املولود  هاشم  الس د  الد 

سفر  جواز  1981، صاحب  فوف ن17 

.A1582لقم 799ر

الس دة ل وني ست1اتشان املولودة 

ر196، صاحبة جواز سفر  مالس   7

.A05218611 لقم

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

لقم  تحت  بالدالالب ضاء  التجالي 

865ر18.

مركز  في  القافوني  اإليدع  تم 

اإلستث ال اإلقل مي بالدالالب ضاء.
من أجل اإلستخراج واإلشالة

341 P
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WELIGHT
شركة ذات مسؤول ة محدودة

برأس ال قدله : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 0ر شقة لقم 8 
زفقة موالي اح د لوك لي حسان 

الرااط

تم  قد  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

التال ة :

.WELIGHT : التس  ة

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

الهدف اإلجت اعي : 

االستشالات، الدلاسات.

ج  ع األشغال الكهراائ ة.

تاجر استي1اد.
لأس املال : 100.000.00 دلهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل .

لقم  شقة  0ر   : اإلجت اعي  املقر 

حسان  لوك لي  اح د  موالي  زفقة   8

الرااط.

التس ي1 : الس دة ه ام القندو�سي 

8رH1691 ملدة غي1 محدودة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحك ة 

فوف 17   1 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118850.
عن النسخة والنص

342 P

ARAB PAPERS
RC : 25097

تبعا لقرالت الج ع العام للشركاء 

 ARAB بتاليخ ر2 يوف و 2021 لشركة

.PAPERS
زفقة   211  : التجالي  عنوانها 
تقرل سال  لع ايدة  االلفة   االيوا ين 

 ما يلي :

قفل التصف ة.

الرح ان  عبد  الس د  ذمة  إبراء 

اعراب.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   2021 7أكتوار  بتاليخ 

د7575ر.
243 P

BACKO-IMPORT
DISSOLUTION ANTICIPE

RC: 2559ر
تبعا لقرالت الج ع العام للشركاء 
لشركة   2021 سبت 17   20 بتاليخ 

BACKO-IMPORT تقرل ما يلي :
حل الشركة.

مصفي  بخشان  معاد  تع ين 
للشركة.

تحديد مكان التصف ة لقم 1692 
القن طرة  طريق  حجي  سع د  تجزئة 

سال.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
تحت   2021 أكتوار   18 بتاليخ 

عدد7661ر.
344 P

 GARDIENNAGE AL
OKHOWA

SARL
الص اد 2 لقم ر2 القن طرة
السجل التجالي : 60795

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 ماي   25

باملواصفات ارت ة :
 GARDIENNAGE AL  : التس  ة 

.OKHOWA
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
الغرض اإلجت اعي : 

والحراسة  العامة  الحراسة 
الخاصة.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 

بأغراض الشركة.
املقر : الص اد 2 لقم ر2 القن طرة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 : اإلجت اعي  الرأس ال 

 1000 إلى  100000.00 دلهم مقسم 

100 دلهم  حصة إجت اع ة من فئة 

الشركاء  طرف  من  محرلة  للواحدة 

واملوزعة على الشكل ارتي:

الس د اجع ط ح  د 0رر حصة 

إجت اع ة.

والس دة غزالن مح د 0رر حصة 

إجت اع ة.

10ر  امح د  الراجي    والس د 

حصة إجت اع ة.

امح د  الراجي  الس د   : التس ي1 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

لقم 6996رGN ك سي1 للشركة ملدة 

غي1 محدودة.

السنة اإلجت اع ة : من فاتح يناير 

وتنتهي في 1ر ديس 17 من كل سنة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالقن طرة  ضبط املحك ة اإلبتدائ ة 

واملسجلة بالسجل التجالي تحت لقم 

290ر واتاليخ فاتح يوف و 20121.

345 P

OPTIQUE MEZOUAR
S.A.R.L AU

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

النظام  إنشاء  تم   ،2021 يول و   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

النحو  على  و صائصها  محدودة، 

التالي :

االسم : بصريات مزوال.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املساهم  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

من  الغرض   : الشركة  هدف 

الشركة هو :

أ صائي بصريات النظالات.

البستان  إقامة   : اإلجت اعي  املقر 

مج وعة  6 لقم 9 حي الرح ة سال.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 : اإلجت اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  100000.00 دلهم مقسم 
100 دلهم  حصة إجت اع ة من فئة 
الشريك  طرف  من  محرلة  للواحدة 

الوح د.
االدلي�سي  االله  عبد  الس د 

1000.00 حصة.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 
ملدة  للشركة  ك سي1  اإلدلي�سي  االله 

غي1 محددة.
من  تبتدئ   : اإلجتناع ة  السنة 
1ر ديس 17 من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القافوني بكتابة ضبط 
واملسجلة  بسال  اإلبتدائ ة  املحك ة 
1779ر  لقم  تحت  التجالي  بالسجل 

بتاليخ 28 أكتوار 2021.
346 P

MARBAH ACCOUNTING
S.A.R.L

AGRO KYRS
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2021، ت ت  11 أكتوار  بالرااط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القافون  ص اغة 
محدودة املسؤول ة بشريك وح د لها 

الخصائص التال ة :
.AGRO KYRS : التس  ة

الهدف : 
 دمات اإلدالة الزلاع ة.

ازكزا  زفقة   6  : اإلجت اعي  املقر 
الطابق الثالث شقة 9 أكدال الرااط.
تاليخ  من  ابتداء  99 سنة   : ة  املد 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدد لس ا الشركة في 

مبلغ 100.000 دلهم.
اإلدالة : عهد تس ي1 الشركة للس د 

يوسف الخاثي1ي.
إلى  أكتوار   6 من   : املال ة  السنة 

غاية 1ر ديس 17.
وتسج ل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالي  بالسجل  الشركة 
بتاليخ  بالرااط  التجالية   لل حك ة 

2 فوف 202117 تحت لقم 118727.
347 P
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ZS ATELIER N5 
شركة محدودة املسؤول ة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها اإلجت اعي : إقامة ليو، شالع 
س دي عبد الرح ان عين الذئاب 

الدالالب ضاء
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة

في  املنعقد  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  بالدالالب ضاء،   2021 مالس   1
وضع القافون التأسي�سي لشركة ذات 
امل يزات  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

التال ة :
.ZS ATELIER N5 : التس  ة

الهدف :
توزيع  ب ع،  استي1اد،  شراء، 
املنزل ة  واألجهزة  األثاث  أفواع  ج  ع 
العصرية  التزيين  وأجهزة  الكهراائ ةـ 

والتقل دية.
األثاث  واستي1اد  تصن ع 
وكذلك  املنزل ة  والديكولات 
بالراحة  املرتبطة  اإلكسسوالات 

املنزل ة.
الكرا�سي  واستي1اد   تصن ع 
وطاوالت  الطعام  وأطقم  واأللائك 
اإلكسسوالات  وج  ع  القهوة 

الخاصة باألثاث.
إقتناء، ب ع استغالل مباشر أو غي1 
والر ص  مالكة،  براءة  لكل  مباشر 

املتعلقة باألغراض املذكولة أعاله.
الع ل ات  ح  ع  عامة  واصفة 
املال ة،  التجالية،  الصناع ة، 
متعلقين  العقالية  غي1  أو  العقالية 
بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف 
اإلجت اعي املشال إل ه أعاله أو قابلة 

لتسه ل إفجازه.
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
ليون  إقامة  هو   : اإلجت اعي  املقر 
عين  الرح ن  عبد  س دي  شالع 

الذئاب  الدالالب ضاء.
حدد   : اإلجت اعي  الرأس ال 
مبلغ  في  اإلجت اعي  الرأس ال 
 1.000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة مقس ة على الشكل التالي :

 800 ت لك  زيد  سلمى  الس دة 

حصة.

 100 ت لك  شنابله  لفا  الس دة 

حصة.

 100 ي لك  الشافعي  علي  الس د 

حصة.

مج وع الحصص: 1.000 حصة.

سنة   99 هي  الشركة  مدة   : املدة 

السجل  في  تق  دها  تاليخ  من  ابتداء 

قبل  الحل  حالة  في  عدا  ما  التجالي 
القافون  ب وجب  الت ديد  أو  األوان 

التأسي�سي.

قبل  من  الشركة  تسي1   : اإلدالة 

الس دة سلمى زيد، مغرا ة الجنس ة، 
لس 17ي  ف ال  بالدالالب ضاء  تقطن 

سي1ينغ  زاوية  كرياس  زالو  دي  م ر 

عين الذئاب.

األلااح : توزع األلااح الصاف ة بين 

القافوف ة  اإلقتطاعات  بعد  الشركاء 

والتأسيس ة.

املال ة  السنة  تبدأ   : املال ة  السنة 

من فاتح وتنتهي في 1ر ديس 17.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2021 مالس   29 في  بالدالالب ضاء 
السجل  لقم    772.282 لقم  تحت 

التجالي 196.617.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1ة

348 P

RATBAQ
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

 RESIDENCE RIO 5 BD SIDI

ANDERRAHMANE AIN DIAB

 IMMATRICULEE AU

 REGISTRE DE  COMMERCE

 DE CASABLANCA  SOUS LE

NUMERO 18561ر

تغ ي1 الهدف اإلجت اعي والتس  ة 
لشركة  الوح د  املسي1  قرل 

املسؤول ة  RATBAQ شركة محدودة 

لأس الها  الوح د  الشريك  ذات 

اإلجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000

بالدالالب ضاء إقامة ليو شالع س دي 

بتاليخ  الذئاب  عين  الرح ان  عبد 

28 ماي 2021، تغ ي1 البند 2 والبند 

 ، للشركة  التأسي�سي  القافون  من  ر 

كالتالي :

: غرض الشركة  الهدف   :  2 البند 

في كل من املغرب والخالج :

باملوالد  استشالت  اصة 

البشرية.

الخاصة  الع ل ات  ج  ع  إدالة 

امللفات  ج  ع  وإعداد  بالرواتب 

املتعلقة  واإلجت اع ة  الضريب ة 

باملوظفين.

إدالة املوالد البشرية.

ودعم  والتق  م  التوظ ف 

ع ل  عن  والباحثين  املوظفين 

والتدليب.

بتنظ م  املتعلقة  املشاليع  إدال 

املوالد البشرية، واالستعافة ب صادل 

 الج ة، وتحديد فظم املعلومات.

الع ل ات  ج  ع  عامة  واصفة 

املال ة،  التجالية،  الصناع ة، 

متعلقين  العقالية  غي1  أو  العقالية 

بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف 

اإلجت اعي املشال إل ه أعاله أو قابلة  

لتسه ل إفجازه.

التس  ة   : التس  ة  ر  البند 

 RATBAQ هي  للشركة  اإلجت اع ة 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك الوح د.

البق ة بدون تغ ي1.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   28 بتاليخ  بالدالالب ضاء 

2021 تحت لقم 798011.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1

349 P

ETAMOVE
SARL

تأسيس شركة
الهدف االجت اعي : 

تصن ع مواد التنظ ف.

ب ع املواد الك   ائ ة بالج لة.

مقاول تعبئة وتغل ف.

السكني  املج ع   : االجت اعي  املقر 

رر  التجالي  محل   A56 ع الة  النول 

املج وعة السكن ة 05 تامسنا ت الة.

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 

مقس ة كالتالي :

دلهم   100 فئة  من  حصة   500

عبد  الس د  لفائدة  الواحدة  للحصة 

الحق زهرة.

دلهم   100 فئة  من  حصة   500

الس د  لفائدة  الواحدة  للحصة 

الحسين اباغن.

زهر  الحق  عبد  الس د   : التس ي1 

والس د الحسين اباغن.
التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

بت الة  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

1605ر1.

350 P

 FIDELE ENTREPRISE DE

NETTOYAGE
SARL AU

الرأس ال االجت اعي : 100.000 

دلهم

املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال 

لقم 1 أكدال، الرااط

ملؤلخ  العاما  الج ع  ب قت�سى 

قرل   ،2021 أغسطس   18 بتاليخ 

 FIDELE لشركة  الوح د  الشريك 

 ENTREPRISE DE NETTOYAGE

SARL AU، ما يلي :

الف ديل  الشركة  تصف ة 

ف طواياج  دو  اوفطرواريز  

ش.م.م.ش.و.

غزالن  بنطاغال ا  الس دة  تع ين 

ك صف ة للشركة.
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لتصف ة  الرئي�سي  املقر  تحديد 

15 شالع   : التالي  العنوان  في  الشركة 

األبطال لقم 1 أكدال، الرااط.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

فوف 17   2 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم ر11869.

351 P

SOS CORPORATION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2021 سبت 17   11 بتاليخ  بالرااط 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة  صائصها كارتي :

 SOS CORPORATION : التس  ة

.SARL

دلهم   100.000  : الرأس ال 

كل  ق  ة  فصيب   1000 إلى  مقسم 

فصيب 100 دلهم تم اكتتابها ودفعها 

بالكامل.

التنظ ف  :  دمة  الغرض 

الصناعي وال دوي.

لل هن ين  الصح ة  الخدمات 

والع وم.

اشغال البستنة وته ئة املساحات 

الخضراء.

األشغال والخدمات املختلفة.

 ،282 ع الة   : االجت اعي  املقر 

 ،26 مج وعة   ،02 فول   ،02 الشقة 

تامسنا.

تس ي1  مه ة  أسندت   : التس ي1 

حسوني  أسامة  السادة  إلى  الشركة 

واح د االفصالي.

األلااح : توزع على الشركاء أو تدلج 

بعد  الخاص  االحت اطي  حساب  في 

اقتطاع االحت اطي القافوني.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  لت الة  االبتدائ ة 

2021، تحت لقم 6697.

سجل تجالي لقم 1521ر1.

353 P

TADD’ART COLLECTION
SARL AU

تأسيس شركة
تاليخ تسج ل العقد العرفي بت الة 

تح ل  والتي   2021 أكتوار  ر1  في 

الخصائص التال ة :

الهدف االجت اعي : التجالة.

دلهم   100.000 الشركة  لأس ال 

فقدا وهي ت ثل 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة الواحدة.

مكل ة حصص املشالكة هي :

1000 حصة  الس دة تجاني مرية 

أي 100.000 دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.

 8 0ر شقة  : لقم  املقر االجت اعي 

حسان،  الوك لي  اح د  موالي  زفقة 

الرااط.

تجاني  الس دة  املسي1ة   : التس ي1 

مرية ملدة غي1 محدودة.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 

155665 باملحك ة التجالية بالرااط.

354 P

 STE RESTAURATION

 LIVRAISON BN
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة  محدودة

بشريك وح د

لاس الها : 100.000 دلهم

بتاليخ عرفي  عقد   ب وجب 

 21 أكتوار 2021، تم وضع القافون 

مسوؤل ة  ذات  لشركة   االسا�سي 

محدودة بشريك وح د ما يلي :

 STE RESTAURATION : التس  ة

.LIVRAISON BN SARL AU

مدة ق ام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاسيسها النهائي.

لقم  شقة  0ر   : االجت اعي  املقر 
لوك لي حسان  اح د  زفقة موالي   ،8

الرااط.

 100.000  : االجت اعي  الراس ال 

حصة   1000 الى  مق م  دله ا 

 100 حصة  كل  مقدال  اجت اع ة 

دلهم.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

الس د البحر فب ل.

الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

ف  ا يلي :

التس ي1 الحر لل قاهي واملطاعم.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف17  ر  بتاليخ  بالرااط  التجالية 
التجالي  السجل  لقم  تحت   ،2021
القافوني  االيداع  لقم  ر15561، 

.118756

355 P

 STE GRILLADES TORINO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د 
لاس الها : 800.000 دلهم

 PTT مقر االجت اعي  : التقس م

املحل لقم 2، حي النهضة 1 الرااط

السجل التجالي لقم : 2521ر1 

الرااط

فقل املركز الرئي�سي
غي1  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 

 ،2021 ف17اير   15 بتاليخ  العادي 

 GRILLADES TORINO لشركة 

SARL AU ، تقرل ما يلي :

املتجر   : من  الرئي�سي  املركز  فقل 

سكوير  الرياض  التجالي  R9املركز 
تقاطع شالع ض اء الرح ن والحضري 

لوكاد، سوي�سي الرااط.

الى : التقس م PTTاملحل لقم 2 حي 

النهضة 1 الرااط.

لدى  القافوني  االيداع  تم  وقد 

يوم بالرااط  التجالية   املحك ة 

 7 يول و 2021، تحت لقم 6571.

356 P

STE ACCUMED

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

تاسيس شركة
وضع  تم  العرفي  للعقد  تبعا  

املسؤول ة  محدودة  الشركة  قوافين 

في  املسجلة  الوح د  الشريك  ذات 

لقم  تحت  بالرااط  التجالي  السجل 

155697 بامل يزات التال ة :

.STE ACCUMED : التس  ة

الهدف : التجالة في ادوات املكتب 

واملعلوم ات.

املحالت  تعق م  متنوعة   دمات 

والتجالة في أدوات التنظ ف.

انعاش  والنقل،  البناء  أشغال 

عقالي.

لج  ع  والب ع  الشراء  ع ل ات 

أدوات وال ات الطب ة.

تنظ م الندوات والحفالت.

الطباعة  مجال  في  االشغال 

االشهال والتواصل.

اح د  زفقة  0ر   : االجت اعي  املقر 

لوك لي شقة لقم 8 حسان الرااط.

املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الراس ال 

 1000 الى  مقس ة  دلهم   100.000

100 دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

للواحدة.

الس د  يسي1ها  الشركة   : االدالة 

عباس ادليس.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ر ديس 17.

االلااح  %من   5 تقتطع   : االلااح 

طبقا  القافوني  لالد ال  الصافي 

تصرف  تحت  يوضع  والباقي  للقافون 

الج ع العام العادي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط.

357 P
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 STE   LE COMPLEXE

 EDUCATIF L'ODYSSEE

PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 10.000 دلهم

مقر االجت اعي  : ف ال ر زفقة 15 حي 

النصر )م.ج( مكناس

تفويت حصص
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

املنعقد  للشركاء،  االستثنائي 

 ،2020 يناير   6 بتاليخ  ب كناس، 

للشركة املذكولة أعاله، تقرل ما يلي :

الس دة  حصص  ج  ع  تفويت 

لبطاقة  الحاملة  الت1اب،  عائشة 

 D806756 لقم  الوطن ة  التعريف 

دلهم   100 فئة  من  حصة   12 أي 

الس د مح د صالح  لفائدة  للواحدة 

لبطاقة  الحامل  الكافي،  عبد  الدين 

.Dالتعريف الوطن ة لقم 01712ر

القافون  6 و7 من  تغ ي1 الفصول 

االسا�سي.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة التجالية ب كناس، 

لقم  تحت   ،2021 أكتوار   28 بتاليخ 

ر161.
للخالصة والنشر االدالة

358 P

 STE   LE COMPLEXE

 EDUCATIF L›ODYSSEE

PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 10.000 دلهم

مقر االجت اعي  : ف ال ر زفقة 15 حي 

النصر )م.ج( مكناس

الفسخ املسبق للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

املنعقد  للشركاء،  االستثنائي 

 ،2021 أكتوار   18 بتاليخ  ب كناس، 

للشركة املذكولة أعاله، تقرل ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة ابتداء من 
1ر أكتوار 2021.

الدين  الس د مح د صالح  تع ين 
عبد الكافي، الحامل لبطاقة التعريف 
ك صفي   ،D01712ر لقم  الوطن ة 

للشركة.
باملقر  التصف ة  مقر  حدد 
 15 زفقة  ر  ف ال  للشركة،  االجت اعي 

حي النصر )م.ج( مكناس.
كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية ب كناس، 
لقم  تحت   ،2021 فوف17    2 بتاليخ 

18ر.
للخالصة والنشر االدالة

359 P

STE JAMALDIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 61 زفقة 16، 
التقدم الحي املح دي الدالالب ضاء

حل مسبق للشركة
املؤلخ  االستثنائي  للقرال  طبقا 
بالدالالب ضاء في فاتح أكتوار 2021، 
قرل الشريكة الوح دة  الس دة ج ال 
بالتقدم  الساكنة  الدين  ديجة، 
املح دي  الحي   15 لقم  1ر،  زفقة 
للبطاقة  الحاملة  الدالالب ضاء، 
ما   BJ811رر لقم  الوطن ة  التعريف 

يلي :
من  ابتداء  للشركة  مسبق  حل 
في حالة  2021 ووضعها  أكتوار  فاتح 

تصف ة.
الق ام ب هام مصفي الشركة.

بالعنوان  التصف ة  مقر  تحديد 
التالي :

الحي  التقدم   ،16 زفقة   61
املح دي الدالالب ضاء.

لدى  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 ،2021 فوف17  ر  بتاليخ  بالدالالب ضاء 

تحت لقم 798761.
من أجل التخل ص واالشهال

املسي1

360 P

CCM CONSEILS

SARL
مقر : لقم 6ر1 شالع القاهرة كومطراف 1 ت الة

الهاتف : 7.61.12.18ر.05

الفاكس : 7.61.17.61ر.05

 STE  BETON PIECES
SARL AU

الزيادة في لاس ال الشركة
 18 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الشركة  2021، قرل مسؤول  اكتوار 

 ،  BETON PIECES SARL AU

ش.م.م. ذات الشريك الوح د ما يلي :
الذي  الشركة  لاس ال  في  زيادة 

يقدل ب : 10.000 دلهم وت ت اضافة 

 500.000 ل صبح  دلهم    190.000

دلهم.

تح ين القافون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   ،2021 فوف17   2 بتاليخ 

.118718

361 P

FIDUMA

SARL
مقر : لقم 6ر1 شالع القاهرة كومطراف 1 ت الة

الهاتف : 7.61.12.18ر.05

الفاكس : 7.61.17.61ر.05

 STE  BADR BAKERY
SARL AU

ب ع حصص واستقالة مسي1
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  ت  قرل   ،2021 اكتوار   21

 ،  STE BADR BAKERY SARL AU

ش.م.م. ذات الشريك الوح د ما يلي :

ب ع 1000 حصة في ملك ة الس د 

محسن بدل الى الس دة سك نة بدل.

استقالة املسي1 الس د املهدي بدل 

مسي1ة  بدل  سك نة  الس دة  وتع ين 

وح دة لشركة.

تح ين القافون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   ،2021 فوف17   2 بتاليخ 

5ر67.

362 P

STE ESPACE ECLAIRAGE

RC N°: 136393
املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاليخ 7 اكتوار 2021، تقرل ما يلي :

تغ ي1 املقر االجت اعي.

تم تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة 

الى : 111 حي الرح ة القطاع د سال.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فوف17   1 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021، تحت لقم 118858.

363 P

SAHARA MARBRE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د 
لاس الها : 20.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة لقم 1 حي 

الصناعي التقدم الرااط

السجل التجالي لقم : 27671

ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام 

يول و   12 بتاليخ  الرااط  في  مؤلخ 

2021، مسجل تحت تاليخ 20 يول و 

2021، قرل ما يلي :

توس ع النشاط التجالي للشركة :

الستخراج  املقالع  استغالل 

مع  والحجر  والجرافيت  الر ام 

تصن عها.

الت1ويج العقالي واكت ال البناء.

 ... املقالع  )االل�سي  والشراء  الب ع 

( االستي1اد والتصدير والتجالة في كل 

املواد املرتبطة بالر ام.

كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   ،2021 أكتوار   1 بتاليخ 

.117956

364 P

STE COUZ COUNAKRY
العام  االستثنائي  الج ع  قرل 

املنعقد في 22 سبت 17 2021، تقويت 

طرف  من  اجت اع ة،  حصة   1000

الس د العايدي يونس لفائدة الس د
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استقالة  وكذا  لضوان،  العايدي 

الس د يونس العايدي وتع ين الس د 
جديدا  مسي1ا  العايدي  لضوان 

ك ا  الصالح ات،  ج  ع  مع  للشركة 

تم تذويب القافون االسا�سي وتعديله.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

بت فلت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

سبت 17   28 بتاليخ   226 لقم  تحت 

.2021
للنسخ والب ان

الوك ل

365 P

 STE ADAM INTELLIGENCE

 AGENCY INTERNATIONAL

 .A.I.A.I
SARL AU

استدلاك  طأ وقع بالجريدة 
الرس  ة لقم 5559 بتاليخ 15 ماي 

2019
بدال من :

دلهم   1000  : الشركة  لاس ال 

فئة  من  حصة   100 الى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   10

بالكامل على الس د  الد معذول.

يقرأ : 
لاس ال الشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  دلهم   100

بالكامل على الس د علي آدم.

الباقي بدون تغ ي1.

366 P

STE CHAT SHOP
ب قت�سى عقد عرفي حرل بتطوان 

تاسيس  تم   ،2021 أكتوار   18 في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

.CHAT SHOP شريك وح د

املعدات  ب ع   : االجت اعي  الهدف 

الكتب  ب ع  االكت1وف ة،  واملستلزمات 

ولوازم املكتبة،  دمات التسه الت.
دلهم   10.000  : الشركة  لاس ال 

مقس ة الى 100 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة الواحدة.

ابراه م الشاط : 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
الش خ  شالع   : االجت اعي  املقر 
الكريان   117 لقم  العلوي  بالعربي 

تطوان.
املسي1 : ابراه م الشاط.

 : التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
ر011ر.

من أجل االستخالص والب ان

367 P

 STE SUPERIUM
INDUSTRIES

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  قد   ،2021 اكتوار   5 بتاليخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  تاسيس 

محدودة بامل يزات التال ة :
 SUPERIUM  : التس  ة 

.INDUSTRIES
الوساطة   : االجت اعي  الهدف 

التجالية.
في  حدد   : الشركة  لاس ال 
90.000 دلهم موزعة الى 900 حصة 
تم  قد  دلهم،   100 بق  ة  اجت اع ة 
تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

ب ا يتناسب مع مساه تهم أي :
الس د أمين ح افة الحامل لجواز 
00ر   ...  RC1781625 لقم  السفر 

حصة.
ZAFAR IMRAN  الحامل  الس د 
 .....  509167280 لقم  السفر  لجواز 

00ر حصة.
الحامل  أشرف  مح د  الس د  
 ..... 8ر1111815  لقم  السفر  لجواز 

00ر حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاليخ  من  أي  النهائي  التاسيس 

السجل التجالي.

الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
االولى  السنة  ماعدا  ديس 17،  1ر 

تبتدئ من تاليخ التسج ل.
املقر االجت اعي : 15 شالع االبطال 

لقم 1 اكدال الرااط.
التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
لجواز  الحامل  ح افة  أمين  الس د 
السفر لقم RC1781625 وذلك ملدة 

غي1 محدودة.
باملحك ة  التجالي  السجل  لقم 

التجالية بالرااط : 155721.
مقتطف من أجل االشهال

368 P

 STE AMILED
SARL AU

 1 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تاسيس  تم  قد  بسال،   2021 يوف و  

شركة تح ل الخصائص التال ة :
 STE AMILED SARL  : التس  ة 

.AU
في  مقاول   : االجت اعي  الهدف 

أشغال مختلفة للبناء.
استي1اد وتصدير.

تاجر.
لاس ال الشركة : 100.000 دلهم 
موزعة على 1000 حصة  بق  ة 100 

دلهم للحصة الواحدة.
 1000  ... بوزيد  مح د  الس د 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
كتكوت  تجزئة   : االجت اعي  املقر 

والد هالل حصين سال.
التس ي1 : الس د مح د بوزيد.

التجالي  بالسجل  التق  د  لقم 
بسال ر62رر بتاليخ 6 ماي 2021.

369 P

STE MESFITRAV
ب قت�سى  عقد عرفي مؤلخ 

بالقن طرة، بتاليخ 11 أكتوار 2021.
 MESFITRAV شركة  تاسيس  تم 

ش.ذ.م.م.
بتجزئة  محل   : االجت اعي  املقر 

االمل 2 لقم 1587 القن طرة.

االشغال   : االجت اعي  الهدف 

املختلفة وأشغال البناء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

م لود  الس د   : الى  أسند  التس ي1 

الح دي.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير الى 1ر ديس 17 من كل سنة.

 100.000  : في مبلغ  لاس ال حدد 

دلهم مقس ة الى 1000 حصة بق  ة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  دلهم   100

وتوزيعها كالتالي :

 750  .. الح دي  م لود  الس د 

حصة.

 250  .... الح دي  مح د  الس د 

حصة.

تم االيداع القافوني لدى املحك ة 

بالسجل  وق د  بالقن طرة  االبتدائ ة 

التجالي بالقن طرة تحت لقم رر0ر6 

بتاليخ فاتح فوف17 2021.
من أجل املستخرج واالشالة

370 P

STE FISHTIKN
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 59 اقامة موالي 

عبد العزيز شالع موالي عبد العزيز 

مكتب لقم 1 القن طرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القافون  وضع  تم  بالقن طرة، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التال ة :

.FISHTINK SARL : التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

املقر االجت اعي : 59 اقامة موالي 

العزيز  العزيز شالع موالي عبد  عبد 

مكتب لقم 1 القن طرة.

الس ك  بائع   : الشركة  املوضوع 

بالتقس ط والج لة.
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لاس ال  حدد   : الشركة  لاس ال 

دلهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة  بكاملها، 

الشركاء.

املدة : 99 سنة.

الس د  ل د  الى  أسند    : التس ي1 

التعريف  للبطاقة  الحامل  املهدون 

.FCالوطن ة لقم 8268ر

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم ر05ر6 بتاليخ 2 فوف17 2021.

371 P

  SPP - ING + 

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجت اعي : 10 زاوية زفقة 

يعقوب املنصول ومح د القري، 

مكتب لقم 5 القن طرة

الحل املبكر للشركة
السجل التجالي لقم 16905 

القن طرة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار   25 بتاليخ  العادي  الغي1 

قرل   ،SPP-ING+ لشركة   ،2021

الشريك الوح د ما يلي :

الحل املبكر للشركة.

سع د،  الس د  لوقي  تع ين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  التصف ة  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي :

املنصول  يعقوب  زفقة  زاوية   10

 5 لقم  مكتب  القري،  ومح د 

القن طرة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

فاتح  بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

فوف17 2021، تحت لقم 88828.

372 P

STE ACT MAKER
شركة محدودة املسؤول ة
لاس الها : 80.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 195 املغرب 

العربي د القن طرة

تاسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  ب قت�سى  

أكتوار   12 بتاليخ  بالقن طرة، 

االسا�سي  القافون  حرل   ،2021

تح ل  املسؤول ة  محدودة  لشركة 

املواصفات التال ة :

.STE ACT MAKER : التس  ة

حدد   : االجت اعي  الراس ال 
لاس ال في مبلغ 80.000 دلهم.

الشركاء : الس دة سهام املرابط.

الس د مح د الراقي.

املقر االجت اعي : 195 املغراالعربي 

القن طرة.

هدف الشركة : مكتب الدلاسات 

وتصدير  االستي1اد  واالبحاث، 

مفاوض.

املدة : 99 سنة.

قبل  من  الشركة  تدال   : االدالة 

املرابط  سهام  الس دة  املسي1: 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 195 ب  القاطنة   BK218981 لقم 

املغرب العربي د القن طرة.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

التجالي  بالقن طرة بتاليخ فاتح فوف17 

2021،  تحت لقم 88826.

373 P

 FIDCONET

SARL

 TRAVAUX COMPTABILITE

 CONSTITUTION DE SOCIETE CONSEILS

JURIDIQUES

 STE RICHTER LOCATION
DE VOITURE

SARL AU

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

 ،2021 أكتوار   5 بتاليخ  بالقن طرة، 

املسؤول ة  ذات  شركة  تاسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

التال ة :

 STE RICHTER  : التس  ة 

 LOCATION DE VOITURE

ش.ذ.م.م.ش.و

الشكل القافوني :  شركة محدودة 

املسؤول ة بشريك وح د.
املقر االجت اعي : لقم 8ر د تجزئة 

الحزام الساكن ة القن طرة.

الهدف االجت اعي : كراء الس الات.

الع ل ات  كل  عامة  واصفة 

لها  التي  واملال ة  والعقالية  التجالية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن  ة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

اليزمي  انسة  الى  أسند   : التس ي1 

اكرام.

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

سنة  كل  من  ديس 17  1ر  الى  يناير 

تاليخ  من  تبتدئ  االلى  السنة  ماعدا 

التسج ل.
 100.000 في مبلغ  : حدد  لاس ال 

دلهم مقس ة الى 1000 حصة بق  ة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  دلهم   100

وتوزيعها كالتالي :

 .... الزهراء  فاط ة  التاقي  الس دة 

1000 حصة.

بالسجل  القافوني  االيداع  تم 

االبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 

بتاليخ  017ر6  لقم  تحت  بالقن طرة 

فاتح فوف17 2021.
من أجل االستخراج واالشالة

374 P

 STE KHADAMAT

BOUNOUAR
شركة محدودة املسؤول ة 

بشريك وح د

العرفي  العقد  شروط  حسب 

بتاليخ 21 سبت 17 2021، تم تاسيس 

محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 

وذلك  وح د  بشريك  املسؤول ة 

حسب امل يزات التال ة :

 STE KHADAMAT  : التس  ة 

.BOUNOUAR

الشكل القافوني : شركة محدودة 

املسؤول ة بشريك وح د.

كدادلة  تجزئة   : االجت اعي  املقر 

شالع االمل لقم ر1 جرف امللحة.

االشغال   : والغاية  الغرض 

املختلفة والبناء.

والتجالة.

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة في السجل التجالي.
دلهم   10.000  : الخاص  لاس ال 

اجت اع ة  حصة   1000 الى  مقس ة 

في  حصة  لكل  دلهم   100 فئة  من 

حوزة الشريك الوح د :

الس د عبد املج د بوفوال الحامل 

لقم  الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

ر586رGN ... 1000 حصة.

من  ابتداء   : االجت اع ة  السنة 

فاتح يناير الى 1ر ديس 17 من كل سنة.

املديرية : الس د عبد املج د بوفوال 

ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

بتاليخ  بلقصي1ي  ب شرع  االبتدائ ة 
السجل  لقم   ،2021 أكتوار   25

التجالي 725.

375 P

STE SIMORIENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية شالع أبو 

بكر الصديق وزفقة غافدي بقعة 
لقم 2ر-0ر ع الة A اقامة ابراه م 

متجر لقم 1 القن طرة

تفويت حصص اجت اع ة
وتع ين مسي1 جديد

 ب قت�سى محضر الج ع العام الغي1

 ،2021 أكتوار   28 بتاليخ  العادي 

ذات  شركة   ،SIMORIENT لشركة 

املسؤول ة املحدودة تقرل ما يلي :

املصادقة على تفويت 500 حصة 

100 دلهم للحصة  اجت اع ة بق  ة 

مالكة،  بوعدل  الس دة  ملك  في 

لفائدة الس دة دين لش دة.
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بوعدل  الس دة  استقالة  قبول 

مالكة من مهام تس ي1 الشركة وابرائها 

ملدة تس ي1ها للشركة.

فوال  الشنشني  الس دة  تع ين 

غي1  ملدة  للشركة  جديدة  مسي1ة 

محدودة.

من  و12   7  ،6 الفصول  تغ ي1 

القافون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ فاح فوف17  

2021، تحت لقم 6ر888.

376 P

 STE ZENITH

CONTRACTORS
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
لاس الها : 500.000 دلهم

مقرها االجت اعي : موطن بالقن طرة، 

101 شالع موالي عبد العزيز اقامة 

صنوار مكتب لقم 1

تاسيس شركة
املؤلخ  العرفي  العقد  ب وجب 

تأسست   ،2021 اكتوار   11 بتاليخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د في الخصائص التال ة :

اسم  الشركة  تح ل   : التس  ة 

 ZENITH CONTRACTORS

ش.ذ.م.م.ش.و.

املوضوع : الشركة لها ك وضوع في 

املغرب ك ا في الخالج.

مقاولة في أشغال البناء واالشغال 

املختلفة.

في  محدد   : االجت اعي  الراس ال 

بالكامل  مكتتبة  دلهم   500.000

باسم الشريك الوح د الس د فج ب 

ابو القاسم.

موطن   : االجت اعي  املقر 

عبد  موالي  شالع   101 بالقن طرة، 

العزيز اقامة صنوار مكتب لقم 1.

ابتداء  99 سنة  في  : محددة  املدة 

من يوم التاسيس.

ويسي1ها  الشركة  يدير   : االدالة 
غي1  ملدة  القاسم  أبو  فج ب  الس د 

محدودة.
القافوني  لالحت اط   %  5  : االلااح 
لقرال  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشريك الوح د أو الشركاء.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
وق دت  بالقن طرة،  االبتدائ ة 
019ر6  لقم  تحت  التجالي  بالسجل 

بتاليخ 2 فوف17 2021.
ب ثابة مقتطف وا ان

املسي1 الوح د

377 P

شركة كوف إموى
COIFF ‘EMOI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د

لأس املال : 100.000.00 دلهم
س.ت لقم 17107

ب ع حصص
تع ين مسي1 جديد

العام  الج ع  قرالت  ب وجب 
أكتوار   15 في  مؤلخ  اإلستثنائي 

.2021
الس دة  ب لك  حصة   500 ب ع 
شه د  بايرام  الس د  إلى  سلين  فلزيم 
واذلك تصبح الشركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د.
املسي1  شه د  بايرام  الس د  عين 

الجديد  لفا  للس دة سلين فلزيم.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
0ر  بتاليخ  بالقن طرة  اإلبتدائ ة 

أكتوار 2018 تحت عدد 5ر621.
مقتطف وا ان

املسي1

378 P

NEGOCIAMED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي :67 حي الع ون 
الطابق الثالث شقة لقم 5 املح دية

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
باملح دية، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 NEGOCIAMED  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  :شركة  القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

الع ون  حي   67  : اإلجت اعي  املقر 

الطابق الثالث شقة لقم 5 املح دية.

موضوع الشركة :

كراء ارل ات.

املقاولة في فقل البضائع.

ب ع قطاع غ ال الس الات.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 الط بي  فدوى  الس دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التس ي1 : أسند إلى الس دة فدوى 

الط بي.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

باملح دية تحت  اإلبتدائ ة  باملحك ة 

لقم ر2175 بتاليخ 1 ديس 17 2019.

379 P

ARCOS INFO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د

لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي :128 زفقة العرعال 

الطابق الثاني B 6 الدالالب ضاء

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  وضع  تم  بالدالالب ضاء، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

املواصفات التال ة :

 ARCOS INFO SARL  : التس  ة 

.AU

ذات  :شركة  القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املقر اإلجت اعي : 128 زفقة العرعال 

الطابق الثاني B 6 الدالالب ضاء.

موضوع الشركة :

ب ع لوازم املكتب بالج لة.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرلة  للواحدة،  دلهم   100 بق  ة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 الزمزامي  مح د  الس د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

الس د مح د  إلى  أسند   : التس ي1 

الزمزامي.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالدالالب ضاء  اإلبتدائ ة  باملحك ة 

 28 بتاليخ   170107 لقم  تحت 

أغسطس 2020.

380 P

MARROUNA PIECE AUTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د

 ،C املقر اإلجت اعي : لقم ر1ر، بلوك

متجر لقم 1، اوالد اوج ه

القن طرة

السجل التجالي لقم 61195

تحويل املقر اإلجت اعي
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 MARROUNA الغي1 العادي لشركة

PIECE AUTO SARL AU تقرل ما يلي:

املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  اإلجت اعي 
متجر   ،C بلوك  ر1ر،  لقم  القديم  
إلى  القن طرة  اوج ه  اوالد   ،1 لقم 

العنوان الجديد متجر لقم 1، الزفقة 

عرصة  لزوقي،  تجزئة  و18ر،   177

القا�سي القن طرة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 2 فوف ن17 

2020 تحت لقم 88850.

381 P
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LACHJAR IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 100 شالع موالي 
عبد العزيز مكتب 2 إقامة فدى 

القن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   بالقن طرة، 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التال ة :
 LACHJAR IMMO  : التس  ة 

.SARL
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
املقر اإلجت اعي : 100 شالع موالي 
فدى  إقامة   2 مكتب  العزيز  عبد 

القن طرة.
موضوع الشركة :
األشغال املختلفة.

وكالة عقالية.
منعش عقالي.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 
إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بق  ة 100 دلهم للواحدة.
 املدة : 99 سنة.

التس ي1 : أسند إلى :
 الس د مح د لشهب.
والس د مح د جراوع.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 
بالقن طرة تحت  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 62729 بتاليخ 11 أكتوار2020.
382 P

FAST2HELP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 15 زفقة M فال 
فلولي القن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 FAST2HELP SARL  : التس  ة 

.AU

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املقر اإلجت اعي : 15 زفقة M فال 

فلولي القن طرة.

موضوع الشركة :

مركز اإلتصال.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بق  ة 100 دلهم للواحدة .

املدة : 99 سنة.

لش د  الس د  إلى  أسند   : التس ي1 

العسال.

التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  اإلبتدائ ة  باملحك ة 

لقم 1ر0ر6.

383 P

PYRAMIDEHOUSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د

لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 17 زفقة ع ر ابن 

العاص، إقامة اس اع ل مكتب لقم 

1 القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 PYRAMIDEHOUSE  : التس  ة 

.SARL AU

ذات  :شركة  القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املقر اإلجت اعي : 17 زفقة ع ر ابن 

العاص، إقامة اس اع ل مكتب لقم 

1 القن طرة.

موضوع الشركة :

األشغال املختلفة أو البناء.

لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بق  ة 100 دلهم للواحدة .

املدة : 99 سنة.

عبد  الس د  إلى  أسند   : التس ي1 

الرزاق بلعباس.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
لقم 055ر6.

384 P

L’ADRESSE 59
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بشريك وح د
لأس الها : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 2ر زفقة حسن ابن 

تابت لقم 1 القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقن طرة، تم وضع القافون األسا�سي 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

التال ة :

 L’ADRESSE 59 SARL : التس  ة

.AU

ذات  :شركة  القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

زفقة حسن  2ر   : اإلجت اعي  املقر 

ابن تابت لقم 1 القن طرة.

موضوع الشركة :

مستغل مقهى.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 

دلهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

إجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بق  ة 100 دلهم للواحدة .

املدة : 99 سنة.

أح د  الس د  إلى  أسند   : التس ي1 

قادمي.
التجالي  بالسجل  التق  د  تم 

بالقن طرة تحت  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
فوف ن17  فاتح  بتاليخ  019ر6  لقم 

.2021

385 P

PROFESSIONAL GREEN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

املقر اإلجت اعي : إقامة منال 1ر، 
مكتب 5، زاوية زفقة مح د القري 

وزفقة أفوال القن طرة

تحويل املقر اإلجت اعي
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2021 يناير   26 بتاليخ  العادي  الغي1 

 PROFESSIONAL GREEN لشركة 
 1.000.000.00 لأس الها   ،SARL

بالقن طرة،  اإلجت اعي  مقرها  دلهم، 

إقامة منال 1ر، مكتب 5، زاوية زفقة 
تقرل  أفوال  وزفقة  القري   مح د 

ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  االجت اعي 

القديم :

زاوية   ،5 مكتب  1ر،  منال  إقامة 
أفوال،  وزفقة  القري  مح د   زفقة 

القن طرة.

موالي  زفقة  الجديد  العنوان  إلى   

يوسف لقم 6، ع الة الحاج بوشتة، 

الشقة لقم 9، القن طرة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بالقن طرة   اإلبتدائ ة 

لقم  تحت   ،2021 فوف 17  فاتح 

9ر888.

386 P

 AGRICULTURE AL WATAN

AL ARABI
في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

قد  قاسم  بس دي   2021 ف17اير   17  

لشركة  األسا�سي  القافون  وضع  تم 

تح ل الخصائص التال ة :

 AGRICULTURE AL  : التس  ة 

WATAN AL ARABI

ذات  شركة   : القافوف ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

الهدف اإلجت اعي :

التس ي1 واإلستغالل الفالحي.

واملعدات  املنتوجات  والشراء  ب ع 

الفالح ة.
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دلهم   100.000  : املال  لأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
100 دلهم للحصة الواحدة مقس ة 

ك ا يلي :
الس د التهامي دقش 1000 حصة.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
إلى  يناير  فاتح  :من  املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسج ل.
لقم  : شالع سبو  اإلجت اعي  املقر 

91 مكرل مشروع بلقصي1ي.
التس ي1 : الس د التهامي دقش.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
مالس   17 بتاليخ  بلقصي1ي  ب شروع 

2021، تحت لقم 521.
387 P

 SOUSS شركة
 MOUNASSABAT

SARL
الزيادة في الرأس ال

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤلخ  للشركاء  اإلستثنائي 
بتاليخ 15 أكتوار 2021 تقرل ما يلي :

لفع لأس ال بزيادة 2.500.000.00 
لأس الها  ل صبح  دلهم، 
إلى  دلهم   100.000.00 من 
تم  ومن  دلهم،   2.600.000.00
25000 حصة جديدة من فئة  زيادة 
مسجلة  كلها  للحصة  دلهم   100
في  تعديالت  إجراء  مع  النسبة  بنفس 
في  الجالي للشركاء، املدون  الحساب 
لحصته  بالنسبة  الشركة،  سجالت 
فإن  ومنه  اإلجت اعي  الرأس ال  في 

الفصلين 6 و7 س عدالن ك ا يلي :
النبالك  الحسين  والنسب  االسم 
دلهم   2.600.000.00 لأس ال  مبلغ 

عدد الحصص 26000.
:بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
الكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
فوف 17  ر  بتاليخ   107096 لقم  تحت 

.2021
388 P

شركة اسما برو
ش.م.م

ب ع الحصص اإلجت اع ة
استقالة مسي1 الشركة
تع ين  املسي1 الجديد
إمضاء البنكي واإلدالي

تغ ي1 الشكل القافوني للشركة
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤلخ  للشركاء  اإلستثنائي 
بتاليخ 22 أكتوار 2021 تقرل ما يلي :
لش دة  ال17يقي  الس دة  قامت 
بب ع الحصص التي ت لكها في الشركة 

لفائدة الس د ع ر  لق هللا.
قامت الس دة بن عث ان ليم بب ع 
الشركة  في  ي لكها  التي  الحصص 

لفائدة الس د ع ر  لق هللا.
عث ان  بن  الس د  إستقالة 
اس اع ل من مهامه ك سي1 للشركة.
تع ين الس د ع ر  لق هللا مسي1 

لشركة ملدة غي1 محدودة.
واإلدالي  البنكي  التوق ع  إلغاء 

للس د بن عث ان اس اع ل.
بالتوق ع  ملتزمة  برو  اس ا  شركة 
البنكي واإلدالي للس د ع ر  لق هللا.
تغ ي1 الشكل القافوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير بتاليخ ر فوف 17 2021، تحت 

لقم 107097.
389 P

SOCIETE CASTRUM BTP
SARL

كستغ م بتب ش.م.م
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
ذات  الشركة  تأسيس  تم 
العقد  ب قت�سى  املحدودة  املسؤول ة 
 2021 أكتوار  ر1  في  املؤلخ  العرفي 
أكتوار   15 بتاليخ  واملسجل  بأكادير 
القافون  وضع  تم  بأكادير   2021
املسؤول ة  ذات  للشركة  االس�سي 
املحدودة حسب املواصفات التال ة :

ش.م.م  بتب  كستغ م   : التس  ة 

.SOCIETE CASTRUM BTP SARL

املوضوع اإلجت اعي للشركة :

إنشاءات  أو  متنوعة  أع ال 

)مقاول(.

طالء ودهان صناعي.

تقديم الخدمات وتأجي1 اررت.

مقر الشركة : دوال تكاديرت بلوك 

6 الدلالكة أكادير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

2.000.000.00 دلهم   : الرأس ال 

فئة  من  حصة   20.000 إلى  مقس ة 

100.00 دلهم كالتالي :

 10.000 املاموني  سل  ان  الس د 

حصة.

احساين  ايت  يونس  الس د 

10.000 حصة.

من  تبتدئ   : اإلجت اع ة  السنة 

فاتح يناير حتى 1ر ديس 17.

سل  ان  الس د  عين   : التس ي1 

غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  املاموني 

محدودة.

في  التوق ع   : اإلجت اعي  التوق ع 

من  يكون  البنك ة   واألولاق  العقود 

طرف الس د سل  ان املاموني.

القافوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

التجالي  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

لقم   2021 فوف 17   2 بتاليخ  بأكاير 

.107059
املسي1

390 P

OMARIM TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ب ساهم واحد
 27 بتاليخ  العرفي  للعقد  تبعا 

سبت 17 2021 تم وضع قوافين شركة 

ذات امل يزات التال ة:

.OMARIM TRAVAUX :التس  ة

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة ب ساهم واحد.

املوضوع :

وج  ع  العامة  البناء  أشغال 

الحرف واألشغال املدف ة.

الصرف  العامة،  الحرف  أشغال 

املختلفة  والشبكات  الطرق  الصحي، 

.VRD

تزويد  شبكات  وإنشاء  تص  م 

الكهرااء  وشبكات   AEP الشرب  م اه 

والهاتف.

حفر وتطوير وتجهيز اربال وفقاط 

امل اه.

فجالة  السباكة،  الصباغة، 

املقاوم  والفوالذ  واألملن وم  الخشب 

.PVC للصدأ وفجالة

واإلنعاش  السكني  التطوير 

العقالي، ج  ع ع ل ات تشي د وا ع 

العقالات.

أو  العالية  األلا�سي  ج  ع  شراء 

املبن ة، وأي تجزئة أو تشي د ألي مبنى 

متعلق بالسكن، لإلستخدام التجالي 

أو املنهي أو اإلدالي.

التكلفة  منخفضة  مساكن  بناء 

وأي مساكن للب ع.

املولدات،  مج وعات  توليد 

تطوير ص افة اإلضاءة العامة.

املختلفة  والخدمات  االشغال 

إلخ...

زفقة  الفتح  حي   : الرئي�سي  املقر 

ينبوع لقم رر الع ون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

إلى  مقس ة  دلهم   10.000.00

دلهم   100 فئة  من  100حصة 

وي لكها هشام الصالحي.

الس د  طرف  من  تسي1   : اإلدالة 

هشام الصالحي.

بكتابة  تم    : القافوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائ ة بالع ون 

2021 تحت لقم  أكتوار  فاتح  بتاليخ 

بالسجل  تسج لها  وتم  078ر/2021 

عدد  التحل لي  الرقم  تحت  التجالي 

19ر8ر.

391 P
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 SOCIETE DE PRODUCTION
 AUDIOVISUELLE DU SUD

SPAS
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
بتاليخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوافين  وضع  تم   2021 يوف و   29

الشركة ذات امل يزات التال ة:
التس  ة:

 SOCIETE DE PRODUCTION  

.AUDIOVISUELLE DU SUD SPAS
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
املوضوع :

الس عي  اإلفتاج  أنشطة  ج  ع 
وال17امج  األفالم  وإفتاج  البصري، 
وكل  اإلعالف ة  واللقطات  التلفزيوف ة 

ف لم وثائقي.
واإلفتاج  التص  م  أنشطة  ج  ع 
وإفتاج  واإلستطالع  واملعلومات 

األفالم السين ائ ة.
تقديم  ف ديو،  أفالم  إفتاج 
إنشاء  لل نتجين،  الخدمات 

استوديوهات تصوير.
شركات  ج  ع  وتشغ ل  إنشاء 
)قناة  البصرية  الس ع ة  اإلتصاالت 

تلفزيوف ة ومحطة إذاع ة(.
ج  ع  وتسويق  واستغالل  إفتاج 
اإلتصال  بأنشطة  املتعلقة  األع ال 
والس عي  الجراف كي  واإلفتاج 

البصري إلخ...
بكر  ابو  شالع   : الرئي�سي  املقر 
حي  ر  لقم  الحلفة  زفقة  الصديق 

املسي1ة الع ون.
مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 
إلى   مقس ة  100.000.00دلهم 
دلهم   100 فئة  من  حصة   1.000

وموزعة على النحو التالي :
 670 ابريه  مح د  س دي  الس د   

حصة.
0رر  املجاهدي  الس د  طالي 

حصة.
اإلدالة : تسي1 بشكل تام  من طرف 

الس د س دي مح د ابريه.

بكتابة  تم    : القافوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائ ة بالع ون 
لقم  تحت   2021 يول و   6 بتاليخ 
بالسجل  تسج لها  وتم  ر2021/220 
عدد  التحل لي  الرقم  تحت  التجالي 

99ر7ر.
392 P

KAIBRA
S.A.R.L

تعديالت قافوف ة
اإلستثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
ملساهمي شركة KAIBRA  شركة ذات 
لأس الها  البالغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  والكائن  دلهم   100.000.00
اإلجت اعي برقم 1 ع الة ح و سع د 

شالع مكة، الع ون، تقرل ما يلي :
حل مبكر للشركة.

مكان  وتحديد  املصفي  تع ين 
التصف ة.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
 2021 أكتوار   26 بتاليخ  بالع ون 

تحت عدد 289ر/2021.
393 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 SODFA : مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بتاليخ  حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
15 أكتوار 2021 في الرااط، تم تحرير 
محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 
امل يزات  تح ل  التي  وح د  بشريك 

التال ة :
  SODFA  : مقاولة   : التس  ة 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د.
الهدف: 

غرف القهوة والشاي.
محل آيس كريم وكري17ي.

 2 إقامة حل  ة   : اإلجت اعي  املقر 
طرق   N M6 محل   N GH29 ع الة 

القن طرة سال.
مدة ق ام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاليخ تأسيسها النهائي.

ب  يقدل   : الشركة  لأس ال 

100.000.00 دلهم مقسم إلى 1000 

للواحدة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :

الس د ادم مخشاني 1000 حصة.

التس ي1 واإلمضاء : تس ي1 الشركة 

الس د  طرف  من  محدودة  غي1  ملدة 

ادم مخشاني.

بتوق ع  ملزمة  الشركة  تصبح 

الس د ادم مخشاني.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17 من كل سنة.

تقس م األلااح : بعد اقتطاع 5 % 

الباقي حسب  يوزع  قافوني،  كاحت اط 

قرال الشركاء.

التسج ل : تم التسج ل باملحك ة 

 2021 أكتوار   1 يوم  بسال  التجالية 

تحت الرقم ر181ر.
ملخص من أجل النشر

394 P 

 SYNAPSES MAROC شركة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
يوف و   15 في  املؤلخ  للعقد  طبقا 

املسؤول ة  شركة  تأسيس  تم   2021

محدودة بالخصائص التال ة : 

 Synapses Maroc  : التس  ة 

.((SM

 الهدف : الطاقة الش س ة أو طاقة

 الرياح والت1ك بات الكهراائ ة واالستي1اد

والتصدير.
 100.000  : املج وعة  لأس ال 

دلهم.
فول  بن نصول  الس د   : املسي1 

الدين.

شالع   118  : االجت اعي  املقر 

الحسن االول حي الدا لة اكادير.

املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القافوني  االيداع  تم 

باكادير  باملحك ة  التجالي  بالسجل 

يول و   16 بتاليخ   18111 لقم  تحت 

.2021

395 P

TIZNIT AUTO
SARL

اعالن تأسيس شركة

 11 ب  املؤلخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تقرل   2021 أكتوار 

باملواصفات ارت ة : 

.TIZNIT AUTO : التس  ة

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤول ة.

ر  لقم  مكتب   : االجت اعي  املقر 

الطابق األول شالع ال اقوت حي ال غ 

تزفيت.
لأساملال : 100.000 دلهم.

املسي1 : مح د اوا هي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17.

الهدف : ب ع الس الات.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

 2 بتاليخ  بتزفيت  االبتدائ ة  لل حك ة 
فوف 17 2021 لقم 801/2021.

396 P

STE ZONIA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د 

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بافزكان 

في 11 أكتوار 2021 تم تأسيس شركة 

بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د  صائصها : 

.ZONIA : التس  ة

املختلفة  االشغال   : النشاط 

والبناء. 

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

مسؤول ة وح دة بشريك واحد.

دلهم   100000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 دلهم مسجلة تحت اسم الس د 

عبداللط ف عشاق.

املسي1 : عبداللط ف عشاق.

الش كات  ج  ع   : التوق ع 

بالتوق ع  سالية  تكون  والك ب االت 

الفريد للس د عبد اللط ف عشاق.
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 1 لقم  شقة   : االجت اعي  املقر 
الكائنة بحي برج اتركي تراست افزكان.

املدة : 99 سنة.
السنة  تبدأ   : أالجت اع ة  السنة 
االجت اع ة في األول من يناير وتنتهي 
السنة  وستش ل  ديس 17،  1ر  في 
النهائي  تأسيس  وقت  األولى  املال ة 

للشركة حتى 1ر ديس 17 2021.
ب صلحة  تم  القافوني  اإليداع 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 
لقم   2021 أكتوار   28 في  افزكان 

اإليداع ر228.
397 P

 STARTINGE SERVICE شركة
 S.A.R.L

إنشـــاء شركـــــة
 25 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  ثم   2021 أكتوار 
امل يزات  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 
 STARTINGE SERVICE : التس  ة

.S.A.R.L
أوالد  زفقة   : االجت اعي  املقر 

بوع طة حي األمل، طافطان.
دلهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100,00 دلاهم.
الهدف : 
البستنة.

التنظ ف.
األمن الخاص.

الشركاء : 
علي أهل املولودي، مغربي، مزداد 
ت  و.  ب.   ،1995 سبت 17   11 بتاليخ 

.JF55228 لقم
مزداد  مغربي،  جل خ،  حسن 
لقم  و. ت  02/02/1992، ب.  بتاليخ 

.JF16955
مزداد  مغربي،  الكبالوي،  مح د 
لقم  و. ت  ر1/01/199ر، ب.  بتاليخ 

.JF19072
فاتح  من  تبتدئ    : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

حال ا  الشركة  تسي1   : التس ي1 
ملدة  املولودي  أهل  علي   : طرف  من 
ك سي1  جل خ  وحسن  محددة،  غي1 

مشت1ك.
باملحك ة  تم   : التجالي  السجل 
االبتدائ ة بطافطان بتاليخ 29 أكتوار 

2021 تحت لقم 1ر59.
398 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STRA VERRS TRAVAUX
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم

ICE : 002916ر8810000ر
RC 1921ر

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   1
 ،2021 سبت 17   22 بتاليخ  باكادير 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التال ة : 
 STRA VERRS  : التس  ة 

.TRAVAUX
الهدف : االشغال املختلفة.

املقر االجت اعي : دوال اكي اك و حي 
السالم كادير.

املدة : 99 سنة.
السنة االجت اع ة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

ب قدال 100 دلهم لكل واحدة.
الراف ق  الس د  عين   : التس ي1 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1   الد، 

محدود ة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   2
باكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ 25 اكتوار 2021 تحت الـــرقم 
106921 ومسجلة بالسجل التجالي 

في ففس ال وم تحت الرقم ر1921.
399 P

» SUIDALE COLLE« شركة
ش.م.م 

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 27 سبت 17 2021 تم تأسيس شركة 
التجالي  سجلها  املسؤول ة  محدودة 

لقم 5919 ذات امل يزات التال ة :

 » SUIDALE COLLE« : التس  ة 
ش.م.م.

الش خ  حي   : االجت اعي  املقر 
عبداتي طافطان. 

الرأس ال : 100000 دلهم.
الهدف : 

تاجر املواد الك  اوية بالتفص ل.
تصن ع وتسويق الص غ ومشتقاته.

 تسويق االس نت تعبئته.
الغني  عبد  الس د   : الشركاء 

طنطاوي والس د الحنصالي ادليس.
التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
والس د  طنطاوي  الغني  عبد  الس د 

الحنصالي ادليس.
اإليداع  تم   : القافوني  االيداع 
 القافوني باملحك ة االبتدائ ة طافطان
لقم  تحت   2021 أكتوار   25 بتاليخ 

7ر2.
400 P

 RAYANE SERVICE NEGOCE 
RC : 2162ر

 تـأسـيـس شــركة
 9 بتأليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التاسي�سي 
املحدودة تح ل الخصائص التال ة : 

 RAYANE SERVICE  : الـتـسـ  ـــــــــــــــة 
 .NEGOCE

املسؤول ة  ذات  الشركة   : الشكل 
املحدودة.

تجهيزات  وشراء  ب ع   : الـ ـوضـــــوع 
ب ع   / املدلس ة  واللوازم  املكتب 
وشراء ج  ع املعدات واألثاث املكتبي 
ب ع  املعلومات/  تكنولوج ا  ومعدات 

وشراء ج  ع مواد التنظ ف.
الـ ـقر االجـتـ اعــي  : امللك املسمى 

الصفاء 92ر ايت ملول. 
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

لأس ـــال الشركـــة  : مئة الف دلهم
الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر : مراد ايت علي.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
كتابة الضبط باملحك ة اإلبتدائ ة ب 
 28  : بتاليخ   2286 لقم  تحت  افزكان 
التجالي  سجلها  لقم   2021 أكتوار 

هو : ر2162. 
401

SANIR NEGOCE
ب قت�سي عقد عرفي املؤلخ بتاليخ 

تأسيس  تم  افزكان   2021 أكتوار   15

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص  تح ل  الوح د  الشريك 

التال ة : 

 STE SANIR NEGOCE : التس  ة 

.SARL AU

دوال  في  محل   : االجت اعي  املقر   

اشتوكة  ع ي1ة  ايت  بلدية  او ريب 

ايت باها. 
 لأس املال : 100.000 دلهم.

 املدة : 99 سنة.

شاهدي  اي ان  الس دة   : املسي1ة   

.JH 17716 وطن تها لقم

النشاط : اشغال مختلفة واشغال 

البناء التجالة معدات التاثيت.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

 االبتدائ ة بافزكان في 26 أكتوار 2021

تحت لقم 2265.

402

STE SNK AUTO
سنك اوطو

تأسيس
بتاليخ عرفي  عقد  ب قت�سى    

حرلت  بب وكرى   2021 سبت 17   16  

قوافين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

 صائصها كالتالي :

 STE SNK اوطو  سنك   : االسـم 

.AUTO

وم كاف كي  صباغ   : األهداف 

للس الات.

كناوة  دلب   : االجت اعي  املقر 

ب وكرى. 

 100.000  : االجت اعي  الرأس ال 

من  سهم   1000 إلى  مقس ة  دلهم 

الس د  منها  ي لك  التي  دلهم،   100

 الد الهشومي 33% والس د سف ان 

مجدوبي  نه لة  والس دة   %33 ازاك 

 .%34

التس ي1 :  الد الهشومي وسف ان 

ازاك.
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اإليداع القافوني : تم اإليداع لدى 
بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة  املحك ة 

2021 أكتوار 08 تحت لقم2116. 
403

MESSAGERIE SOUSSI
تـــأسـيــس

 26 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أغسطس 2021 ب اكاديرتم تأسيس 
صفاتها  املسؤول ة  محدودة  شركة 

ك ايلي : 
 MESSAGERIE  : التس  ة 

.SOUSSI
الهــدف : تهدف الشركة أساساإلى : 
ف ابة  املصاحبة  غي1  األمتعة  فقل 

عن ار رين 
فقل البضائع ف ابة عن ار رين

االلساالت.
: حي اكرو فلوس  املقر االجت اعي 

اولير اكادير.
تاليخ  من  ابتداء  : سنة   99 املدة   

التسج ل بالسجل التجالي.
الرأس ال : حدد لأس ال الشركة 
في 100.000 دلهم مقس ة إلى 1000 

حصة بق  ة 100 دلهم للواحدة.
- الس د فؤاد فالس : 500 حصة.

 500  : العواد  الهاشم  الس د   -
حصة.

العواد  الهاشم  الس د   : التس ي1   
على  والتوق ع  والس دهشام غدوان، 
من  واالدالية  البنك ة  الوثائق  ج  ع 
طرفالس د الهاشم العواد وذلك ملدة 

غي1 محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
سبت 17   27 بتاليخ  اكادير  التجالية 
ولقم  ر10661  لقم  تحت   2021

السجل التجالي18977.
404

 STE FAMS RESEAUX
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ  محرل  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة  تأسيس  تم   2021 أكتوار   8
شريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

وح د ذات امل يزات التال ة : 

 FAMS RESEAUX  : التس  ة 

ش.م.م ذات شريك وح د.

وترك ب  لاط  في  مقاول   : الهدف 

وااللكت1وف ة  الهاتف ة  الشبكة 

واملعلومات ة.

أشغال البناء وأشغال مختلفة.

بالطابق  شقة   : االجت اعي  املقر 

126 حي الهدى  A لقم  السفلي بلوك 

أكادير.

 100.000  : االجت اعي  املال  لأس 

1000 حصة من فئة  إلى  دلهم مجزأ 

ترجع  الواحدة  للحصة  دلهم   100

كلها للس د بولك د عادل.

الس د  الشركة  يسي1   : التس ي1 

اإلمضاء  وتخويله  عادل  بولك د 

املنفرد ملدة غي1 محدودة.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر ديس 17 من كل سنة.

العقد  لهذا  القافوني  اإليداع  تم 

املحك ة  ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 106991 التجالية باكادير تحت لقم 

والسجل التجالي لقم 17ر19 بتاليخ 

28 أكتوار 2021.
من أجل النسخة والب ان

405

Fiduciaire & Conseil

 IMM°15 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tel : 0600 0ر17 6ر

الراحة مباني
إنشـــــاء شـــــركة

بتاليخ 22 سبت 17 2021 ثم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القافون 

املسؤول ة ذات الشريك الوح د :

التس  ة : شركة الراحة مباني.

مواد  ج  ع  ب ع   : الشركة  هدف 

البناء بالتقس ط.
مقر الشركة : بلوك رر زفقة 9 لقم 

9 حي املح دي آكادير. 

املدة : محدودة في 99 سنة )تسعة 

وتسعون سنة(.

مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة ثم اكتتابها كلها للس د : بن 

الدي مح د.

بن  الس د  تع ين  ثم  قد  التس ي1 

الدي مح د ك سي1 وح د للشركة مع 

التوق ع االجت اعي والبنكي.

5 % لتكوين  األلااح : يتم اقتطاع 

عل ه  املنصوص  االحت اطي  الرص د 

قافوفا.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

 القافوني بكتابة الضبط لدى املحك ة

 107065 التجالية بأكادير تحت لقم 

بتاليخ 2 فوف 17  2021.

406

STE KGETRAV TRAVUX
SARL

تأسيس شركة
طراف  كجو  شركة   : التس  ة 

 STE KGETRAV ش.م.م.  طرافو« 

.TRAVUX SARL

افني  واد   1 لقم   : االجت اعي  املقر 

س دي ايفني.

الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

م السة النشاط االتي : 

أع ال البناء.

التجالة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  لأس ال 

مائة ألف دلهم )100000( دلهم.

: الشركة مسي1ة من طرف  املسي1 

الس د : صدق كرومي وذلك ملدة غي1 

محدودة.

: الشركة تأسست  التأسيس  مدة 

ملدة 99 سنة.

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القافوني 

بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة  باملحك ة 

 : لقم  تحت   2021 أكتوار   25

68/2021ر.

407

OCTA CONSEILS
 SARL AU

   تـأسـيـس شــركة
ر2  بتأليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   2021 سبت 17 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التاسي�سي 
الوح د  الشريك  دات  املحدودة 

تح ل الخصائص التال ة : 
.OCTA CONSEILS : الـتـسـ  ـــــــــــــــة

لقم  تجزئة   : االجـتـ اعــي  الـ ـقر 
 1 لقم  شقة  ر81  لقم  زفقة  ر71 

الطابق األول حي املسي1ة اكادير.
التكوين،  تقني،   17   : الـ ـوضـــــوع 
مراجعة الحسابات ومواكبة الشركات.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
لأس ـــال الشركـــة : 10.000.

الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر : الس د س ف كريم
لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
التجالية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بتاليخ  106969 لقم  تحت   الكادير 
سجلها  لقم   2021 أكتوار   27

التجالي هو : 19295.
408

 SOCIETE PARIS MOUSSE
 Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000 Dhs
 Adresse : N° 6 BIS RUE
 MOULAY TOUSSEF AV

HASSAN II TAN TAN
ICE : 00292121000082ر

تـــأسيــس شركة
فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  2021،تم  يول و 
املسؤول ة املحدودة بامل يزات التال ة : 

التس  ة : بالي موص.
املقر االجت اعي : لقم 6 مكرل زفقة 
الثاني  الحسن  شالع  يوسف  موالي 

طافطان.
دلهم   600.000  : الرأس ـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   6000 على  مقس ة 

100 دلهم.
الهـــــــــــــــــدف : تصن ع األثاث ,الديكول 

والتص  م الدا لي.
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الشــــــــــــــركاء : 

اح د اوج ل 000ر حصة.

املختال اواركا  000ر حصة.

املسي1 القافوني : اح د اوج ل. 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  طافطان  االبتدائي 

2021 تحت لقم 2021/221.

409

 STE PIBLO TRANS
SARL AU

ICE : 002927576000069

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 

تأسيس شركة  تم   2021 أكتوار   06

الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 

 STE PIBLO TRANS  : التس  ة 

.Sarl
املقر االجت اعي : بلوك ر لقم ر1 

حي بوع طة ايت فلول.

لحساب  البضائع  فقل   : الهدف 

الغي1.

 100.000 االجت اعي  الرأس ال 

دلهم.

التس ي1 : عبد هللا بع ط.

املدة : 99 سنة.

         السنة املال ة : فاتح يناير حتى 

1ر ديس 17.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

 2270 لقم  تحت  بافزكان  التجالي 
بتاليخ 27 أكتوار 2021 لقم السجل 

التجالي 21605.

410

Société MANSLINE
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤول ة 
محدودة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة  تأسست   2021 أكتوار   5  

باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

التال ة  :

سليْن.
ْ
التس  ة : َمن

لحساب  البضائع  فقل   : املوضوع 
الغي1.

الع ون  شالع   : االجت اعي  املقر 
قَسِريات بوطالبي لقم 25 أيت ملول.

املبلغ  حدد   : الشركة  لأس ال 
 1000 إلى  مجزأ  دلهم   100.000 في 
حصص من فئة 100 دلهم للواحدة.
التس ي1 : أسند التس ي1 إلى الس د 

منصولي سع د ملذة غي1 محدودة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
ب كتب  القافوني  اإليداع  تْم  وقد 
بافزكان  الضبط باملحك ــة االبتدائ ة 
لقم  تحت   2021 أكتوار   26 بتاليخ 

السجل الِتجالي ر2159.
411

CABINET MASDAC
 Siège social : N°71, Bloc A,
 Imm YASSMINE, Angle Av

 ALMOQUAOUMA et Av CADI
AYAD, AGADIR

59-89-22-28-Tél : 05
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
2021والدي  22 سبت 17   في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤول ة محدودة م يزاتها كالتالي : 
 STE LAMISS  : التجالي  االسم 

.BEN EL HAJ
مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأس ال : 100.000 دلهم.

ح ث يتوفر : 
على  الحاج  بن  مليس  الس دة 

1000 حصة.
الهدف : الهندسة املع الية.

ر2،  شقة   ،98 ع الة   : العنوان 
اقامة اسالن، الحي املح دي، اكادير.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 

يناير إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.
التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 
غي1  ملدة  الحاج  بن  مليس  الس دة 

محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بأكادير في 26 أكتوار 2021 

تحت الرقم الت1ت بي 106916.

412

LATECH-INC
التأسيس

ر1  بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار 2021 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د م يزاتها ك ا يلي : 
 LATECH-INC شركة   : التس  ة 

ش.ذ.م.م.
البناء  اع ال   :  املوضوع 

او انشاءات متنوعة. 
مقرها االجت اعيي : دوال بن عنفر 
ايت  افزكان  ع الة  القل عة  ج اعة 

ملول.
تاليخ  من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

فأسيسها النهائي.
الشركة  مال  لأس   : الرأس ال 
 100.000 قدلها  ق  ة  في  محدد 

دلهم.
املساه ون في الشركة : الس د واد 

املصطفى
اإلدالة : الس د واد املصطفى. 

فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
يناير الى 1ر ديس 17 من كل سنة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   2021 أكتوار   29 بتاليخ 

.2298
413

Ste LOVER TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 27 سبت 17 2021 ,تم تأسيس شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة التال ة.
 Ste LOVER TRANS  : التس  ة 

.S.A.R.L
الهدف :

فقل املستخدمين لحساب الغي1. 
وحداءق  الفضاءات  استغالل 

االلعاب.
استي1اد والتصدير.

5ر الجرف  : لقم  املقر االجت اعي 
افزكان.

تاليخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

الشركاء :
ج ال بلول 100 حصة.

مح د بوكرين 100 حصة.
لضوان بوكرين 200 حصة.

دلهم   100.000  : الرأس ال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم.
التس ي1 : تسي1  الشركة من طرف 

الس د ج ال بلول ومح د بوكرين.
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
اإللااح  من   5% تخصم   : األلااح 

لتكوين االحت اط القافوني.
االيداع  تم   : القافوني  اإليداع 
 القافوني باملحك ة االبتداءية بافزكان
تحت لقـــــــــــم 06ر2 بتاليخ فاتح فوف 17 

.2021
414

 MAJOCHIH IMPORT : شركة
EXPORT »SARL« AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد لأس الها 200.000,00 

دلهم
مقرها اإلجت اعي : لقم 09، قطعة 

71، فوفتي العل ا، أكادير
تـأسـيـس شــركة

 01 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
القافون  وضع  تم   2021 أكتوار 
 التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول ة
تح ل  الوح د  الشخص  ذات 

الخصائص التال ة : 
 MAJOCHIH الـتـسـ  ـــــــــــــــة : شركة 

 .IMPORT EXPORT »SARL» AU
املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشخص الوح د.
الـ ـوضـــــوع : اإلستي1اد والتصدير.

 بصفة عامة ج  ع الع ل ات التي 
ترتبط بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة 

بهدف الشركة.
 ،09 لقم   : اإلجـتـ اعــي  الـ ـقر 

قطعة 71، فوفتي العل ا، أكادير.
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ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 
 200.000  : الشركـــة  لأس ـــال 

من  حصة   2.000 على  مقسم  دلهم 

فئة 100 دلهم.

الس دة   : ومساه تهم  الشركاء 

دلهم   200.000 مجدولين  اقوش ح 

مقابل 2.000 حصة.

 %5 نسبة  اقتطاع  يتم   : األلاـــــــــاح 

من األلااح لالحت اط القافوني والباقي 

سواء يوزع أو ينقل.

من  الشركة  تسي1   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر 

طرف الس دة اقوش ح مجدولين.

حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 

للس دة اقوش ح مجدولين.

السنـــة اإلجت ـاع ـة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

 29 بتاليخ  بأكادير  التجالية  املحك ة 

أكتوار 2021 تحت لقم : 107012.
للخالصة الب ان

املس ـــرة الوحـ ـدة

415

J.L INNOV SARL شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  ت وضع   ،2021 أكتوار   06

املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املواصفات التال ة : 

.»J.L INNOV«  : 1 - التس  ة

االجت اعي  الهدف   -  2

 FABRICATION ET  :

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

 COSMETIQUES, ALIMENTAIRES

.ET D’HYGIENE CORPORELLE
0رر  لقم   : االجت اعي  املقر   - ر 

شالع  الثالث  الطابق  املحامي  ع الة 

الحسن الثاني اكادير.

االجت اعي  الرأس ال   -  1

 1000 إلى  مقسم  دلهم   )100.000

حصة من فئة 100 دلهم.

5 - املدة االجت اع ة : 99 سنة.

تع ين  تم   : الشركة  تس ي1   -  6

ك سي1 للشركة الس دة مبالك ل لى.

التجالي  السجل  في  التق  د  تم 

 2 بتاليخ  ألكادير  التجالية  باملحك ة 

فوف 17 2021 تحت عدد107067.

التجالي  السجل  في  التسج ل  تم 

باملحك ة التجالية الكادير تحت عدد. 

71ر19.

416

شركة

STE JICO FOURNITURE 

SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

2021 تم تأسيس شركة   07 أكتوار 

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

امل يزات التال ة : 

 STE Jico Fourniture  :  التس  ة

.SARL A.U

املقر االجت اعي :   الرقم 61 مكرل 

الزفقة ر1 حي بئ1افزلان طافطان.

دلهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دلاهم.

املنزل ة  املعدات  ب ع    : الهدف  

األ رى بالتجزئة في املتاجر املتخصصة.

الشركاء : أوسامة ج مي ، مغربي، 

ر200  يوف و   17 بتاليخ  مزداد 

بس دي املختال شيشاوة، ب.ت.و لقم 

.JF62788

فاتح  من  تبتدئ    : املال ة  السنة 

كل  من  ديس 17  1ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

التس ي1  :  تسي1 الشركة حال ا من 

طرف : 

أوسامة ج مي ملدة غي1 محددة.

باملحك ة  تم    : التجالي   السجل 

االبتدائ ة بطافطان بتاليخ 28 أكتوار 

2021 تحت لقم 5929.

417

مكتب حسابات شحودي
زفقة 7 بلوك 1 لقم 98 شالع املقاومة ايت 

ملول، 86150، ايت ملول املغرب

 SOCIETE GUIYALI
TRANSFERT SARL AU

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات الشريك الوح د

بلوك  االجت اعي  مقرها  وعنوان 
س لقم رر1 حي امزيل بنسركاو اكادير 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
15ر19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   06 أكتوار   2021
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  االقتضاء 
 SOCIETE GUIYALI TRANSFERT

.SARL AU
:  دمة  بإيجاز  الشركة  غرض 

التحويل النقدي.
عنوان املقر االجت اعي : بلوك س 

لقم رر1 حي امزيل بنسركاو اكادير.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ لأس ال الشركة 

دلهم، مقسم كالتالي : 
الس د ياسين ك الي : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة : 
بلوك  عنوافه  ك الي  ياسين  الس د 
س لقم رر1 حي امزيل بنسركاو اكادير 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  اكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106989.
418

H O TOP SERVICES
 تـــأسيــس

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   )1
11 أكتوار 2021، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د بامل يزات التال ة : 
.H O TOP SERVICES : التس  ة

املقر االجت اعي : لقم ر7 زفقة 09 
شالع املسي1ة الخضراء كل  م.

دلهم   100.000  : الرأس ـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دلهم.
املواد  وتوزيع  التجالة   : الهـــــــــــــــــدف 
الغذائ ة// مقاول في أشغال مختلفة 

وأشغال البناء.
الس د  تع ين   : القافوني  املسي1 

اوهنا حف ظ مس ي1 للشركة. 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 51/2021ر
419

»HININE «
SARL AU

 RC : 8195  
 تـأسـيـس شــركة

 11 بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
القافون  وضع  تم   2021 أكتوار 
محدودة  لشركة  الـتأسي�سي 
املسؤول ة تح ل الخصائص التال ة : 
 HININE» »SARL»«  : الـتـسـ  ـــــــــــــــة

 »»AU
املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة من شريك واحد. 
أشغال  مقاول   : الـ ـوضـــــوع 
وتصدير/  البناء/استي1اد  او  مختلفة 

أشغال البستنة.
املسمى  امللك   : االجـتـ اعــي  الـ ـقر 
زاوية  دوال  األل�سي  الطابق  »املتوكي« 

س دي الط ب أوالد تاي ة.
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 100.000  : الشركـــة  لأس ـــال 
دلهم   100 ب  حصة   1  000 دلهم، 

للحصة.
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ايت  ياسين   : الس د   : الـتسـ ـ ــــــــــــــــــر 
ادكي1.

للسجل  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائ ة  املحكة  لدى  التجالي 
بتالودافت تحت الرقم الت1ت بي 1988 
بتاليخ فاتح فوف 17 2021 لقم سجلها 

التجالي هو : 8195. 
420

AZUL CONSULTANT
 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL : 05.28 85 71 رر GSM :

06.62.16.26.59
E-mail : naouar09@yahoo.fr

IDOSTRAD
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

املحدودة بشريك وح د
لأس الها 2.500.000 دلهم

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتزفيت 
تأسست   2021 يوف و  ر0  بتاليخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
املواصفات  تح ل  وح د  بشريك 

التال ة : 
.IDOSTRAD Sarl AU.التس  ة
املوضوع : موضوع الشركة هو : 

املختلفة  األشغال  في  مقاولة 
والبناء.

محدد   : االجت اعي  لأس ال 
إلى  مقس ة  دلهم   2.500.000 في 
دلهم   100 بق  ة  حصة   25000
ب قدال  ومحرلة  مكتتبة  للواحدة 

الربع ) ¼ أي 625 000,00 دلهم ( 
املقر االجت اعي : لقم 7ر2 تجزئة 

العبول تزفيت. 
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تق  دها  تاليخ  من  تحتسب  سنة 

السجل التجالي.
الشركة مسي1ة  : ستكون  التس ي1 
وملدة غي1 محددة من طرف : الس دة 

كري ة واقاس.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بتزفيت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ 7 أكتوار 2021 تحت لقم 771 
)لقم السجل التجالي ر199 تزفيت(.

مختصر لغاية النشر

421

حسابات ادم م ش.م.م

6رر شالع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0528210001الفاكس 0528219216

 IKIMA TRANS SARL شركة
AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة وذات الشريك الوح د 

بتاليخ  ب وجب عقد عرفي محرل   
القافون  وضع  ثم   2021 اكتوار   18
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوح د  الشريك  وذات  املسؤول ة 

بامل يزات التال ة :
.IKIMA TRANS التس  ة : شركة
املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة وذات الشريك الوح د.
لأس ال  حدد   : الشركة  لأس ال 
مقس ة  دلهم   100.000 في  الشركة 
بق  ة  اجت اع ة  1000حصة  إلى 
في  كلها  وهي  للواحدة  دلاهم   100

ملك ة الس د ايت بريك حسن. 
مقر الشركة : كراج لقم 15 بلوك 

ر0 حي قصبة الطاهر ايت ملول.
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي1.
بريك  ايت  الس د  عين   : التس ي1 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  حسن 

محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوق ع  التوق ع 
بريك  ايت  الس د  لل سي1  الوح د 

حسن.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17. 
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط 
 28 يوم  افزكان  االبتدائ ة  باملحك ة 
2285 ولقم  لقم  2021 تحت  أكتوار 

السجل التجالي 21621.
422

معهد س ب ج الخاص 
» INSTITUT CPG PRIVE»

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1
تأسيس شركة  تم   2021 أكتوار   15
املحدودة  صائصها  املسؤول ة  ذات 

كالتالي : 

 التس  ة : معهد س ب ج الخاص.
الدعم  : مركز  االجت اعي  الهدف   

املدل�سي.
 التكوين املست ر.

 التواصل واللغات الح ة.
 املقر االجت اعي : لقم 10، الطابق 
السالم،  ،حي  كرس ف  زفقة  الثالث، 

أكادير.
املدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : الرأس ال   
1000 حصة اجت اع ة  مقس ة على 
من فئة 100 دلهم للحصة الواحدة, 
الهاتر   : كالتالي  الشركاء  على  مقس ة 
حسن 500 حصة اجت اع ة, ب جوان 

زينب 500 حصة اجت اع ة. 
التس ي1 : يتعهد بتس ي1 الشركة إلى 
الس د الهاتر حسن والس دة ب جوان 

زينب ملدة غي1 محددة.
للس د  ينسب   : البنكي  التوق ع   
زينب  ب جوان  والس دة  الهاتر حسن 

معا.
2 - وقد تم اإليداع القافوني بكتابة 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير تحت لقم 106915 بتاليخ 26 
2021 والسجل التجالي لقم  أكتوار 

.19267
للخالصة والب ان

 عن املسي1

423

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.16.25 / FIX :

28.68.ر05.28.2
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE ELITE OFFROAD
بتاليخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
فاتح أكتوار 2021، تم تأسيس شركة 
باملواصفات  املسؤول ة  محدودة 

  : 
ُ
التال ة

 : STE ELITE OFFROAD : التس  ة
النالية،  الدلاجات  كراء   : الهدف 

  .QUAD، JET SKI، BUGGY
املقر االجت اعي : حي جعنوج لقم 

20 اغروض أكادير. 

تاليخ  من  ابتداء  99 سنة    : املدة 

التأسيس.
لأس الها : 100.000 دلهم.

ه ام  للس د   : والتدبي1  التس ي1 

كبالي.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع   

أكتوار   26 بتاليخ  اكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106919. 

424

SOCIETE E-M-W TRANS
sarl

تأسيس شركة
في   مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 

تأسيس  بتكوين   2021 أكتوار   01

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص التال ة :

 SOCIETE شركة   : التس  ة 

.E-M-W TRANS sarl

املقر ألالجت اعي : بحي ادلال اقامة 

ادال01 ع الة ا2ج شقة 151 ت كوين. 

لحساب  البضائع  فقل   : الهدف 

الغي1 على الصع د الدولي والوطني. 

املدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دلهم لكل واحدة. 

اجت اع ة  حصة   250 أي   25%

لفائدة الس د حسن البل دي.

اجت اع ة  حصة   250 أي   25%

لفائدة الس د لحسن البل دي.

اجت اع ة  حصة   250 اي   25%  

لفائدة الس د لحسن البل دي.

اجت اع ة  حصة   250 أي   25%

لفائدة الس د لحسن البل دي.

الس د حسن  تع ين  تم   : التس ي1 

غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  البل دي 

محدودة.

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

باكادير  التجالية  باملحك ة  القافوني 

تحت   2021 أكتوار   27 بتاليخ 
لقم  التجالي  والسجل  لقم106976 

01ر19. 

425
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C.A CONSEIL

 Siège social  : 97، 1ER ETAGE، AVENUE

 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 2626 7ر Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

GOLD SUD BATIMENT
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

والدي   12/10/2021 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤول ة محدودة م يزاتها كالتالي : 

 GOLD SUD BATIMENT : االسم

.SARL

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأس ال : 100.000.00 دلهم.

الهدف : - منعش عقالي.
كديرة  ع الة   07 لقم   : العنوان   -

الطابق 1 حي املسي1ة رP188 اكادير.

فاتح  من  لتبدأ   : املال ة  السنة   -

يناير إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.

التس ي1 : تسي1 الشركة من طرف 

الس د بكولي عبد املج د.

باملحك ة  القافوني  االيذاع  تم 

 29/10/2021 في  باكادير  التجالية 
تحث لقم 107007 السجل التجالي 

لقم 29ر19. 

426 P

BOIS SAMAD
ش.م.م ذات شريك وح د

تأسيس
في  املؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ  واملسجل   01/10/2021

شركة  تأسيس  تم   12/10/2021

شريك  ذات  BOIS SAMAD ش.م.م 

وح د هدفها  : 

أع ال النجالة الخشب ة.
حي   ،60 :  لقم  التجالي  العنوان 

النول دوال بوعشرة الدشي1ة الجهادية.
دلهم   100  000.00 لأس الها 

كل  ق  ة  حصة   1000 إلى  موزعة 

حصة 100 دلهم اكتتبت على الشكل 

ارتي : 

- الس د عبد الص د كوفة : 1000 

حصة.

تم تع ين الس د عبد الص د كوفة 

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة. 

عبد  الس د  توق ع  اعت اد  تم 

العقود  ج  ع  في  كوفة  الص د 

والوثائق اإلدالية. 

لقم  اإليضاحي  التجالي  السجل 

 .21595

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة 

26/10/2021 تحت لقم ر226.

427 P

 STE CAFE ZITOUN AIT

 IAAZA
 SARL

لأس مالها 100.000،00 دلهم

املقر االجت اعي : ايت ايعزة القدي ة 

ايت ايعزة تالودافت.

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إحداث  تم   ،15/10/2021

املسؤول ة  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ،  صائصها كالتالي : 

 CAFE ZITOUN AIT  : التس  ة 

.IAAZA

ايعزة  ايت   : اإلجت اعي  املقر 

القدي ة ايت ايعزة تالودافت. 

الهدف اإلجت اعي : مقهى ومطعم 

م ون الحفالت 

فقل البضائع لحساب الغي1. 
 : في  حدد  الشركة  مال  لأس 

على  مجزء  دلهم   100.000،00

دلهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة الواحدة كلها مكتتبة كالتالي : 

الس د مح د اه و : 500 حصة، 

أي 50.000،00 دلهم.

الس د ع ر كرموش : 500 حصة، 

أي 50.000،00 دلهم.

أي  حصة،   1000  : املج وع 

100.000،00 دلهم.

التس ي1 : عين الس د ع ر كرموش 

و مح د اه و ك سي1ي للشركة ملدة 

غي1 محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

1ر ديس 17.

املدة : 99 سنة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاليخ  بتالودافت  االبتدائ ة  املحك ة 

 -  1991 لقم  تحت  م   01/11/2021

السجل التجالي : 8201.

428 P

STE AMERICAN CAKE
SARL

ب قت�سي عقد عرفي املؤلخ بتاليخ 

تأسيس  تم  بافزكان   17/08/2021

شركة تح ل الخصائص التال ة  : 

 STE AMERICAN  : التس  ة 

 CAKE SARL

تجالي  محل   : االجت اعي   املقر 

الحسني  الحي  فوف17   18 بشالع  كائن 

افزكان.

لأس املال : 100.000.00 دلهم

املدة : 99 سنة 

املسي1   : الس د الحبيب كريم

 – الحلويات  متجر   -  : النشاط   

أو  حدث  اص  أي  تنظ م   – مقهى 

عام. 

تم اإليداع القافوني لدي املحك ة 

 26/10/2021 في  بافزكان  االبتدائ ة 

تحت لقم 2258.

429 P

 STE ANAZOUR

 TRANSPORT
»SARL AU »

ICE  : 002905000028ر8ر

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 

شركة  تأسيس  تم   25/10/2021

الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 

 STE ANAZOUR  : -التس  ة 

TRANSPORT » Sarl »
لقم   01 بلوك   : االجت اعي  -املقر 

81 حي املزال ايت ملول .

املستخدمين  فقل   : -الهدف 

لحساب الغي1.

 100000  : االجت اعي  -الرأس ال 

دلهم.

-التس ي1 : عبد الرح م دهوز.

-املدة : 99 سنة.

-السنة املال ة : فاتح يناير حتى1ر 

ديس 17 .

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

15ر2  لقم  تحت  بأفزكان  التجالي 
السجل  لقم   02/11/2021 بتاليخ 

التجالي 21657.

430 P

STE ASSIA LUB
 SARL AU

ICE. 002011906000090

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 

شركة  تأسيس  تم   08/12/2017

الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 

 STE ASSIA LUB  : -التس  ة 

» Sarl AU »

ساحل  حي   : االجت اعي  -املقر 

العزيب القل عة أيت ملول.

- الهدف : ب ع و توزيع ج  ع افواع 
زيوت الس الات و الشاحنات .

 100000  : الرأس ال اإلجت اعي   -

دلهم.

- التس ي1 : عي�سى بركدي.

- املدة : 99 سنة.

- السنة املال ة : فاتح يناير حتى1ر 

ديس 17 .

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

 675 لقم  تحت  بإفزكان  التجالي 
السجل  11/05/2018لقم  بتاليخ 

التجالي 16621.

431 P
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BERDRGUI TRAV
تـــأسـيــس

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بإفزكان   21/09/2021
بشريك  املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د صفاتها ك ايلي  : 
.BERDRGUI TRAV : التس  ة*

الشركة  تهدف   : *الهــدف 
أساساإلى  : 

-أع ال أو إنشاءات متنوعة.
- التفاوض.

لقم  :  شقة  االجت اعي  املقر   *
82 ال17كة حي ادلال تكوين  11 ع الة 

اكادير.
* املدة  : 99سنة ابتداء من تاليخ 

التسج ل بالسجل التجالي.
لأس ال  حدد   : الرأس ال    *
دلهم   100.000،00 في  الشركة 
مقس ة إلى 1000 حصة بق  ة 100 

دلهم للواحدة.
 : هللا  عبد  بريدكي  -الس د 

1000حصة
عبد  الس دبريدكي   : التس ي1    *
ج  ع  على  التوق ع  كدلك  و  هللا، 
الوثائق البنك ة واالدالية و ذلك ملدة 

غي1 محدودة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11/10/2021 اكاديراتاليخ  التجالية 
السجل  لقم  و   106826 لقم  تحت 

التجالي19171 .
432 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب الحسابات واالستشالات

الهاتف :  06.61.77.96.86 – 05.28.220.111 

BEST FRESH FACTORY
تأسيس شركة

بأكادير  مؤلخ  عقد  ب قت�سى 
إنشاء  تم   ،22 شتن17   2021 بتاليخ 
وإقامة فظام قافون شركة ، باملعايي1 

التال ة 
 BEST FRESH  : التس  ة 

FACTORY S.A.R.L
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤول ة.

املقر االجت اعي : حي تفراط اولير 
اكادير.

بق  ة  حصة   5000  : الرأس ال 
100 دلهم للحصة وزعت كالتالي :

2000 حصة لفائدة الس د يونس 
بوستة.

الشركة  لفائدة  حصة   2000
 MDC LUX.SA

ة  الس د  لفائدة  حصة   500
 PIDAL LAURA CLAUDIA

الس د  لفائدة  حصة   500
 ERDEM CELEBI

يونس  الس د   : لفائدة  التس ي1 
بوستة

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 
ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة  القافوني 
لقم  تحت  بأكادير  التجالية  املحك ة 

106927 بتاليخ 25/10/2021.
433 P

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
 STE AIT ELLAIL GROUP

» SARL »
ICE : 002928817000090

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
شركة  تأسيس  تم  10/2021/ر1 
الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة : 
 STE AIT ELLAIL  : التس  ة 

GROUP » Sarl »
ج اعة  مركز   : االجت اعي  -املقر 

التامري أكادير. 
-الهدف : مخ7زة .

 100000  : االجت اعي  -الرأس ال 
دلهم.

الح داوي  مصطفى   : -التس ي1 
وعلي الل ل.

-املدة : 99 سنة.
-السنة املال ة : فاتح يناير حتى1ر 

ديس 17.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
 107006 باكادير تحت لقم  التجالي 
السجل  لقم   29/10/2021 بتاليخ 

التجالي 27ر19.
434 P

إنشـــاء شركـــــة
STE 2TP SERVICE

»SARL»
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   20/09/2021
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

امل يزات التال ة : 
 STE : 2TP SERVICE  : التس  ة 

»SARL»
 N° 01 Rue 01 املقر االجت اعي :  

 Hay El jadid TanTan
دلهم   100.000،00  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100،00 دلهم.
والدولي. الوطني  ،النقل   : الهدف  
املدل�سي  الغي1والنقل  لفائدة  النقل 

والس احي
مح د   : الوح د  الشريك 
بتاليخ  مزداد  مغربي،  لب هي 
لقم  ب.ت.و  07-09-1981بزاكولة 

.PB100610
فاتح  من  تبتدئ   : املال ة  السنة 
1ر ديس 17 من كل  في  تنتهي  و  يناير 

سنة
التس ي1 : تسي1 الشركة حال ا من 
طرف : مح د لب هي ملدة غي1 محددة.
باملحك ة  تم   : التجالي  السجل 
بتاليخ  بطافطان  االبتدائ ة 

21/10/2021 تحت لقم 5915 .
435 P

مكتب التس ي1 ، االعالم ات واملحاسبة« 
كاجيسكو »

لقم 5 تجزئة أمن ة ع الة بيشا تيزفيت85000

»ACOBUS »شركة
ش.م.م
بتأسيس

وا وجب   11/10/2021 بتاليخ 
عقد عرفي عدد RE  : 88501 تأسست 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة تحت 

اسم » ACOBUS« ش.م.م
 EFFECTUANT  : كالتالي  هدفها 
 OPERATIONS MESSAGERIR
 AVANCES OU DE PRETS DE
 RECETTES OU DE PAIEMENT

. GARANTIEOU DE CAUTION

 68 لقم   : التجالي   العنوان 
مح د  شالع  الجنة  واد  ع الة  مكرل 

الخامس تيزفيت 
دلهم   100.000،00  : مالــها  لأس 
الى1000  موزعة   ) دلهم  ألف  مائة   (
سهم ق  ة كل سهم) 100.00 دلهم( 

مائة دلهم. 
تس ي1 الشركة : تم تع ين الس دة 
وح دة  ك سي1ة  املراح   ديجة 
للشركة ملدة غي1 محدودة مع إعطائها 
القافون  حسب  الصالح ات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
 99 الشركة  ع ر  مدة   : املــــدة 
تاليخ  من  سنة(  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إيداع  تم   : القافوني  اإليداع 
القافوني ب كتب الضبط لدى  امللف 
عدد  بتيزفيت  االبتدائ ة  املحك ة 

796/2021 بتاليخ 27/10/2021.
436 P

 STE ADWAQ MULTI«
» SERVICE

SARL AU
محرل  عرفي  عقد  ب وجب   -  1
تأسيس  تم   26/10/2021 بتاليخ 
امل يزات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

التال ة  : 
 STE ADWAQ شركة   : التس  ة 
ذات  ش.م.م   MULTI SERVICE

شريك وح د.
أشغال  الر ام-  أع ال   : الهدف 

البناء وأشغال مختلفة.
 1 لقم  املحل   : االجت اعي  املقر 
ت كوين   255 لقم   B بلوك  اساكا  حي 

اكادير. 
املدة  : 99 سنة.

 100.000  : االجت اعي  املال  لأس 
فئة  من  1000حصة  إلى  مجزأ  دلهم 

100 دلهم للحصة الواحدة.
التس ي1 : مح د ايت يوه اد.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

آ ر ديس 17 من كل سنة.
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لهذا  القافوني  اإليداع  وتم   -  2

ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

لقم  تحت  باكادير  التجالية  املحك ة 

لقم  التجالي  السجل  و   107079

81ر19 بتاليخ 02/11/2021 م.
من اجل النسخة والب ان

437 P

 شركة

 »AGA MAR TRANSPORT «
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د لأس الها 

100.000،00 دلهم

املقر االجت اعي  : الشقة لقم 101 

بلوك س2 ت فاوين الحي الصناعي 

أكادير

ب قت�سى العقد العرفي املؤلخ يوم 

تأسيس  تم  بأكادير   2021 15 شتن17 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د باملواصفات التال ة : 

 AGA MAR « شركة   : التس  ة 

» TRANSPORT

الشخ�سي  النقل   : الهدف 

الس احي الوطني و الدولي للعاملين و 

املسافرين و املوظفين

املقر االجت اعي : الشقة لقم 101 

الصناعي  الحي  ت فاوين  س2  بلوك 

أكادير.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

يناير   01 : من  السنة االجت اع ة 

إلى 1ر ديس 17.
لأس مال الشركة : حدد لأس مال 

 100.000،00 في  االجت اعي  الشركة 

بق  ة  حصة   1000 مقسم  دلهم 

100 دلهم لكل حصة.

مرزوك  العزيز  عبد   : التس ي1 

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة .

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2021 أكتوار   11 بتاليخ 
التجالي  بالسجل  106805 ومسجل 

بنفس املدينة تحت لقم 19119 .
مقتطف من أجل اإلشهال

438 P

شركة اكادير بيزنيس سوليسيون 
اجون�سي
ش.م.م 

تأسيس شركة
في  محرل  عرفي  عقد  ب وجب 
تم   ،2021 اكتوار   25 بتاليخ  اكادير 
إنشاء القافون األسا �سي لشركة ذات 
مسؤول ة محدودة والب افات هي على 

النحو التالي :
االسم : اكادير بيزفيس سوليس ون 

اجون�سي.
املقر االجت اعي : شقة 8 ع الة ر6 
املح دي  الحي  سوس  حدائق  إقامة 

اكادير.
:  دمات  الشركة  نشاط 
إدالة  الرقمي،  واإللشاد  االستقبال 
وغي1  املنقولة  امل تلكات  وا ع  وشراء 

املنقولة.
في  الشركة  تحديد مدة  تم   : املدة 

99 عاما ابتداء من تاليخ تأسيسها.
 : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم  ألف  مائة   100.000٫00(
حصة   )1000( ألف  على  مقس ة 
للحصة  دلهم  ب ائة  اجت اع ة 
تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع 
اشت1اكاته وهي ك ا يلي الس د : مح د 
امين وكاك 1000 حصة اجت اع ة. 

مسي1  وكاك  امين  مح د  التس ي1 
بتوق ع وح د ملدة غي1 محدودة. 

يناير   1 من   : االجت اع ة  السنة 
إلى1ر ديس 17.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  باكادير  التجالية 
لقم  ر10706،  لقم  تحت   2021
 : هو  التجالي  بالسجل  التسج ل 

67ر19.
439 P

STE AGOLF
SARL AU

تأسيس شركة
األسا�سي  القافون  ب قت�سى   -I
تم   27/09/2021 بتاليخ  املؤلخ 
املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 
ذات   AGOLF الوح د  الشريك  ذات 

الخصائص التال ة  : 

في  الشركة  هدف   : الهدف    -  1
املغرب ك ا في الخالج هو : 

األشغال املختلفة و البناء.
واملعدات  التوليدات  في  مقاول 

الصناع ة. 
مفاوض.

2 - املقر االجت اعي : حي الشهداء 
اقا طاطا.

ر - املدة  : 99 سنة
في  حدد   : الرأس ال    -  1
100000.00 دلهم مقسم على 1000 
دلهم   100 بق  ة  اجت اع ة  حصة 
الس د   : فصيب   في  وهي  للواحدة 
حصة   1000 سع د  تاضومافت 

اجت اع ة.
الشركة  تسي1   : التس ي1    -  5
الس د  من طرف  محدودة  غي1  وملدة 

تاضومافت سع د.
القافوني  اإليداع  تم   -  II
بتاليخ  بطاطا  االبتدائ ة  باملحك ة 
01/10/2021 تحت لقم 2021/107. 
440 P

سورف مكيرز مروكو
تـأسـيـس شــركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   .07/10/2021
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول ة 
الخصائص  تح ل  الوح د  الشريك  

التال ة : 
الـتـسـ  ـــــــــــــــة : سولف مكي1ز مروكو
املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة الشريك الوح د.
مج عات  استغالل   : الـ ـوضـــــوع 

الرك جة و استغالل النزل.
املقر الرئي�سي : بلوك ف16 لقم 9 

حي الدا لة - اكادير.
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
 100.000  : الشركـــة  لأس ـــال 
من  حصة   1000 على  مقسم  دلهم 
واهبي  للس د  كلها  دلهم   100 فئة 

عبد هللا. 
األلاــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 
من األلااح لالحت اط القافوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوح د.

من  الشركة  تسي1   : الـتسـ ـ ـــــــــــــر 
طرف الس د : واهبي عبد هللا.
مع كل صالح ات االمضاء.

السنـــة االجت ـاع ـة : من فاتح يناير 
إلى 1ر ديس 17.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  باكادير  التجالية  املحك ة 

01/11/2021 تحت لقم 107019.
441 P

شركة اكروصولكاسيون
تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤلخ في فاتح أكتوار 
االسا�سي  القافون  وضع  تم   2021
محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

وم يزاتها كالتالي:
- اال سم : شركةاكروصولكاس ون
 - الفالحة  أشغال   : الهدف   -
املساحات  حدائق  تنس ق   - ف كوس 

الخضراء،
عالل  زتقة   : االجت اعي  املقر   -

الفا�سي حي التعايش طاطا.
- املدة : 99 سنة.

دلهم   100.000,00  : الرأس ال   -
بق  ة  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100,00 دلهم للحصة.
للد  ي1ة  مائة  في   5  : لااح  اال   -

والباقي حسب قرالات الشركاء.
- التس ي1 : البشي1 متابع.

من  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة   -
فاتح يناير الئ 1ر ديس 17 من كل سنة.
التسج ل  تم   : التجالي  السجل   -
باملحك ة االبتدائ ة بطا طا تحت لقم 

675 بتاليخ 27اكتوار2021.
442 P

شركة إل- أ- دو أش
ش.م.م

برأس ال اجت اعي قدله 
100.000.00 دلهم

حي ال17هي�سي مركز   يس ايت 
اع ي1ة اشتوكة ايت باها 

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  ت ت ص اغة   29/09/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة : 
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الغرض االجت اعي : 
- مقاول في أشغال البناء. 

أش  دو  أ-  إل-  شركة   : التس  ة 
ش.م.م 

ال17هي�سي  حي  االجت اعي:  املقر 
اشتوكة  اع ي1ة  ايت  مركز   يس 

ايت باها
املدة : حددت في 99 سنة.

الرأس ال والحصص االجت اع ة:
حدد الرأس ال في 100.000 دلهم 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة   ، للواحدة  دلهم   100 بق  ة 

كاألتي : 
* الحول ابراه م 250 حصة.

* ملين مح د 250 حصة 
* ح  د ايت بوزيد 250 حصة
* الحول الحسين 250 حصة

من  مسي1ة  الشركة  التس ي1:   *
طرف الس د ح  د ايت بوزيد وذلك 
ملدة غي1 محدودة. أما التوق ع البنكي 
فهو مشت1ك .ح ث أن توق ع كل من 
الحول  و  بوزيد  ايت  ح  د  الس دين 
في  املعت د  الوح د  هو  الحسين 

مختلف الع ل ات البنك ة.
7ر  الفصل  حسب  توزع   : األلااح 

من القافون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
 : لقم  عدد  تحت  بافزكان  االبتدائ ة 

12/2021ر2 بتاليخ 01/11/2021.
مقتطف قصد اإلشهال

443 P

شركة ايباجاب ترانس
ش.م.م

برأس ال اجت اعي قدله 
100.000.00 دلهم

دوال اكرام ايت اع ي1ة اشتوكة ايت 
باها 

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  ت ت ص اغة   07/10/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التال ة : 
الغرض االجت اعي : 

- فقل املستخدمين لفائدة الغي1. . 
ترانس  ايباجاب  : شركة  التس  ة 

ش.م.م.

: دوال اكرام ايت  املقر االجت اعي 
اع ي1ة اشتوكة ايت باها 

املدة : حددت في 99 سنة 
الرأس ال والحصص االجت اع ة:

 100.000 في.00  الرأس ال  حدد 
حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 
اجت اع ة بق  ة 100 دلهم للواحدة 

، موزعة كاألتي : 
* اباليون أح د 200 حصة 
* جبون فاط ة 800 حصة. 

من  مسي1ة  الشركة   : التس ي1   *
وذلك  فاط ة  جبون  الس دة  طرف 
البنكي  ملدة غي1 محدودة.أما التوق ع 
فهو منفصل ح ث أن توق ع كل من 
هو  أح د  اباليون  أو  فاط ة  جبون 

الذي س لزم الشركة اتجاه االغ ال.
7ر  الفصل  حسب  توزع   : األلااح 

من القافون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
 : لقم  عدد  تحت  بافزكان  االبتدائ ة 

2225/2021 بتاليخ 21/10/2021.
مقتطف قصد اإلشهال 

444 P

شركة اقبان جيني غوتيير
ش.م.م

لقم 19مكرل تجزئة االمام حي الهنا 
دلالكة اكادير 

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إحداث  تم   18/10/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  صائصها كالتالي : 
االسم : شركة اقبان ج ني غوت ي1 

ش.م.م.
او  متنوعة  اع ال   : املوضوع 

اشغال البناء.
19مكرل تجزئة  الشركة لقم  مقر 

االمام حي الهنا دلالكة اكادير.
مدة الشركة  : 99 سنة ابتدءا من 

يوم تأسيسها.
لأس الها  : حدد في مل وفين دلهم 
محرل  حصة٬   20.000 إلى  مقس ة 
منها  واحدة  كل  ق  ة   %25 بنسبة 
الطريقة  على  موزعة  و  دلهم   100

التال ة : 

 10.000  : اقبان  فاسكى  الس د   -

حصة.

 10.000  : اقبان  سع د  الس د   -

حصة.

عين   : الشركة   إدالة  و  تس ي1 

وح دا  مسي1ا  اقبان  سع د  الس د 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

اإليداع  تم   : القافوني   اإليداع 

باكادير  التجالية  باملحك ة  القافوني 

السجل  2021/ر10707  لقم  تحت 

التجالي 75ر19 .

445 P

شركة أرت تانك
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
في  املؤلخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   15/06/2021

بالخصائص  محدودة  املسؤول ة 

التال ة  :

التس  ة  : ألت تافك 

الهدف : ديكول و البناء
ألف  مئة   : املج وعة   لأس ال 

دلهم.

املسي1 : أيوب زوااير

املقر االجت اعي : طابق األول طريق 

ب وكرى لقل عة ايت ملول. 

املدة  : 99 سنة

لل ج وعة  القافوني  اإليداع  تم 

باملحك ة  التجالي  بالسجل 

االبتدائ ة الفزكان تحت لقم ر6ر21 .

فوف 17  فاتح  بتاليخ  بأكادير  حرل 

 .2021

446 P

بالك ليست
تـأسـيـس شــركة

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  وضع  تم   .2021//07/01

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول ة 

تح ل الخصائص التال ة : 

الـتـسـ  ـــــــــــــــة : بالك ليست

املسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل  

املحدودة.

الـ ـوضـــــوع : مطعم ؛

التصدير واالستي1اد.
بلوك   9 لقم   : االجـتـ اعــي  الـ ـقر 

ف 16.

حي الدا لة : اكادير .

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
لأس ـــال الشركـــة : 100.000دلهم 

مقسم على 1000 حصة من فئة 100 

دلهم : 500 حصة للس د املهدي ابو 

500 حصة للس د ياسين ايت  لزوق 

امغال .

األلاــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 

من األلااح لالحت اط القافوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.

من  الشركة  تسي1   : الـتسـ ـ ـــــــــــــر 

امغال  ايت  ياسين   : الس دان  طرف 

صالح ات  مع  لزوق.  ابو  املهدي  و 

االمضاء املزدوج.

السنـــة االجت ـاع ـة : من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  باكادير  التجالية  املحك ة 

01/11/2021 تحت لقم 107018.

447 P

شركة اغ سوس تور
ش.م.م بشريك وح د 

برأس ال قدله 100.000.00 دلهم 

دوال ال17ج ح دان س دي ب بي 

اشتوكة ايت باها

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  ت ت ص اغة   12/10/2021

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وح د  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة : 

فقل   : االجت اعي  الغرض 

املستخدمين لفائدة الغي1. 

تول  سوس  اغ  شركة   : التس  ة 

ش.م.م بشريك وح د.

ال17ج  دوال   : االجت اعي  املقر 

ح دان س دي ب بي اشتوكة ايت باها 

املدة : حددت في 99 سنة .
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الرأس ال والحصص االجت اع ة: 
 100.000.00 في  الرأس ال  حدد 
حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 
اجت اع ة بق  ة 100 دلهم للواحدة 

موزعة كاألتي : 
الرياحي ابراه م 1000 حصة 

من  مسي1ة  الشركة   : التس ي1 
طرف الشريك الوح د الس د الرياحي 
ابراه م ملدة غي1 محدودة و يعود له 
كل من التوق عين البنكي و االجت اعي. 
 16 الفصل  حسب  توزع   : األلااح 

من القافون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
 : لقم  عدد  تحت  بافزكان  االبتدائ ة 

11/2021ر2 بتاليخ 01/11/2021.
مقتطف قصد اإلشهال

448 P

STE VOCAM
SARL AU

 RC N°5259
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر  وضع  تم   01/10/2021
الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

التال ة : 
الس د  حصص  ج  ع  هبة 
لقم  الوطن ة  البطاقة  مبالك  الحا 
عبدالعزيز  الحا  للس د   JC160272

.JCالبطاقة الوطن ة لقم 88727ر
شركة  من  الشركة  شكل  تغ ي1 
شركة  الى  محدودة  مسؤول ة  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بتالودافت  االبتدائ ة  املحك ة 

29/10/2021 تحت لقم1987 .
449 P

STE SEA MARINA
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
تم  والذي   28/09/2021 في  املنعقد 
بشركة  تغ ي1ات  احدات  ب وجبه 
التضامن  شركة   »SEA MARINA »
ومقرها  دلهم   100.000 لأس الها 
تل ال  حي   ،77 لقم  هو  االجت اعي 
تقرل  ح ت  اكادير  تكوين،   الفرابي، 

ما يلي  : 
الختام ة  الحسابات  فحص 

للتصف ة.
إحالة النتائج.

إبراء ذمة املصفي.
باملحك ة  القافوني  االيداع  تم 
 01/11/2021 في  الكادير  التجالية 

تحت لقم 107050.
450 P

شركة اكري اكسبور 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ذات الشريك الوح د 
املقر االجت اعي . س/و بلوك ف1 

لقم 117 حي الدا لة اكادير
إغالق تصف ة الشركة 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
سبت 17  ر1  في  املؤلخ  العادي  الغي1 
سبت 17  ر1  بتاليخ  واملسجل   2021
RE : 2021 تحت لقم 150012067ر 
 و 0921/2021ر OR : قرل الشريك 

الوح د لشركة » اكري اكسبول »
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك الوح د ، لأس الها االجت اعـي 
دلهم  مبلغ100.000،00  في  محدد 
ومقرها االجت اعي موجود س/و بلوك 
اكادير  الدا لة  حي   117 لقم   ف1 

ما يلي : 
حسابات  على  املصادقة   -  1

تصف ة الشركة 
من  املصفي  تجريد  و  إعفاء   -  2

مهامه 
ر - إغالق تصف ة الشركة بشكل 

تام و نهائي.
تم وضع الوثائق القافوف ة بكتابة 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  0/09/2021ر   بتاليخ  باكادير 

لقم 106619/2021. 
451 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL  : 06.11.82.16.25 / FIX  :

28.68.ر05.28.2
EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE 2M UNIVERSEL
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

15/07/2021، تم إقرال ما يلي : 

- إت ام التصف ة.
- تشط ب الشركة.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 
بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة 

25/10/2021 تحت لقم 2218. 
452 P

STE BLHOUS TRAVAUX
SARL

افو شركة بلحوس تر
ش.م.م

 الفسخ املسبق للشركة
ب قت�سى محضر القرال االستثنائي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  للشركة 
تقرل  2021 أكتوار  فاتح   بتاليخ 

ما يلي :
ابتدءا  للشركة  املسبق  الفسخ   -

من ال وم ففسه.
براه م  بروش  الس د  تعين   -

ك صفي للشركة.
مقر  ففسه  هو  مقرالشركة   -

الفسخ املسبق. 
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
تزفيت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   2021 أكتوار   27 بتاليخ 

.791
453P

  AIT IZZA PRIMEURS شركة
التشط ب النهائي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 AIT IZZA لشركة  االستثنائي 
PRIMEURS املنعقد يوم   12 أكتوار 

2021 تقرل ما يلي : 
 AIT لشركة  النهائي  التشط ب 
IZZA PRIMEURS وتم  تحديد مقر 
لقم   : االجت اعي  املقر  هو  التصف ة 
61 بلوك ر تجزئة امالك سوس ايت 
ملول و عين و الس د عزابي املصطفى 

مصف ا للشركة.     
كتابة  لدى  القافوني  االيداع  تم 
الفزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم  16ر2 يوم 2 فوف 17 2021.
454P

شركة مركز االبداع للتنمية 
البشرية

شالع املنصول الدهبي تالودافت
في مؤلخ  عرفي  عقد  على  بناء    
قرل  بتالودافت   2021 أكتوار   18  
الج ع العام االستثنائي لشركة مركز 

االبداع للتن  ة البشرية مايلي :
وع ل ة  اجراءات  اغالق   -

التصف ة الشركة. 
- ت17ئة املصفي. 

- التشط ب على السجل التجالي.
 تم االيداع القافوني بكتابة الضبط
في بتالودافت  االبتدائ ة   باملحك ة 

 21 أكتوار 2021 تحت لقم 1965.
455P

CD FROMAGE شركة
 SARL AU

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقـد بتاليخ 11 أكتوار 

2021 تقرل مايلي :
حل مسبق للشركة. 

تع  ـن مصفي للشركة. 
 جعل مقر التصف ة مقر الشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 2221 لقم  تحت  ألفزكان  اإلبتدائ ة 

بتاليخ 21 أكتوار 2120.
456P

شركة إليكترو محمدي ش.م.م
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

 لأس الها 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي لقم 1911 حي 

مح دي آكادير
العادي  الغي1  العام  للج ع  تبعا 
2021 قرل الشركاء  29 شتن17  بتاليخ 

مايلي :
- التصف ة املسبقة للشركة.

بواكاي  فولالدين  الس د  - تس  ة 
ك صفي للشركة.

حي   1911 لقم  التصف ة  مكان   -
مح دي آكادير. 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  ركادير  التجالية 

2021 تحت عدد 106972.
ب ثابة مقتطف وا ان 

إعالن عن تصف ة 

457P
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SOCIETE DS2I 
SARL AU
AGADIR 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
يوم 2021 أكتوار 11 تم االتفاق على 

ما يلي : 
 STE -التصف ة القافوف ة للشركة 

 .DS2I SARL AU
حسناء  الس دة  ال دي  -تع ين 

ك صف ة للشركة. 
 17 شقة  هو  التصف ة  مقر 

االسكان حي الهدى أكادير.
 اإليداع القافوني باملحك ة التجالية
تحت   2021 أكتوار   28 يوم  بأكادير 

لقم 106990.
إعالن عن تصف ة 

458P

STE DOWIFA
 SARL AU

السجل التجالي لقم : 7729 
تغ ي1ات قافوف ة
تصف ة الشركة

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
محضر  وضع  تم   2021 أكتوار   19
يح ل  االستثنائي  العام  الج ع 

الخصائص التال ة :
ع ل ات  ج  ع  على  املوافقة   •

التصف ة.
• قرال الج ع العام بتفريغ املصفي 

مله ته.
• تحديد قفل التصف ة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد   -
تحت  بتالودافت  االبتدائ ة  املحك ة 
فاتح  بتاليخ   1991 الت1ت بي  الرقم 

فوف 17 2021 .
459P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE CONSULT FRUITS
شركة محدودة املسؤول ة 

لأس الها 100.000.00 دلهم
 SIEGE SOCIAL : C STE FOMAN

 A 1 IMM OUBIDAR ANGLE RUE
PRESIDENT BEKKAY

 ET HAJJ AHMED AKHNOUCH 
AGADIR

التصف ـة النهائ ة للشركـة
للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى   /1

ماي   06 يوم  العادي  غي1  العام 

لشركة  الوح د  الشريك  قرل   2021

CONSULT FRUITS مايلي :

النهائ ة  التصف ـة  مقر  تحديد   -  

 C/ STE FOMAN A 1  : للشركـة 

 IMM OUBIDAR ANGLE RUE

 PRESIDENT BEKKAY ET HAJJ

،AHMED AKHNOUCH AGADIR

معلوم  الس د  ال د  تع ين   -

للق ام بج  ع إجراءات التصف ة. 

 2/ تـم اإليـداع الـقـافوني باملحك ة 

التجالية بأكادير تحـت لقم رر1070 

بتاليخ 29 أكتوار 2021. 
االقتطاف والب ان

اح د زهول

460P

شركة اوروك.م

مت1ي ل ش.م.م

لأس مالها 100.000 دلهم 

لقم 92 حي س دي سع د الدلالكة 

اكادير

التصف ة النهائ ة للشركة 
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2021 قرل شركاء شركة  25 سبت 17 

اولوك.م مت1ي ل ما يلي :

لشركة   : النهائ ة  التصف ة 

اولوك.م مت1ي ل ش.م.م

 92 - مقر التصف ة النهائ ة : لقم 

حي س دي سع د الدلالكة اكادير.

الكاملة  التصف ة  - املسوؤل عن   

الحامل  مغضاوي  ك ال  الس د 

.PX815187 للبطاقة الوطن ة لقم

القافوني  اإليداع  تم  لقد   -

باملحك ة التجالية باكادير تحت لقم 

أكتوار   22 بتاليخ   106898/2021

.2021

461P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE HERMANAS

IMPORT EXPORT 
فسخ الشركة مسبقا

للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى   /1

أكتوار   15 يوم  العادي  غي1  العام 

لشركة  الوح د  الشريك  قرل   2021

 HERMANAS IMPORT EXPORT

مايلي :

 - فسخ الشركة مسبقا. 

إلهام  عالوي  الس دة  تع ين   -  

مصف ة للشركة.

- تحديد مقر التصف ة ب : محل 

192 حي  ر شالع الخوالزمي لقم  لقم 

املسي1ة أكادير.

 2/ تـم اإليـداع الـقـافوني باملحك ة 

التجالية بأكادير تحـت لقم 106967 

بتاليخ 27 أكتوار 2021. 
االقتطاف والب ان

اح د زهول

462P

Sté GREEN PEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس املال : 10.000 دلهم

العامة  الج ع ة  محضر  ب وجب 

أغسطس  1ر  بتاليخ  العادية  غي1 

قّرل حل الشركة وتصف تها.
َ
2021، ت

العامة  الج ع ة  وع نت 

يق م  الحسين،  الس دالعيساوي 

بن  الوفاق   05 لقم  -و-ر  ع الة  في 

ك ا  للشركة  اكادير،ك صفي  سركاو 

بحي  الشركة  مقرتصف ة  تثب ت  تم 

تكوين  الدلالكة  ب  بلوك  املسي1ة 

أكادير .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  إجراء 

أكتوار   21 بتاليخ  ألكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106881.

463P

  Société  LENS TRANSPORT

 SARL

 Société à responsabilité limitée 

au capital de 100.000,00 DHS

 Siège social : N°6ر LOT

ENNAKHIL – TIZNIT

إعالن التصف ة واإلغالق النهائي 

للشركة 

العادي الغي1  املحضر   ب قت�سى 

اكتوار   11 بتاليخ  املنعقد  للشركة 

اكتوار   21 بتاليخ  واملسجل   2021

تقرل  ،90861 عدد  تحت   ،2021 

ما يلي :

- تقرير التصف ة.

- إعالن اإلغالق النهائي للشركة.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

بتاليخ  بتيزفيت،  االبتدائ ة  باملحك ة 

26 أكتوار 2021 تحت عدد 795.

464P

NIHILO COMPANY

محلر ع الة 10 مج ع السكني ر 

حدائق اكادير بنسركاو اكادير

RC N° 18019 ش.م.م 

االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

2021 أكتوار   06 بتاليخ   املنعقد 

ما يلي : 

للشركة  اإللادي  الطوعي  -الفسخ 

والتصف ة الودية.

املكاوي  الس دة  وقبول  -تع ين 

ام  ة مصف ة للشركة.

باملقر  التصف ة  مقر  -تحديد 

الرئي�سي للشركة.

- تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

التجالية بأكادير في 20 فوف 17 2120 

تحت لقم 107066.

465P



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22352

Société 

 »NEW LABOCOLOR «
s.a.r.l

Au capital de 100.000,00 DH

 Siège Social : IMM G N°2 AV.

MY ABDELLAH - AGADIR

الحل املسبق للشركة
استثنائي  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تقرل   ،15/06/2021 بتاليخ  للشركاء 

مايلي : 

املسبق  الحل  على  املوافقة 

العربي  أدالل  الس د  وتع ين  للشركة 

ج  ع  منحه  مع  للشركة  ك صفي 

الصالح ات املخولة له قافوفا.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى ه ئة املحك ة التجالية 

بتاليخ  ر10699  لقم  تحت  بأكادير، 

.28/10/2021
عـن الـ سـ ـر

466 P

 “ CHAMAL NEGOCE “ شركة
ش.م.م

لأس الها 100.000,00 : دلهم

مقرها االجت اعي : 

 CITE EL HOUDA BLOC C »

» N°115 AGADIR

RC : 21197 AGADIR

حل مسبق للشركة
- 1 ب وجب محضر قرالات الج ع 

العام للشركاء املنعقد بتاليخ 21 / 06 

/ 2016 تم االتفاق على ما يلي : 

* حل مسبق للشركة.

ابراه م  باها  الس د  تع ين   *

ك صفي للشركة .

* تع ين مقر الشركة مقر التصف ة

- 2 وقد تم اإليداع القافوني بكتابة 

الضبط لدى ه ئة املحك ة التجالية 

بتاليخ  106968 لقم  تحت   باكادير 

.27/10/2021
من اجل ا لنسخة والب ان

467 P

 STE MOUHDI FRERES
 SARL

تصف ة الشركة
IF 6980166 RC 251

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتزفيت 
وضع  تم   2021 سبت 17  بتاليخ01 

محضر الج ع العام 
تح ل  والتي  لشركة  االستثنائي 

الخصائص التال ة : 
تصف ة الشركة.

مح د  موهدي  الس د  تع ين 
مصفي  أح د  موهدي  السبد  و 

للشركة. 
بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع   -
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بتيزفيت 

تحت لقم 767 في2021/10/01 .
468 P

 PNEUMATIQUE I.P.M
 SARL AU

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقـد  االستثنائي  العام 

11/10/2021 تقرل مايلي : 
حل مسبق للشركة 

تع  ـن مصفي للشركة 
جعل مقر التصف ة مقر الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 2222 لقم  تحت  ألفزكان  اإلبتدائة 

بتاليخ 21/10/2021.
469 P

شركة صوديترالي 
ش.م.م

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها 10.000 دلهم مقرها 

االجت اعي بلوك 9 طريق 22 لقم 1ر 
الحاجب ت ك وين آكادير

العادي  الغي1  العام  للج ع  تبعا 
بتاليخ 28 سبت 17 2021 قرل الشركاء 

مايلي : 
- التصف ة املسبقة للشركة

الع اطي  مح د  الس د  تس  ة   -
ك صفي للشركة

- مكان التصف ة بلوك 9 طريق 22 
لقم 1ر الحاجب ت ك وين آكادير .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  بتاليخ27  ركادير  التجالية 

2021 تحت عدد 106971.
ب ثابة مقتطف و ب ان 

470 P

 STE SAFWAN CENTER شركة
 PRIVE
SARL AU

 ش.م.م ش. و
 CAPITAL SOCIAL : 100.000,00

DHS
 Siège Social : HAY ASSERKIT

 AOURIR – AGADIR
إقفال ع ل ة التصف ة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
لشركة   27/10/2021 بتاليخ  املؤلخ 
 STE SAFWAN CENTER PRIVE

SARL AU تقرل ما يلي : 
املصادقة على حسابات التصف ة.

إقفال ع ل ة التصف ة.
التصف ة  عن  املسؤول  ت17ئة 

الس د الكردوم مح د.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاليخ  بأكادير  التجالية  املحك ة 

01/11/2021، تحت لقم 107052.
471 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

 AGADIR

 TEL : 06.11.82.16.25 / FIX :

28.68.ر05.28.2

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE RHAZALI CARS
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

15/10/2021، تم إقرال ما يلي : 
- تسب ق تصف ة الشركة .

عزيز  البس طة  الس د  تع ين   -
ك صفي للشركة .

ك قر  التصف ة  مقر  اتخاذ   -
حي  الفاس  شالع  ر12  لقم  للشركة، 

الصناعي اكادير. 
باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 
التجالية باكادير بتاليخ27/10/2021 

تحت لقم 106970.
472 P

مكتب حسابات سروا ش.م.م

ع ــالة دامو شــالع مح د السادس ايت ملــول

 الفاكس : 05-28-21-22-65

الهاتف : 05-28-21-72-16

  STE  PROGOCONSULT 
SARL

الفسخ املسبق
الغي1  العام  الج ع  ب قتضـى 
في12/10/2021،  املؤلخ  العادي 
 PROGOCONSULT»« للشركة 

SARL تقرل مايلي : 
من  ابتداء  للشركة  مسبق  حل   -

0/11/2021ر
- تقرير إنهاء مهام الس د سي1ك ي1ا 

مشادو ألفالو ك سي1 للشركة 
مشادو  سي1ك ي1ا  الس د  تع ين   -  

ألفالو ك صفي للشركة.
للشركة  املسبق  الفسخ  مقر   -
الكائنة   PROGOCONSULT SARL
بلوك  : شالع مراكش  التالي  بالعنوان 

11 لقم ر16 الحي الصناعي اكادير. 
ب كتب  تم  القافوني  -اإليداع   
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
لقم   02/11/2021 في  باكادير، 

.107061
473 P

 AGADIR OCEANA
محضر الج ع العام االستثنائي 

العام  الج ع  ب قت�سى 
 07/09/2021 في  املؤلخ  االستثنائي 

قرلمساه وا الشركة ما يلي :
-قرل الس د املساوي اسا علي عبد 
اجت اع ة  حصة   1000 تفويت  هللا 
علي  الس د  والده  إلى  هبة  على شكل 

عبد هللا املساوي.
-تحويل مقر الشركة الى شقة لقم 
الزيتون  اقامة   E بلوك   102 لقم   1

ت ك وين اكادير.
هللا  عبد  علي  الس د  -تع ين 
اعطائه  مع  للشركة  املساوي ك سي1 
والبنكي  االدالي  االمضاء  صالح ة 

منفردا.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   02/11/2021 بتاليخ  باكادير 

لقم 107069. 
للخالصة والتذكي1

 قبال حسن

474 P
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 AGADIR INTER DU شركة
 CUIR ET VETEMENT

لقم 51 ساحة الل  ون اكادير
العادي  غي1  العام  الج ع   الل 
21/10/2019 تم اتخاذ  املنعقد يوم 

القرال بشان التغ ي1ات التال ة : 
 تفويت الحصص : 

تم تفويت الحصص ك ا يلي : 
تفويت الس د التهامي ايت املودن 
الشركة  من  ي لكها  التي  حصة   12

لصالح الس د ايوب ايت املودن.
املودن  ايت  حسن  الس د  تفويت 
الشركة  من  ي لكها  التي  حصة   12

لصالح الس د ح زة ايت املودن.
ايت  العزيز  عبد  الس د  تفويت 
من  ي لكها  التي  حصة   12 املودن 
ايت  املهدي  الس د  لصالح  الشركة 

املودن.
ايت  مصطفى  الس د  تفويت 
من  ي لكها  التي  حصة   12 املودن 
ايت  سعد  الس د  لصالح  الشركة 

املودن.
تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  لاس ال  توزيع 

التالي : 
 1152 املودن  ايت  ع ر  الس د 

حصة.
 12 املودن  ايت  ايوب  الس د 

حصة.
 12 املودن  ايت  ح زة  الس د 

حصة.
 12 املودن  ايت  املهدي  الس د 

حصة. 
الس د سعد ايت املودن 12 حصة 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية اكادير بتاليخ 01/11/2021 

تحت لقم 107057.
475 P

تعديل
BANSSI : شركة

SARL
السجل التجالي : 15511

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
6/10/2021 قرل مايلي :

- ب ع 500 حصة من طرف الس د 
ماجد بن علي بن عبد هللا أل فرحان 

القرني الى الس د علي القاغ .
علي  بن  ماجد  الس دان  تع ين   -  
بن عبد هللا أل فرحان القرني و الس د 

علي القاغ مسي1ين للشركة
-تح ين القافون االسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ   106980 لقم  تحت  بإفزكان 

.27/10/2021
476 P

ECHBAZ NEGOCE : شركة
»SARL

السجل التجالي 97ر16
تعديل

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
21/10/2021 قرل مايلي : 

- ب ع 500 حصة من طرف الس د 
الحسن  الس د  الى  اه وعدي  عابد 

اه وعدي .
وتع ين  الشركة  مسي1  تغ ي1   -
مسي1  اه وعدي  الحسن  الس د 

للشركة.
االسا�سي  القافون  تح ين   -

للشركة.
 تم االيداع القافوني بكتابة الضبط
تحت  بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة 

لقم 2295 بتاليخ 29/10/2021.
477 P

DROK TRANS شــــركة
ع الة التضامن اكادير

تفويت الحصص
وتوس ع النشاط االجت اعي للشركة 

التوق ع االجت اعي 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 
صادق  باكادير   08/10/2021
 DROK  : لشركة  الوح د  الشريك 

TRANS على : 
تفويت 500 حصة للس د : الت1ابي 

جواد.
بزيادة  االجت اعي  النشاط  توس ع 
املصحواة لصالح  الغي1  األمتعة  فقل 

الغي1.

االجت اعي  التوق ع  صالح ة 
للس دين مه ب ع اد الدين و الس د:  

الت1ابي جواد غي1 مشت1ك.
تح ين القافون األسا�سي.

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 
باكادير  التجالية  باملحك ة  القافوني 
لقم  تحت   26/10/2021 يومه 

.106912
478 P

HAMSAE TRANS شركة
ش.م.م. 

ICE : 002561111000085
1 - ب قت�سي محضر الج ع العام 
 2021 أكتوار   25 بتاليخ  االستثنائي 

وقد تقرل ما يلي : 
الس د  قام   : الحصص  فقل   _
الكا�سي  الد بب ع مج وع الحصص 
الولدي  الس د  إلى  ملك ته  في  التي 

لحسن.
أصبح   : للحصص  جديد  توزيع   -
 500 ي لك  لش د  الولدي  الس د 

حصة 
ي لك  لحسن  الولدي  والس د 

500 حصة 
-تعديل القافون األسا�سي للشركة.
مسي1ة  الشركة  أصبحت  وعل ه 

من طرف الس د : الولدي لش د 
2 - تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
إفزكان  اإلبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
2021 تحت لقم  فوف 17  فاتح  بتاليخ 

00ر2.
479 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 2626 7ر Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 SOCIETE MALDIVES
 IMMOBILIER

SARL
MODIFICATION

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
تم  والذي   07/09/2021 املنعقد 
بشركة تغ ي1ات  احدات  ب وجبه 

 MALDIVES IMMOBILIER SARL  
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
اتفق  ح ت   100.000.00 لأس الها 

على  ما يلي : 
تفويت 750 حصة م لوكة للس د 
املنصولي سع د والس د بنت ا لش د 
 250 إبراه م،  جدي  بن  والس د 
عبد  الس د  لصالح  منها  لكل   

ً
سه ا

املج د بكولي.
من  لش د  بنت ا  الس د  استقالة 

منصبه ك دير.
بكولي  عبداملج د  الس د  تع ين 

مديًرا منفرًدا للشركة.
تحبين القافون األسا�سي.

باملحك ة  القافوني  االيداع  ثم 
في21/10/2021  باكادير  التجالية 

تحت لقم 106871.
480 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL : 06.11.82.16.25

FIX : 05.28.228.68.ر

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE MAID BOOK
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

11/10/2021، تم إقرال ما يلي : 
الس دة  من  حصة   160 تفويت   
الى  العاطي  عبد  الزهراء  فاط ة 

الس د بدل الهوالي.
الس دة  من  حصة   170 تفويت   

أفوال كرمان الى الس د بدل الهوالي.
 تعين الس د أفوال كرمان وفاط ة 
الهوالي  بدل  و  العاطي  عبد  الزهراء 

ك سي1ين للشركة.
من  كل  بين  منفصل  التوق ع   
بدل  الس د  و  كرمان  أفوال  للس د 
الهوالي و الس دة فاط ة الزهراء عبد 

العاطي.
باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع   -
التجالية بأكادير بتاليخ 11/10/2021 

تحت لقم 106950. 
481 P
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 MD TRANS SERVICES شركة
)M.D.T.S(

شقة لقم 1 الطابق الثالث لقم 
159 بلوكL شالع مح د الفا�سي حي 

الهدى اكادير
العادي  غي1  العام  الج ع   الل 
09/2021/ر1 تم اتخاذ  املنعقد يوم 

القرال بشان التغ ي1ات التال ة : 
 تفويت الحصص : 

تم تفويت الحصص ك ا يلي : 
تفويت الس د عبد الكريم بوشكو 
1000 حصة التي ي لكها من الشركة 

لصالح الس د عبد املج د بوشكو
تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  لاس ال  توزيع 

التالي : 
 1000 الس د عبد املج د بوشكو 

حصة.
 تع ين مسي1 جديد لشركة : 

الكريم  عبد  الس د  استقالة 
بوشكو من الشركة وتعط ه إبراء ذمة 
التي  الفت1ة  كامل  عن  ونهائ ة  كاملة 

كافوا  اللها مديرين للشركة.
بوشكو  املج د  عبد  الس د  تعين 
ك سي1 وح د لشركة و لدالك ملدة غي1 

محدودة.
 تغ ي1 لأس ال الشركة : 

 00, إلى  دلهم   100.000,00 من   
600.000 دلهم.

الس د عبد   وهكذا تصبح حصة 
املج د بوشكو 6000 حصة. 
 إضافة نشاط الشركة : 

تم اضافة نشاط ع ومي للشركة : 
لحساب  للبضائع  بري  فقل 

الشركة و لحساب الغي1.
النقل املحلي والدولي للبضائع من 

أي فوع.
النقل املدل�سي ف ابة عن الغي1.

تغ ي1 مقر الشركة : 
تم تغ ي1 مقر الشركة 

الثالث  الطابق   1 لقم  شقة   : من 
لقم 159 بلوكL شالع مح د الفا�سي 

حي الهدى اكادير.
ر شالع  الطابق   5 لقم  : شقة  الى 

الوالفا ت ل ال اكادير.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية اكادير بتاليخ 29/10/2021 

تحت لقم 107028.
482 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.16.25 / FIX :

28.68.ر05.28.2

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE NICE DREAM
LOCATION

بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
11/10/2021، تم إقرال ما يلي : 

الس د  من  1.000 حصة  تفويت   
يوسف قحطان الى الس د بدل الدين 

الع راني.
قحطان  يوسف  الس د  استقالة   
وتعين  للشركة  ك سي1  منصبه  من 
مسي1  الع راني  الدين  بدل  الس د 

للشركة.
الدين  بدل  للس د  التوق ع 

الع راني.
باملحك ة  تم  القافوني  إليداع  ا   -
التجالية بأكادير بتاليخ 11/10/2021 

تحت لقم 106955. 
483 P

 WINTP
SARL A.U

شركة ذات مسؤولیة محدودة 
ب ساھم وحید

السجل التجالي : 9ر91ر – أكادیر
عام  ج ع  محضر  ب قت�سى   /1
استثنائي عقد بتالیخ 8 ف17ایر 2021 

ب قر الشركة، تقرل ما یلي : 
بیع الحصص اإلجت اعیة

الكراك  صالح  السید  تفویت 
التي  االجت اعیة  حصصه  لج یع 

WINTP ی لكھا في لأس ال شركة
مادي،  حسن  السید  لفائدة 
الوطنیة  التعریف  لبطاقة  الحامل 

.JB5لقم 215ر

تعیين مسي1 جدید للشركة

تعیين السید حسن مادي الحامل 

لبطاقة التعریف الوطنیة لقم مسي1ا 

وحیدا للشركة.

بذلك  معوضا  محددة،  غي1  ملدة 

السید صالح الكراك املستقیل.

باملحك ة  القافوني  اإلیداع  تم 

التجالیة ألكادیر بتالیخ 29/10/2021 

تحت لقم 107005.
من أجل النشر والبیان

484 P

CABINET SABCONSULTING

 Siège social : N°5ر BLOC D1 AV 11

.JANVIER CITE DAKHLA AGADIR

 ICE : 00002099600007ر RC : 19019 IF :

1ر101919

 EXPERT PHARMA
 زيادة لأس ال الشركة وتغ ي1 شكلها 

القافوني
العام  الج ع  ملحضر  طبقا 

بتاليخ  للشركة  االستثنائي 

06/2021/ر1 تقرل واإج اع الشركاء 

ما يلي : 

وزيادة  الجدد  الشركاء  قبول   -
1.100ر6  ب بلغ  الشركة  لأس ال 

11ر6 حصة  دلهم، و ذالك بإصدال 

ل صل  للحصة  دلهم   100 بق  ة 
إلى511.100.ر  الشركة  لأس ال 

دلهم.

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1   -

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 

إلى شركة مساه ة.

- تبني قافون أسا�سي يالئم الشكل 

القافوني الجديد للشركة.

التجالية  باملحك ة  اإليداع  تم 

تحت   02/11/2021 بتاليخ  باكادير 
لقم 107060 .

485 P

 » STE LITDOR «
SARL AU

1– بـ وجب محضر قرال الشريك 

تم   11/10/2021 بـتـاليـخ  الوح د 

االتفاق على ما يلي : 

االجت اعي  الرأس ال  لفع   *

إلى  دلهم   100.000 من  للشركة 

مبلغ  بزيادة  وذلك  دلهم   700.000

بالحساب  بتعويضه  600.000 دلهم 

الجالي للشريك الوح د.

االجت اعي  الرأس ال  *  فض   

إلى  دلهم   7.000.00 من  للشركة 

200.000 دلهم ودلك بتقل ص عدد 

 2000 إلى  االجت اع ة  الحصص 

حصة بق  ة 100 دلهم

األساس ة  القوافين  تحديث   *

للشركة.

القافوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحك ة  ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 2282 لقم  تحت  بافزكان  االبتدائ ة 

وذلك بتاليخ 28/10/2021.
من اجل النسخة والب ان

486 P

مكتـــب حسابــات ســروا

ش. م.م.

ع ــالة دامو شــالع مح د السادس

 ايت ملــول

الفاكس : 05-28-21-22-65

 الهاتف : 05-28-21-72-16

  Sté  LAGI NEGOCE
SARL AU

الغي1  العام  الج ع  ب قتضـى 

 ،11/10/2021 في  املؤلخ  العادي 

 LAGI NEGOCE SARL AU لشركة 

تقرل مايلي : 

الشركة  لأس ال  ق  ة  لفع   –  1

دلهم  600.000,00.ر  ب بلغ 

إلى  دلهم   100.000,00 من  ل نتقل 

إجراء  سيتم  دلهم،   1.000.000,00

الجالي  بالحساب  الزيادة  هذه 

للشريك الوح د.

األسا�سي  القافون  تح ين   -

للشركة.

باملحك ــة  القافوني  اإليداع  تم 

 22/11/2021 في  بافزكان  االبتدائ ة 

تحت لقم11ر2.

487 P
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 » STE SOHAL TRAVAUX «
SARL AU

ب وجب محضر الج ع العام غي1 
تقرل   2021/10/01 بتاليخ  العادي 

مايلي : 
زيادة لأس املال من 1.000.000.00 
دلهم الى 2.000.000.00 دلهم وذلك 
بدمج مبلغ 1.000.000.00 دلهم ع17 

الحساب الجالي للشركاء.
القافون  من   7-6 الفقرة  تغ ي1 

األسا�سي للشركة.
تحديت القافون األسا�سي للشركةـ
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   11/02/2021 بتاليخ 

.107075
488 P

 STE RAMSEL
SARL AU

RC N°155ر
بتاليخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر  وضع  تم   07/10/2021
الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

التال ة :
من  الشركة  لأس ال  لفع  تم 

10.000 دلهم الى 500.000 دلهم.
لدى  القافوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بتالودافت  االبتدائ ة  املحك ة 

01/11/2021 تحت لقم ر199.
489 P

 شركة أوركيد كار 
الج ع  ملحق  ب قت�سى 
بتاليخ  املؤلخ  االستثنائي  العام 
شركة  مساهم  قرل  2020/ر05/0 

أولك د كال ما يلي : 
يوسف،  أكباس  الس د  تع ين   -
لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
للشركة  وح دا  مسي1ا   ،JM56981
وتوق ع ج  ع وثائق الشركة باس ه.

 تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 
االبتدائ ة بافزكان يوم 22/10/2021 
التجالي  السجل  0ر22  الرقم  تحت 

ر28ر1. 
490 P

»كاجيسكو«
مكتب التس ي1، االعالم ات واملحاسبة

 EL KOURAICHI « شركة
»TRANSPORT

ش.م.م
لشركاء  العام  الج ع  ب قت�سى 
 EL KOURAICHI  « الشركة 
املنعقد  ش.م.م   »TRANSPORT
بتاليخ  واملسجل   05/10/2021 يوم 
 10.000,00 لأس الها   05/10/2021

دلهم  قرل الشركاء ما يلي : 
القري�سي  الس د ح زة  استقالة   -
وتع ين  للشركة  ك سي1  مهامه  من 
ك سي1  بوتالت  السالم  عبد  الس د 

وح د للشركة ملدة غي1 محدودة
ب كتب  القافوني  امللف  إيداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ  21/ر80  عدد  تحت  بتيزفيت 

. 02/11/2021
491 P

 STE IZOUDOUTEN FISH
SARL AU

TAN TAN RC 1591
إعالن عن تغ ي1

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
يوم 18 أكتوار 2021 تم االتفاق على 

ما يلي :
 استقالة الس د ازودوتن الحسن 
للشركة  وح د  ك سي1  منصبه  من 
وتع ين الس دة موشفي غ ثة ك سي1ة 

وح دة للشركة ملدة غي1 محدودة. 
ب صلحة  القافوني  اإليداع 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 
تحت   29/10/2021 يوم  بطافطان 

لقم ر22 
492 P

 societe AIT DAHAMOU
TRANS

sarl
العام  الج ع  مداولة  ب قت�سى 
سبت 17   11 بتاليخ  املؤلخ  االستثنائي 
لأس الها  والتي  لشركة   2021
الد  حي  ب  الكائنة  دلهم   100.000

وتركا تزفيت. 

تقرل تغ ي1 مقر الشركة الى عنوان 
جديد حي الد وتركا تزفيت.

بكتابة  القافوني  اإليداع  افجاز  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   22/10/2021 بتاليخ  تيزفيت 

لقم 786.
493 P

شركة ايالف ايموبيليي 
مناتجمنت

ش.م.م
الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املساه ة  قرلت   06/10/2021

الوح دة الشركة ما يلي : 
تحويل املقر االجت اعي إلى العنوان 
التالي شالع مح د الخامس تجزئة بني 

ايزفاسن لقم 1 الدشي1ة – افزكان . 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

27/10/2021 تحت لقم 2277.
494 P

مكتب بري ا كوفطا
بلوك د2 لقم ر حي الدا لة اكادير

ESPACE PROJETS  شركة
ش.م.م

لأس الها : 100.000 دلهم
مقر االجت اعي : شالع الكلوف ل 
ماجول حبوها بن لعب د ع الة 

القائد فافع الطابق األول لقم 02 
الع ون 

تحويل املقر االجت اعي
الزيادة في لأس ال الشركة 

توق ع  ذي  عرفي  عقد  ب وجب 
يوم:  بالع ون  واملسجل  املؤلخ   اص 
شركة  شركاء  قرل   02/07/2021 
«ESPACE PROJETS« ش م م ما يلي : 
إلى  االجت اعي  املقر  تحويل   -
: شالع بشراية ساحة  التالي  العنوان 
األول  الطابق  السالم  إقامة  الدشي1ة 

الشقة 01 الع ون.
الشركة  لأس ال  في  الزيادة   -
ل صبح  دلهم   100.000 قدله  ب ا 
لأس الها 500.000 دلهم وذلك بدمج 

األلااح.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائ ة بالع ون 

لقم  تحت   01/09/2021 يوم 

085ر/2021.
ب ثابة مقتطف وا ان.

مكتب17ي ا كوفطا

495 P

 STE KECH FISH شركة
 SARL

بتاليخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة  شركاء  قرل   2021 ابريل   9

KECH FISH SARL ما يلي : 

تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من:

شالع  املسال  تجزئة   952 لقم 
التجالي  املحل   : الى  مراكش  اسفي 

السو�سي جريدة قطاع  بحي  املتواجد 

لقم 10 القل عة ايت ملول افزكان
القافون  من   1 البند  تغ ي1 

االسا�سي.

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

بتاليخ  ب راكش  التجالية 

0/01/2021ر تحت لقم 580ر12.

االيداع  تم   : القافوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القافوني 

بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

05/05/2021 تحت لقم 6ر10.
للخالصة والتذكي1

496 P

MINI JOUR ET NUIT شركة
81 شالع مح د الفا�سي حي السالم 

اكادير

العادي  غي1  العام  الج ع   الل 

22/06/2021 تم اتخاذ  املنعقد يوم 

القرال بشأن التغ ي1ات التال ة : 

االجت اعي  املقر  تغ ي1  تم   -  1

للشركة من : 

حي  الفا�سي  مح د  شالع   81

السالم اكادير.
الك17ى  الويفاق  ارتي  العنوان  إلي 

لقم أ ر21 بن سركاو اكاديرحي.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية باكادير بتاليخ 29/10/2021 

تحت لقم 107027.

497 P

REPSTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها 5.000.000.00 دلهم

تغ ي1 املقر اإلجت اعي
إضافة شعالات تجالية
تح ين القافون األسا�سي 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أبريل   19 ب  املؤلخ  اإلستثنائي 

»شركة   REPSTO لشركة   2021
لأس الها  محدودة«،  مسؤول ة  ذات 

مقرها  دلهم،   5.000.000.00
اإلجت اعي بأكادير، ع الة 7ر لقم 25 
الطابق 6 إسالن الحي املح دي، قرل 

الشركاء ما يلي : 

للشركة  اإلجت اعي  املقر  تغ ي1 

 : التالي  العنوان  إلى  بنقله  دلك  و 

مراكش، كليز ملتقى زفقة واد النفيس 

و واد سبو.

إضافة شعالات تجالية كاالتي : 

كتس  ة   STARS HOTEL 2019

تجالية للفندق

 RESTAURANT PENSEE

كتس  ة تجالية لل طعم

 ORELIA BY STARS HOTEL

SPA كتس  ة تجالية ل

تح ين القافون األسا�سي للشركة

1 من  2 و  ك ا تم تعديل البندين 

القافون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم   

الضبط باملحك ة التجالية : 

بأكادير تحت لقم 101616 بتاليخ 

12 يول و 2021 .

بتاليخ   9928 لقم  تحت  ب راكش 

07 سبت 17 2021.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

لقم  تحت  مراكش  ملدينة  التجالي 

118157 بتاليخ 07 سبت 17 2021
من أجل اإلستخالص والب ان : املس ي1 

498 P

شركة » أدوات قوس قزح 
العالية الجودة «

ش.م.م
العام  الج ع  ب قت�سى   -  1
أدوات   « شركة  لشركاء  االستثنائي 
« ش.م.م  الجودة  العال ة  قزح  قوس 
م،   2021 سبت 17  ر2  بتاليخ  املؤلخ 

تقرل ما يلي : 
فقل املقر االجت اعي للشركة إلى : 
لقم62   F12بلوك السفل ة  »الشقة 

حي الدا لة أݣادير«.
القافون  من   1 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
الجديد  األسا�سي  القافون  تبني 
املحدودة«  املسؤول ة  ذات  للشركة 

أدوات قوس قزح العال ة الجودة «.
القافوني لدى  - لقد تم اإليداع  ر 
بتاليخ  بأڭادير  التجالية  املحك ة 

27/10/2021 تحت لقم : 106966.
499 P

SOUSS PLACO
SARL

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
01/10/2021 قرل مايلي : 

- تحويل مقر الشركة من لقم 272 
حي الهدى ايت ملول الى بقعة 101/أ 

أساكا تك وين أكادير.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم 
التجالية  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ   106996 لقم  تحت  أكادير 
التجالي  السجل  لقم   28/10/2021

21ر19.
500 P

STE TASSILA ENGINS
شـركة ذات مسـؤول ة محدودة 

وشريـك وح د
لأس الها : 600.000,00 دلهــم
مقرها : تجزئة E 27 املنطقة 

الصناع ة تاس ال الدشي1ة افزكان
س.ت : ر1586

الج ع  مشاولات  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
الوح د  قرلالشريك   ،18/10/2021
في  للشركة  االجت اعي  املقر  تحديد 
اله ثم،  ابن  شالع   : التالي  العنوان 
تاس ال  الصناع ة  ر16،املنطقة  لقم 
يطابق الذي  و  الجهادية  الدشي1ة 

إنشائها،  عند  التوطين  ففس عنوان   
الصناع ة  املنطقة   E 27 تجزئة  وهو 
وفق  ذلك  و  افزكان،  الدشي1ة  تاس ال 
 112 لقم  لعنوان  مطابقة  الشهادة 
الدشي1ة  بلدية  لئيس  عن  الصادلة 

الجهادية بتاليخ 28 سبت 17 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بإفزكان  االبتدائ ة 

28/10/2021 تحت الرقم 2281.
501 P

مكتب التس ي1، االعالم ات واملحاسبة
» كاجيسكو »

 TAGHELA TECH « شركة
»TRADING

ش.م.م
لشركاء  العام  الج ع  ب قت�سى 
 TAGHELA TECH  « الشركة 
يوم  املنعقد  ش.م.م   »TRADING
بتاليخ  واملسجل   01/10/2021
 ،RE : 85801 عدد   05/10/2021
لأس الها 100.000,00 دلهم، مقرها 
س دي  ادمبالك  دوال  االجت اعي 
حساين اوعلي س دي افني قرل املسي1 

ما يلي : 
انشاء فرع ببلوك 1 شالع املقاومة 

لقم 118 ايت ملول افزكان. 
ب كتب  القافوني  امللف  إيداع  تم 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
افزكان تحت عدد 2211/2021بتاليخ 

.22/10/2021
502 P

» JIHA FIDUCIAIRE »
N° 05 Rue 908ر Hay Elqods Dcheira-

Inzegane
TEL : 0528-20-ر8-رر FAX : 0528-8ر-

71-16
Email : jihafid@hotmail.fr

AUCOGEST
تع ين مسي1 الشركة مع تعديـــــــــل 

نشاطها
الج ع  محضر  ب قت�سى 
في  املؤلخ  العادي  الغي1  العام 
بإفزكان  واملسجل   05/10/2021
 CA : بتاليخ 11/10/2021 تحت لقم
2ر152 قرل الشريك الوح د لشركة

محدودة  شركة   »  AUCOGEST  »  
املسؤول ة ومقرها االجت اعي موجود 
القدس  حي  909ر  زفقة   06 بــرقم 

الدشي1ة افزكان ما يلـي : 
االجت اعي  النشاط  ت ديد   *
األنشطة  بزيادة  ذلك  و  للشركة 

التال ة : 
- أع ال املحاسبة .

القافوف ة  االستشالات  تقديم   - 
و الضريب ة.

- التوطين. 
* تع ين الس د تاضومافت عي�سى 
ك سي1 للشركة و الس د تاضومافت 
مصعب ك ساعد له في التس ي1 وذلك 
الذان  فه ا  واذلك  محددة  غي1  ملدة 
باال تصاصات  يت تعان  و  ي ثالها 
سائر  في  باس ها  لتصرف  الواسعة 
مستندات أي  تقبل  ال  و   الظروف 

 أو وثائق إال بتوق ع أحده ا.
تم وضع الوثائق القافوف ة بكتابة 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   12/10/2021 بتاليخ  افزكان 

لقم 2115 .
503 P

 SOCIETE TRANSMAROUK
 SARL

 لأس الها 100.000.00 دلهم
مقرها االجت اعي : لقم 117 بلوك 

س حي الزيتون تكوين اكادير
السجل التجالي : 11771اكادير

توس ع النشاط االجت اعي للشركة
تحديت القافون االسا�سي

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
08/10/2021 تم تقرير ما يلي : 

االجت اعي  النشاط  توس ع   -
لحساب  البضائع  فقل   : إلى  للشركة 

الغي1.
االسا�سي  القافون  تحديت   -

للشركة.
بكتابة  القافوني  االيداع  تم   -
بأكادير  التجالية  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت   22/10/2021 بتاليخ 

.106910
504 P
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» JIHA FIDUCIAIRE »

 N° 6 RUE 909ر HAY EL QODS DCHEIRA

INEZGANE

TEL : 05-28-20/21-ر8-رر FAX : 05-28-

16-71-ر8

Email : jihafid@hotmail.fr

» SAM TRADIV «شركة
زيادة نشاط الشركة

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املؤلخ  العادي  الغي1  العام 
بتاليخ  واملسجل   11/10/2021
 CA : و  لقم  تحت   11/10/2021
رر152 بإفزكان قرل الشريك الوح د 
شركة   »  SAM TRADIV لشركة» 
للشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
ة  موجود  االجت اعي  ومقرها  الوح د 
س دي  الفرح  ح ام  ر0  لقم  بشقة 

م  ون املزال ايت ملول مايلي : 
للشركة  االجت اعي  النشاط  زيادة 

ل صبح على الشكل التالي : 
1 - األشغال املختلفة و البناء.

2 - تقديم ج  ع  دمات الحراسة 
واألمن .

ر - تاجر .
است رال الس دة أيت عدي س ي1ة 
للشركة  وح دة  ك سي1ة  منصبها  في 
فهي  واذلك  محددة  غي1  ملدة  وذلك 
باال تصاصات  تت تع  و  ت ثلها  التي 
سائر  في  باس ها  لتصرف  الواسعة 
أو  أي مستندات  تقبل  و ال  الظروف 

وثائق إال بتوق عها.
تم وضع الوثائق القافوف ة بكتابة 
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   12/10/2021 بتاليخ  بإفزكان 

لقم 2150.
505 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0670ر2191ر

STE IVANKA CONSEIL
االستثنائي  العام  الج ع  اطال  في 
 STE IVANKA CONSEIL لشركة 
تقرل   11/10/2021 بتاليخ  املنعقد 

ما يلي :
»زيادة  الشركة  غرض  ت ديد   -

نشاط تجالة عامة«.

االسا�سي  القافون  تح ين   -
للشركة.

كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بافزكان  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت   29/10/2021 بتاليخ 

.2291
للخالصة والب ان

املسي1

506 P

MAZOUZ FRERES شركة
ش.م.م. 

لقم 79رر8 س دي مو�سى الح ري 
أوالد تاي ة تالودافت

السجل التجالي لقم 7827 
تالودافت.
املوضوع 

- زيادة نشاط من اهداف الشركة.
ملحضر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العادية لشركة  العامة غي1  الج ع ة 
ش.م.م.   MAZOUZ FRERES
االتفاق  تم   2021 اكتوار   26 بتاليخ 

والت1ا�سي على مايلي : 
أهداف  من  مفاوض  زيادة   -

الشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
 2021 فوف 17   02  : بتاليخ  تالودافت 

تحت لقم : 1956.
507 P

 STE MR شركة
 CONSTRUCTION

SARL
إضافة نشاط جديد للشركة

العامة  محضرالج ع ة  ب قت�سى 
 22/10/2021  : بتاليخ  االستثنائ ة 

تقرل ما يلي : 
إضافة نشاط جديد للشركة : 

- فقل البضائع لصالح الغي1.
�سي  أيت  الس د مح د  تع ين   -  2
الشركة  مسي1  بصفته   JB105821

ك سؤول عن نشاط النقل.
القافوني  امللف  إيداع  تم   -  2
االبتدائ ة  املحك ة  لدى  للشركة 
بتاليخ   2268 لقم  تحت  الفزكان 

.27/10/2021
508 P

 مكتب حسابات ابن عامر

»PRIFA « شركة

ش.م.م

التعريف املوحد لل قاوالت 

001892510000081 السجل 

التجالي 11رر

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 21/10/2021 في  املؤلخ  االستثنائي 

ت ت املصادقة على : 

أهداف  اضافة  على  املوافقة 

جديدة لغرص الشركة.

على  نشاط  تغي1  على  املوافقة 

مستوى الضريبة املهن ة

للقافون  الجديدة  الص اغة  تبني 

األسا�سي .

إيداع  تم   : القافوني  اإليداع 

القافوني ب كتب الضبط لدى  امللف 

املحك ة االبتدائ ة بتيزفيت عدد 801 

بتاليخ 01/11/2021. 

509 P

 SOCIETE MOUIOUCH

SARL A.U

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 IBN ROCHED HAY JADID

 RESIDENCE AICHATOU 2,رéme

 ETAGE APPARTEMENT 06

GUELMIM

العام  الج ع  قرال  ب قت�سى 

بتاليخ  املنعقد  االستثنائي 

املدون  الشركة  ب قر   18/10/2021

أعاله، تقرل مايلي : 

1 - تغ ي1 نشاط الشركة الرئي�سي 

أع ال  »مقاول  التالي  النشاط  إلى 

نشاط  وإلغاء  وإنشاءات«.  متنوعة 

الضريبي  السجل  في  النجال  مقاول 

املنهي والسجل التجالي.

القافوني  اإليداع  تم   -  2

بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة  باملحك ة 

27/10/2021 تحث لقم 71/2021ر.

510 P

مكتب حسابات شحودي

زفقة 7 بلوك 1 لقم 98 شالع املقاومة ايت 

ملول، 86150، ايت ملول املغرب

 STE SERVICES ET PNEUS
LES CHALETS

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة دات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة لقم التق  د في 

السجل التجالي 71ر15/افزكان
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تعديل  تم   2021/10/15 في  املؤلخ 

نشاط الشركة : 
1. التجالة اإلطالات )العجالت(

وأجزاء  الغ ال  قطع  ب ع   .2
الس الات.

الس الات  ه اكل  إصالح  ر. 
وامل كاف كي والكهراائي

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021/10/29 تحت لقم 2226.
511 P

TOP COMPTA

شركة مهيولة ترانسبور 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها 100.000.00 دلهم 

املقر االجت اعي : بلوك 1 لقم 125 
حي العرب ازلو ايت ملول

املسجل  العرفي  العقد  ب قت�سى   
والذي   27/09/2021 بتاليخ  بافزكان 

فتج عنه ما يلي : 
اعادة تقس م الرأس ال االجت اعي 
بعد وفاة املرحوم عبد هللا الع راني، 
االسا�سي  القافون  ملقتض ات  طبقا 
وللقوافين الجالي بها الع ل واناء على 
 21/11/2020 في  املؤلخ  االلاثة  عقد 
الس د  العدلين  طرف  من  واملنجز 
الواحد  عبد  والس د  مجد  ادليس 
الت1ابي  بالنفود  العاملين  الولادي، 
تحت  بالجديدة،  االستئناف  ملحك ة 
عدد  االلث  سجل   67 ص  2ر  عدد 
بعد  وذلك   21/11/2020 بتاليخ   10
وفاة املرحوم عبد هللا الع راني الذي 
 ،28/09/2020 بتاليخ  املن ة  وافته 
فتم توزيع املي1اث وهو عبالة عن 500 

حصة اجت اع ة على الشكل التالي : 
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الس دة فاط ة بلخ اط ر6 حصة 
اجت اع ة ؛

ر7  الع راني  لط فة  الس دة 
حصة اجت اع ة ؛

حصة  ر7  الع راني  هناء  االنسة 
اجت اع ة ؛

الس دة طامو الع راني ر7 حصة 
اجت اع ة ؛

الس دة س ي1ة الع راني ر7 حصة 
اجت اع ة ؛

 115 الع راني  مح د  الس د 
حصة اجت اع ة.

باملحك ة   : القافوني  اإليداع 
 2216 لقم  تحت  بافزكان  االبتدائ ة 

بتاليخ 26/10/2021.
512 P

 SOUSSA DES شركة 
 TRAVAUX DE BATIMENTS

ET DE GENIE CIVIL
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها 10.000.000,00 دلهم

مقرها اإلجت اعي : املكتب لقم 09، 
الطابق الثاني، بلوك ب،

ع الة ياس ين، شالع املقاومة، 
أكادير

تغ ي1 اإلسم اإلجت اعي للشركة
العام  محضرالج ع  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

15/10/2021 تقرل مايلي : 
تغ ي1 اإلسم اإلجت اعي للشركة : 

تم تغ ي1 اإلسم اإلجت اعي للشركة 
الجديدة  التس  ة  بتبنى  ذلك  و 

التال ة  :
 SOUSSA DES TRAVAUX DE

 BATIMENTS
مكان اإلسم اإلجت اعي ارتي  :

 SOUSSA DES TRAVAUX DE
BATIMENTS ET DE GENIE CIVIL
تحديث القافون األسا�سي للشركة :
تبعا ملا سبق قرل الشركاء تحديث 
وذلك  للشركة،  األسا�سي  القافون 
لدى  القافوف ة  املتطلبات  لتلب ة 

املحك ة التجالية بأكادير.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

التجالية بأكادير بتاليخ 29/10/2021 

تحت لقم 107011.
للخالصة الب ان

الـ ـسـ ـــر الـوحـ ـد

513 P

SYM CONSEIL شركة
ع الة 21 لقم 1 تكمي حي تدالت 

اكادير

العادي  غي1  العام  الج ع   الل 

21/05/2021 تم اتخاذ  املنعقد يوم 

القرال بشان التغ ي1ات التال ة : 

تغ ي1 تس  ة الشركة : 

من الشركة  إسم  تغ ي1   تم 

إلى   »  SYM CONSEIL s.a.r.l»

تفويت   »LATI HOLDING s.a.r.l»

الحصص : 

تم تفويت الحصص ك ا يلي : 

ايت  هيشام  الس د  تفويت 

ي لكها  التي  حصة   1000 وج  ض 

لط فة  الس دة  لصالح  الشركة  من 

امجيش

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  لاس ال  توزيع 

التالي : 

 1000 امجيش  لط فة  الس دة 

حصة

تغ ي1 نشاط الشركة : 

تغ ي1 نشاط الشركة إلى : 

- التجالة العامة

1 - استقالة و تع ين مدير جديد : 

ايت  هيشام  الس د  استقالة 

املدة  طوال  الشركة  من  وج  ض 

التي كان فيها مديًرا ويعط ه إبراء ذمة 

الكاملة.

لط فة  الس دة  تع ين  تم  وادالك 

لشركة  وح دة  ك سي1ة  امجيش 

ودالك ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية باكادير بتاليخ 29/10/2021 

تحت لقم 107026.

514 P

 SOCIETE AGRICOLE

 COFIMA

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

لأس الها 8.000.000 دلهم

دوالان الش خ الت س ة ايت ملول

افزكان21599س.ت

تحويل الشكل القافون للتعاوف ة
ب قت�سى قرال غي1 عادي املؤلخ في 

08أكتوار 2021 لقد تقرل ما يلي : 

- تحويل التعاوف ة إلى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة.

- تح ين النظام األسا�سي للشركة.

- تخويل صالح ات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 يوم  إلفزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت عدد 2266.

515 P

مكتب حسابات شحودي

زفقة 7بلوك 1 لقم 98 شالع املقاومة

بايت ملول، 86150، بايت ملول املغرب

SOCIETE MATLADOL

SARL

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 

اكدال لقم 121 بايت ملول املغرب

لقم التق  د في السجل التجالي 

10815/افزكان

تغـــــــــ ـــــــــــي1 الشكل الـــــــقــــافوني للشركة
 STE MATLADOL قرلت شركة

االستثنائي  اجت اعها  في   SARL

تغ ي1  10/2021/ر1  يوم  املنعقد 

التضامن  من شركة  القافوني  شكلها 

املسؤول ة  ذات  شركة  اال   SNC

 SARL املحدودة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 2278 لقم  تحث  افزكان  االبتدائ ة 

بتاليخ 29/10/2021.

516 P

 COPOBEL
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لأس الها 100.000,00 دلهم

 BECETCO مقرها االجت اعي شركة 
لقم 122 ع الة لقم 01 اقامة  ل ج 

النخ ل فوفتي أكادير

س ت801ر1

الفصل 11 من القافون األسا�سي 
تعديل

ب قت�سى قرال غي1 عادي للشركاء 

 2021 أكتوار  ر1  في  بأكادير  مؤلخ 

لقد تقرل مايلي :
القافون  من   11 الفصل  تعديل   -

األسا�سي بح ثأن الشركة تسي1 وتلتزم 

أي لشريكين،  املشت1ك   بالتوق ع 

إما بتوق ع

الحسن العبودي و سع د وبها.

الحسن العبودي و مراحي بنعلي.

مراحي بنعل و سع د وبها.

األسا�سي  القافون  تح ين   -

للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية أكادير يوم 02 فوف 17 2021 

تحت عدد 107080.

ب ان مختصر
517 P

 STE 365 MARINE GROUP

MOROCCO
استدلاك  طا وقع في الجريدة 

الرس  ة عدد5689 
الشركاء

من  الشركة  تس ي1   – من  بدال 

حسن  بهي  �سي  فيت  الس د  طرف 

وج  ل مح د وج ال الع الي.

من  الشركة  تس ي1   – ب  يعوض 

طرف الس د فيت �سي بهي حسن.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ 

سجل  119ر  لقم  تحت  15أكتوار 

تجالي لقم ر19ر1.

518 P
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ZAGORA WAY
SARL

تأسيس شركة
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم
السجل التجالي لقم : 520071

مقرها االجت اعي : 10 زفقة الحرية 
الطابق ر الشقة لقم 5

 الدال الب ضاء
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  I-ب قت�سى 
القافون  21 سبت 202117، تم إيداع 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةو ذات امل يزات التال ة:
.ZAGORA WAY :التس  ة

الهدف : 
البضائع  فقل  بخدمات  الق ام 
�سيء  وأي  واللوازم   االول ة   واملواد 
ف ابة عن الغي1. بشكل عام أي ع ل ة 

تتعلق باملجال اللوجست كي.
األفراد  فقل  توفي1  دمات 

واملراسلة.
باألنشطة  املتعلقة  الخدمات 

املذكولة أعاله .
الحرية  زفقة   10 االجت اعي:  املقر 
الطابق رالشقة  لقم 5 الدالالب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في 100.000دلهم. 

السنة  تبتدئ   : االجت اع ة  السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر ديس 17.
الس دمو�سى  تع ين  تم   : التس ي1 

امس ك.
باملركز   القافوني  اإليداع  تم   -II
الب ضاء،  بالدال  لالستث ال   الجهوي 

بتاليخ ر1 أكتوار2021.
ملخص قصد النشر

519 P

CALL KESSEF
تاسيس شركة ذات املهام املحدودةو 

الشريك الوح د
مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 
أكتوار2021  فاتح  يوم  بالب ضاء 
وضع  تم  املدينة  بنفس  ومسجل 
املهام  القوافيناألساس ة لشركة ذات 

املحدودة والشريك الوح د بامل يزات 

التال ة:   

تس  ة  الشركة  ا ذت  التس  ة: 

.CALL KESSEF :لها

املقر الرئي�سي :

 Casablanca 97 Boulevard  

.  Mohamed V

الغرض :

مركز اتصال.

الراس ال  حدد   : الرأس ال 

دلهم   10.000,00 في  االجت اعي 

فئة  من   حصة   100 الى  ومقس ة 

100  دلهم للحصة وموزعة كالتالي   : 

الراس ال  حدد   : الرأس ال 

دلهم   في10.000,00  االجت اعي 

فئة  من   حصة   100 الى  ومقس ة 

100  دلهم للحصة و موزعة كالتالي   : 

 B A V A R D : للس د 1حصة 0 0

.ADAM

في99  الشركة  مدة  املدة:حددت 

بالسجل  تسج لها  تاليخ  من  ابتداءا 

التجالي.

من  الشركة  :تسي1  التس ي1 

.BAVARD ADAM:طرفالس د

االيداع : تم االيداع القافوني لدى 

 29 يوم  بالب ضاء  التجالية  املحك ة 

أكتوار2021 تحت لقم798161.

والتسج ل بالسجل التجالي لدى 

 29 يوم   بالب ضاء  التجالية  املحك ة 

أكتوار2021 تحت لقم520661.
للنشر والب ان

520 P

 ONE LIFE ENVIRONMENT

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

للشريك الوح د

بتاليخ  م17م  عرفي  لعقد  تبعا 

النظام  وضع  تم   ،  2021 18 أكتوار 

األسا�سي لشركة ذات امل يزات التال ة

 ONE LIFE  : التس  ة 

ENVIRONMENT SARL AU

ذات  شركة  القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة للشريك الوح د.

نشاط الشركة األسا�سي :
املغرب  في  الشركة،  من  الغرض 
وكالة  تشغ ل  هو  املغرب،  و الج 
االتصاالت واإلفتاج الس عي البصري 

و/أو اإلذاعي.
الهدف،  هذا  تحق ق  سب ل  في 
ع الئها،  لصالح  الشركة  ت الس 
شركات  من  الل  أو  مباشر  بشكل 
أو مج وعة  تابعة، واحدة  أو  فرع ة 
اففرادية  التال ة بصفة  من األنشطة 
أو ج اع ة بشكل منفصل أو متكامل ؛
ج  ع أنشطة وكاالت االتصاالت، 
الفعال ات،  تنظ م  وكاالت  وأنشطة 
االتصال  استشالات  وأنشطة 
الصحف ة  والعالقات  والتسويق، 
وإدالة  العامة،  العالقات  أنشطة  أو 
أنشطة  و/أو  االجت اع ة  الشبكات 
الرسوم املتحركة املصولة، فضال عن 
باألنشطة  املتعلقة  التكوينات  ج  ع 

السابقة ؛
في  مواكبة  أو  إفتاج  أو  تحق ق   
و/أو  س عي  محتوى  أي  تحق ق 

لاديوي ب ا في ذلك ال17امج اإلعالف ة
ج  ع  في  املشالكة  وع وما، 
مباشر  بشكل  املرتبطة  الع ل ات 
من  أو  الهدف  بهذا  مباشر  أو غي1 

املرجح أن تعزز تطويره.
مرس  شالع   26  : الشركة  مقر   
الدال  ر  الشقة   1 الطابق  سلطان  

الب ضاء.
املدة :  99 سنة.

 10.000 مبلغ  في  حدد  الرأس ال: 
حصة   100 إلى  مقس ة  دلهم 
اجت اع ة من فئة 100 دلهم محرلة 

لفائدة الس دة غزالن تازي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ر1 ديس 17.
غي1  ملدة  الشركة  تسي1   : اإلدالة 
غزالن  الس دة  طرف  من  محدودة 

تازي.
بكتابة  تم  القافوني  اإليداع 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
تحت   2021 فوف17  ر  بتاليخ  الب ضاء 
التجالي  بالسجل   798691 لقم 

لقم 521089.
للب ان واإلشالة

521 P

GOUVERNANCE PRESTIGE SARL

اقامة علي ر،الطابق الثاني شقة لقم 6،جليز 

مراكش

الهاتف 2.12ر.ر05.21.1 الفاكس 

2.12ر.ر05.21.1

 IFBI FORMATION شركة

 MAROC
  SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الوح د

مؤلخ  عقد  اص  ب قت�سى   –1

تم  أكتوار2021،   12 في  ب راكش 

تحرير قافون أسا�سي لشركة محدودة 

الوح د  الشريك  ذات  املسؤول ة 

وذات امل يزات التال ة..

 IFBI FORMATION  : التس  ة 

MAROC SARL AU شركة محدودة 

املسؤول ة ذات الشريك الوح د

الهدف: هدف الشركة هو:

- تجالة االستي1اد والتصدير شراء 

وا ع ج  ع املنتجات و املواد.

األفت1فيت  -استشالات 

وتطوير  الرق  ة  واالست1ات ج ات 

االلكت1وف ة  البوابة  مواقع 

وال17مج ات.

والتسويق  االلكت1وف ة  التجالة   -

 - الجديدة.  التقن ات  واستشالات 

شراء ص افة ب ع واصالح برامج اجهزة 

الك ب وتر واللوازم االضاف ة ونشاط 

الوسائط املعت دة.

- أي نشاط افتاج س عي بصري.

- فضام افدال لل راقبة عن بعد.

الع ل ات   ج  ع   ، أعم  وبشكل 

القافوف ة   ، طب عتها  كافت  مه ا 

واملدف ة  واملال ة  واالقتصادية 
املذكول  بالكائن  املتعلقة   ، والتجالية 

م اثلة  أ رى  أش اء  بأي  أو   أعاله 
، من املحت ل أن تعزز  أو ذات صلة 

مباشر  غي1  بشكل  أو  مباشر  بشكل 

الشركة  إل ه  تسعى  الذي   الهدف 

أو امتدادها أو تطويرها.

الثاني  ر،الطابق  علي  املقر:اقامة 

شقة لقم 6،جليز مراكش.

املدة : 99    سنة.
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دلهم   100.000  : الرأس ال 
كل  ق  ة  حصة،   1000 إلى  مقسم 

واحدة منها 100 دلهم .
اإلدالة : يسي1 الشركة الس د عزيز 
ق  حة ، ولد في 11 ماي1975 بجزائر 
 10rueCharlesSchmidt ،مق م
Ouen –France, titulaire 100ر9 
 du passeport P DZA N°

156179808، ملدة غي1 محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:   السنة 

1ر ديس 17.
-2 تم اإليداع القافوني لدى كتابة 
ب راكش  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت  أكتوار2021   22 بتاليخ 

رر1196.
522 P

 MAMMAD BRICOLAGE AU
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفـي  عقد  I-ب قت�سى 
إيداع  تم   ،2021 سبت 17  في02 
ذات  لشركة  التأسي�سي  القافون 
الوح د  املحدودةالشريك  املسؤول ة 

وذات امل يزات التال ة:
 M A M M A D : لتس  ة

.BRICOLAGE AU
الهدف :

تجالة التقس ط لل عدات املنزل ة 
األ رى في متجر متخصص )املعدات 

والعقاقي1(.
املقراالجت اعي : 76شالع الدا لة 
ج  لة 5قرية الج اعة الدال الب ضاء
تاليخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في 90000.00دلهم 
900 حصة اجت اع ة من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  .دلهم  فئة100 

ومحرلة بالكامل و موزعة لفائدة:
مع اد  الس د   : الوح د  الشريك 

سع د 900 حصة. 
املج وع : 90000.00 : دلهم.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر ديس 17.

: تم تع ين الس د مع اد  التس ي1 
غي1  ملدة  للشركة  مسي1ا  سع د 

محدودة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
اكتوار   21 بتاليخ  الب ضاء،  بالدال 
لقم   797208 لقم.  تحت   ،2021

السجل التجالي 519851.
ملخص قصد النشر

523 P

 HZS INVEST
ش.م.م ذات شريكة وح دة  
لأس الها : 00.000ر.2 دلهم 

شالع طافطان إقامة حدائق املنال 
ع الة 11 شقة 7 بولكون الدال 

الب ضاء
الـتــأسـيـس

عرفي  عقد  ب قت�سى   -I
أغسطس   6 بتاليخ  بالدالالب ضاء  
األسا�سي  القافون  تحرير  تم   2021
لشركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

شريك وح د  اص تها كالتالي:
.HZS INVEST  :التس  ة

الهدف :
الت1ويج  ع ل ات  بج  ع  الق ام   

العقالي.
الوسائل  بج  ع   ، وإدالة  امتالك 
املجردة األلا�سي  لج  ع   ،  القافوف ة 
وج  ع  هدمها  املراد  املباني  أو   
غي1  أو  املنقولة  والحقوق  امل تلكات 

املنقولة.
تجزئة  ع ل ات  بج  ع  الق ام 
فيها  اإلنشاءات  وإقامة ج  ع  األلض 
التجالية  أو  السكن ة  لالستخدامات 

أو املهن ة أو الصناع ة أو اإلدالية.
التي  الشركة  أصول  استخدام 
من  الل  النحو  هذا  على  تشكلت 
أو  اإليجال  أو  الب ع  إعادة  أو  الب ع 
للقطع  الشخ�سي  االستخدام 

واملباني.
أ ذ بغرض تحق ق هدف الشركة 
املحدد على هذا النحو أي مساه ات 
أو أي مصالح ، عن طريق املساه ات 
الجزئ ة ، أو املساه ات ، أو ع ل ات

 الدمج ، أو االكتتاب أو شراء األسهم 

تلك  أو  القائ ة  الشركات  ج  ع  في 

لها  التي  التأسيس  طول  في  هي  التي 

صلة بهدف الشركة.

طافطان  شالع  االجت اعي:  املقر 

إقامة حدائق املنال ع الة 11 شقة 7 

بولكون الدالالب ضاء.

املدة :   99 سنة.

دلهم  00.000ر.2   : الرأس ال 

من  حصة  000.ر2   إلى  مقس ة 

على  بكاملها   وزعت  دلهم    100 فئة 

وفاء  الس دة  الوح دة  الشريكة 

حوي د.

التس ي1:عهد به  ملدة غي1 محددة 

مع الصالح ات املطلقة للس دة وفاء 

حوي د.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

إلى1ر ديس 17.

القافوني  لالحت اط   %5 األلااح: 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحت اط حسب ا يقرله الج ع 

العام.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II

التجالية  باملحك ة  الضبط 

 798196 لقم  تحت  بالدالالب ضاء 

بتاليخ 2 فوف ن202117.

بالسجل  الشركة  تق  د  تم   -III

لقم   تحت  الب ضاء  بالدال  التجالي 

ر52091 بتاليخ  2 فوف ن202117 .
من أجل التخل ص واإلشهال 

524 P

 LAILA PARK
  SARL  AU

لأس الها : 100.000,00 دلهم

مقرها االجت اعي : 115 مكرل اقامة 

الوفاء الدلوة برش د

      السجل التجالي 15819 

إعالن التأسيس
بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة  تأسيس  تم  أكتوار2021   22

الشريك  دات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د  ذات املواضفات التال ة:

 LAILA PARK–SARL التس  ة: 

   .  AU

الهدف :

   -كراء الس الات بدون سائق.

املدة : 99 سنة.

السنة االجت اع ة: من فاتح يناير 

إلى 1ر ديس 17 من كل سنة.

مكرل   115 االجت اعي:  مقرها 

اقامة الوفاء الدلوة برش د. 

لأس ال  تحديد  تم   : املال  لأس 

دلهم   100.000,00 في  الشركة 

اجت اع ة  حصة   1000 ل  مقس ة 

مكتتبة  للحصة،  دلهم   100 بق  ة 

ومحرلة بالكامل. 

التس ي1: تم تع ين الس د فصر هللا 

اح د عكاشة ك سي1وح د  ملدة غي1 

محددة مع أوسع الصالح ات. 

والتسج ل  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 

االولى ب17ش د بتاليخ ر فوف ن202117 

التجالي  السجل  لقم7رر1  تحت 

.15819
لإلشالة والب ان

525 P

 ETUDE MAX

CONSTRUCTION

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  I-ب قت�سى 

القافون  إيداع  تم   ،2020 ف17اير  ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

وذات  واحد.   شريك  في  املحدودة 

امل يزات التال ة:

كوفصطركس ون   : التس  ة  

. ETUDE  MAX CONSTRUCTION

الهدف : مكتب الدلاسات التقن ة 

والهندسة  املدف ة .

ومراقبة الجودة في الع ل  .

شالع   16  : املقراالجت اعي 

 6 شقة  ر  الطابق  الزلقطوني 

الدلالب ضاء.
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تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
 100.000.00 في  محدد   االجت اعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 
دلهم   100 فئة  من  اجت اع ة 
بالكامل  ومحرلة  مكتتبة  للواحدة، 
مح د  الس د   : لفائدة  وموزعة 

بنصغي1. 
املج وع : 1000حصة.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر ديس 17.
الس دمح د  تع ين  تم   : التس ي1 

بنصغي1.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
 ،2020 ف17اير   9 بتاليخ  بالب ضاء 

تحت لقم 71ر1ر7.
ملخص قصد النشر

526 P

STE IMMO SED LUX     
SARL

تأسيس شركة
في   مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى    -I
القافون  إيداع  تم   ،07/10/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
لل حك ة  السجل  أمافة  في  املحدودة 
وذات  الب ضاء  بالدال  التجالية 

امل يزات التال ة :
 STE IMMO SED«   : التس  ة 

»LUX SARL
املطولين  مباني   …  : الهدف 

العقاليين
مقاول أع ال أو إنشاءات متنوعة

مفاوض
مرس  26 شالع   : االجت اعي  املقر 
الدال   1 الطابق  ر  لقم  سلطان 

الب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في  مئة ألف دلهم 
مقسم إلى 1000 حصة اجت اع ة من 
مكتتبة للواحدة،  دلهم   1000  فئة 

 و محرلة بالكامل و موزعة لفائدة :
الس د سداوي صالح 500 حصة   
الس د سداوي لش د 500 حصة.

  املج وع :  1000 حصة.

تبتدئ   : االجت اع ة  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجت اع ة  السنة 

وتنتهي في 1ر دجن17.
* التس ي1 : تم تع ين الس د مدير 

املشت1ك .
ولد  صالح   سداوي  الس د 
الجنس ة  من   ،08/12/1978 في 
لقم   البطاقة  حامل  املغرا ة، 
بلوك   122 لقم  في  مق م   Q191006
الك بي  ريبكة  اح د  شالع   لوه 
في  ولد  لش د   سداوي  الس د 
21/10/1988، من الجنس ة املغرا ة 

حامل لقم البطاقة.                   
لقم   Q268072 لقم  الوطن ة 

122بلوك  حي املسي1ة  ريبكة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالي لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء، بتاليخ  18/10/2021 تحت 

لقمر51971.
527 P

 STE SMART INVEST
IMMOSARL
تأسيس شركة

في   مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى    -I
القافون  إيداع  تم   ،27/10/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
لل حك ة  السجل  أمافة  في  املحدودة 
ذات  و  الب ضاء  بالدال  التجالية 

امل يزات التال ة :
 STE SMART INVEST« : التس  ة

»IMMOSARL
املطولين  مباني   …  : الهدف 

العقاليين
مقاول أع ال أو إنشاءات متنوعة

 مفاوض
مرس  26 شالع   : االجت اعي  املقر 
الدال   1 الطابق  ر  لقم  سلطان 

الب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في  مئة ألف دلهم 
مقسم إلى 1000 حصة اجت اع ة من 
مكتتبة  للواحدة،  1000.دلهم   فئة  

و محرلة بالكامل و موزعة لفائدة :

الس د بلغدال مح د 500 حصة.   

 500 اس اع ل  توير�سي  الس د 

حصة.               

املج وع :  1000 حصة.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 

وتنتهي يناير  فاتح  من   االجت اع ة 

 في 1ر دجن17.

مدير  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 

املشت1ك .

مح د  بلغدال  الس د 

من   ،22/02/1992 في  ولد 

لقم  حامل  املغرا ة،  الجنس ة 

                                                                      BH57268ر الوطن ة  البطاقة 

58 س دي عث ان  21 بلوك  مق م في 

الب ضاء .

ولد  اس اع ل  توير�سي  الس د 

الجنس ة  من   ،01/01/1952 في 

املغرا ة، حامل البطاقة الوطن ة لقم 
1رB872 مق م في 2ر زفقة بي1 حك م 

اقامة فن كس الطابق 01 الشقة 05 

الوازيس الدال الب ضاء.  

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II

التجالي لدى املحك ة التجالية بالدال 

الب ضاء، بتاليخ  27/10/2021 تحت 
لقمر52010.

528 P

 MOROCO CASA DI  

 MONEY ‘ MCDM
تــــــأسيس شــركة

في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى    -I
القافون  إيداع  تم   ،  28/10/2021

املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات التال ة:

 MOROCO CASA DI : التس  ة

‘ MONEY ‘ MCDM

 TRANSPORT  : الهدف 

D’ARGENT ET FONDS

املقر االجت اعي : الرقم 176 شالع 

الدال  الج اعة  قرية  الحالثي  ادليس 

الب ضاء 

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
  100.000,00 في   محدد   االجت اعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 
دلهم   100 فئة  من   اجت اع ة 
للواحدة، مكتتبة و محرلة بالكامل و 

موزعة لفائدة :
طن تها  و  مدون  حبيبة  الس دة 

)BH552925(  بنسبة 500 حصة. 
و الس د : املهدي عضراوي وطنيته 

)BH586290( بنسبة  500 حصة. 
املج وع :  100.000,00 .  

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.
التس ي1 : تم تع ين الس دة حبيبة 

.(BH552925( مدون و طن تها
و الس د : املهدي عضراوي وطنيته 

.(BH586290(
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم   -II
التجالي لدى املحك ة التجالية بالدال 
 ،.28/10/2021 بتاليخ   الب ضاء، 

تحت لقم 520165. 
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 SOCIETE AGRICOLE
HILALIA

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
إيداع  تم   ،2021 أغسطس  فاتح 
ذات  لشركة  التأسي�سي  القافون 
واحد  املحدودةبشريك  املسؤول ة 

وذات امل يزات التال ة:
 SOCIETEAGRICOLE  : التس  ة 

.HILALIA
الهدف : الفالحة؛

سوم ة  زفقة   : املقراالجت اعي 
اقامة شهرزاد ر الطابق 5  الرقم 22 

بلمي الدال الب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
دلهم   100.000 في  االجت اعي محدد 
من  اجت اع ة  حصة   1000 مقسم 
مكتتبة  للواحدة،  دلهم   100 فئة  

ومحرلة بالكامل وموزعة لفائدة :
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عبد الرزاق املغراوي.
املج وع : 1000 حصة.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ردجن17.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 

الرزاق املغراوي.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
سبت 17   8 بتاليخ  الب ضاء،  بالدال 

2021، تحت لقم 515229.
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MENAGE CENTER
SARL

R.C  n°5521.12ر
تأسيس شركة

في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
0ر سبت 17 2021، تم إيداع القافون 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات التال ة :
  MENAGE CENTER  : التس  ة 

.SARL
االواني  بالتقس ط  ب ع   : الهدف 

واملعدات املنزل ة.
السفلي  الطابق   : املقر االجت اعي 
80 شالع س دي عبد الرح ان الدال 

الب ضاء.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
000.000.ر. في   محدد   االجت اعي 
حصة  0.000ر  إلى  مقسم  دلهم 
دلهم   100 فئة  من  اجت اع ة 
بالكامل  ومحرلة  مكتتبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة :
سهم   6،000 إلهام  جائي  الس دة 

إجت اعي 600،000 دلهم.
 6،000 موف ة  جلون  بن  الس دة 

سهم إجت اعي 600،000 دلهم.
 1500 جعفر  الرح وني  الس د 

سهم اجت اعي 150.000 دلهم.
 1500 معاد  الرح وني  الس د 
 150.000 االجت اعي  للتواصل  سهم 

دلهم.

000ر  مح د  الرح وني  الس د 
سهم اجت اعي 00000ر دلهم.

 3،000 غ تة  الرح وني  ارنسة 
مساه ة اجت اع ة 300،000 دلهم.

000.ر  سلمى  الرح وني  ارنسة 
سهم إجت اعي 00.000ر دلهم.

اجت اعي  سهم   30،000 إج الي 
3،000،000 دلهم.

غي1  لفت1ة  املساعدون:  املسي1ون 
جعفر  الرح وني  الس د  محدودة 

وارنسة الرح وني غ تة.
 : مسي1ين مشالكين غي1 منتسبين 
الرح وني  الس د  محدودة  غي1  لفت1ة 

ع ر والس د الرح وني الحسن.
الس د   : االجت اعي  التوق ع 
الرح وني جعفر أو ارنسة الرح وني 

غ تة.
الس د  أو  ع ر  الرح وني  الس د 

الرح وني الحسن.
السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
فوف 17  ر  بتاليخ   الب ضاء،  بالدال 

2021، تحت لقم798591.
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CAPULUS PERFECTA    
SARL

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
27 سبت 17 2021، تم إيداع القافون 
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  وذات امل يزات التال ة :
 CAPULUS PERFECTA : التس  ة

.SARL
الهدف : قاعة الشاي واملطع ة.

الهناء  تجزئة   : االجت اعي  املقر 
لقم  األلض  ملك ة  لقم   200 لقم 

2/2018رر ب راكش.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في  100.000دلهم.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.
تع ين  تم  تع ين  تم   : التس ي1 
للشركة  مديرا  أسامة  بي1ي  الس د 

لفت1ة غي1 محدودة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
ب راكش، بتاليخ  27 سبت 17 2021، 

تحت لقم0ر1279.
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AL BASSATINE BUILDING
تأسيس شركة

بالدال  مؤلخ  ب قت�سى عقد عرفي 
تم   2021 يول و   7 بتاليخ  الب ضاء 
تأسيس الشركة باملواصفات التال ة :

 Al Bassatine   : التس  ة 
 building

شالع   16  : االجت اعي  املقر 
 ،6 الشقة  الثاني  الطابق  الزلقطوني 

الدال الب ضاء.
الت1ويج   : االجت اعي  الهدف 

العقالي.
الشركة   : القافوني  الشكل 

املحدودة املسؤول ة.
لأس املال : 100.000 دلهم.

لحضري  ا  الس د   : التس ي1 
املصطفى والس د عزيز العبادي.

املحك ة   : القافوني  اإليداع 
التجالية بالدال الب ضاء.

السنة االجت اع ة : تبتدئ في فاتح 
يناير إلى ر1 ديس 17.

املدة : 99 سنة.
السجل التجالي : 85ر510 بتاليخ 

ر1 يول و 2021.
لقم ا إليداع القافوني : 786565.
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 SOCIETE EL AHMADI 
GLOBAL SHIPPING

SARL AU
في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم   ،2021 يول و   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات  وح د  بشريك  املحدودة 

امل يزات التال ة :

 SOCIETE EL  : التس  ة 

 AHMADI GLOBAL SHIPPING

.SARL AU

الهدف : الغرض من الشركة هو: 

والدولي  الوطني  ال17ي  النقل 

ملقطولات  والجر  الشحن  و  للبضائع 

والشحن  الت ث ل  البضائع،  فقل 

الشاحنات  واستئجال  والع ولة 

والتصدير  لالستي1اد  واملقطولات 

التست ف،  التفريغ،  التح  ل،   -

املراقبة،  الوزن،  التأشي1،  املناولة، 

التخزين، فقل ج  ع البضائع، دا ل 

والتخل ص  العبول  و الجه،  امل ناء 

شراء،  وتصدير،  استي1اد   - الج ركي 

االستحواذ،  ب ع،  إعادة  أو  ب ع 

املعدات  التبادل،  اإلدالة،  التأجي1، 

املباشر  غي1  أو  املباشر  واالستغالل 

ومركبات  ومقطولات  شاحنات  ألي 

من أي فوع، وكذلك أي جهاز مناولة. 

إلخ أو بشكل غي1 مباشر، تأجي1 وإدالة 

إدالية وفروع  مكاتب  وإنشاء  األع ال 

مكان  أي  في  ومستودعات  ووكاالت 

ج  ع  وفقل  تشغ ل  امل لكة،  في 

التجالية  والعالمات  اال ت1اع  براءات 

والت1ا  ص وع ل ات الفروع واملباني 

التي ي كن استخدامها بأي شكل من 

املذكولة  األهداف  من  ألي  األشكال 

أعاله.

مشالكة  على  االستحواذ 

في أي ع ل ة أو غي1 مباشرة   مباشرة 

  أو شركة، أو عن طريق إنشاء شركات، 

أو املشالكة في تكوينها أو في زيادة لأس 

مال الشركات القائ ة، أو عن طريق 

املال ة، األولاق  شراء  أو   الرعاية، 

 أو الحقوق االجت اع ة، أو االكتتاب. 

الحقوق واملساه ة في السلع الع ن ة 

أو غي1 ذلك ، واصفة عامة، إجراء أي 

تجالية أو  مال ة  أو  صناع ة   معاملة 

بشكل  تتعلق  عقالية  أو  منقولة  أو   
مباشر أو غي1 مباشر باألهداف املذكول 

أعاله والتي من شأنها أن تكون لصالح 

تن  ة الشركة.

إقامة   - الرااط   : االجت اعي  املقر 
58 شقة رA زفقة واد سبو أكدال.
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تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 

االجت اعي محدد  في  100.000 دلهم 

اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة   100 دلهم للواحدة، مكتتبة 

ومحرلة بالكامل.

السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.

التس ي1 : تم تع ينه مديرا للشركة 

ملدة غي1 محدودة :

الس د. ول د دابو ، مغربي، موال د 

حامل  تطوان،  في   10.10.1995

  L700975 لقم:  الوطن ة  للبطاقة 
لقم  اإلسكندلية،  شالع  في  ويسكن 

20 تطوان.

أدفاه  املوقعون  يقدم   : املساه ة 

مبلغ  وهي  الشركة،  لهذه  مساه ة 

فقدي أدفاه، وهي:

الس د ول د دابو 100،000 دلهم. 

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 

ب  التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

 ،2021 اكتوار   18 بتاليخ   الرااط، 

تحت لقم 72ر118.
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STE JIB GAZ
شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك وح د

املقراالجت اعي: حي الحرية 1 الرقم 

61املح دية

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم  في22شتن202117 

املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

الوح دج ب  الشريك  املحدودةذات 

ݣاز)JIB GAZ( وذات امل يزات التال ة:

 JIB GAZلتس  ة : ج ب ݣاز

الهدف : ب ع و توزيع قنينات الغاز.

 1 الحرية  حي   : املقراالجت اعي 

الرقم 61 املح دية.

تاليخ  من  ابتداء  99سنة  املدة: 

تأسيسها النهائي.

في  محدد    : االجت اعي  الرأس ال 
100.000 دلهم لفائدة:

الهام يعكوب .. 1000 حصة.
السنة  :تبتدئ  السنةاالجت اع ة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ردجن17.
الهام  الس دة  تع ين  تم   : التس ي1 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1ة  يعكوب 

محدودة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
ر1اكتوار2021  بتاليخ  باملح دية، 

تحت لقم29055.
ملخص قصد النشر
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 PHARMACIE LES JOYAUX
 DE BOUSKOURA

 SARLAU
RC : 512089
تأسيس شركة

في  مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إيداع  تم   ،2021 يوف و   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات التال ة : 
 PHARMACIE LES  : التس  ة 
 JOYAUX DE BOUSKOURA

 .» SARLAU
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
وإدالة  تشغ ل    : هو  املغرب  في 

مستوصف ص دل ة ؛
 تاجر في املنتجات العضوية.

ذات  الشركات  في ج  ع  املشالكة 
الغرض امل اثل أو ذي الصلة ؛

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل 
املال ة أو  الصناع ة  أو   التجالية 
 أو غي1ها من املعامالت التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 
من  أو  أعاله  املذكولة  باألنشطة 

املحت ل أن تعزز تطوير الشركة.
الب ضاء،  الدال   : االجت اعي  املقر 
»جواهر  إقامة  الخضراء،  املدينة 

بوسكولة« املبنى ج مخزن لقم 1.
تاليخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في  100.000  دلهم 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100.دلهم للواحدة، مكتتبة 
 : لفائدة  موزعة  و  بالكامل  محرلة  و 

الس دة مومان موف ا.
السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.
التس ي1 : تم تع ين الس دة مومان 

موف ا مسي1ا  للشركة.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
يول و   29 بتاليخ  الب ضاء،  بالدال 

2021، تحت لقم788120.
ملخص قصد النشر
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 GENERAL BUSINESS  
OPPORTUNITY

SARL AU
  تأسيس شركة

تم  مؤلخ،  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
لشركة  التأسي�سي  القافون  إيداع 
وذات  املحدودة   املسؤول ة  ذات 

امل يزات التال ة:
 GENERAL BUSINESS : التس  ة

.OPPORTUNITY-SARL AU
االتصاالت.  :  دمات  الهدف 
الفن ة  واملساعدة  واملشولة  الدلاسة 

والتدليب.
فظم املعلومات واالتصاالت.

شالع   16  : االجت اعي  املقر 
الزلقطوني الشقة 6 الدال الب ضاء

تاليخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجت اعي  الرأس ال 
االجت اعي محدد  في 100.000 دلهم 
اجت اع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100 دلهم للواحدة، مكتتبة 
الس د  إلى  وينسب  بالكامل  ومحرلة 

عبد الكبي1 محاسين.
السنة االجت اع ة : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجت اع ة من فاتح 

1ر دجن17.

عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ي1 
الكبي1 محاسين مسي1ا للشركة

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

بالدال الب ضاء تحت لقم111891 .
ملخص قصد النشر
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CAFE L’EXCELLENCE
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
الولثة  قام   2021 اكتوار   10  
الوح د  للشريك  الشرع ون 
 CAFÉ“للشركة مأمون  مح د 
 : ب  املتواجدة   ”L’EXCELLENCE
وشالع  الخامس  مح د  شالع  زاوية 
الدال  1-ر  محالت  ا- ب  اقامة  بابوم 
لقم  التجالي  السجل  ذات  الب ضاء. 
للج ع  محضر  بوضع  ر091رر؛ 

العام االستثنائي بالقرالات التال ة :
االجت اع ة  الحصص  فقل 
1 و6  املواد  وتعديل  الوفاة  ب قت�سى 
)الشكل  األسا�سي  النظام  من   7 و 
القافوني وه كلة لأس املال(.                                                                                                                                   
من القافوني  الشكل   تعديل 

 ش م م ب و الى ش م م .  
مح د  املرحوم  على   التشط ب 
الس دة  وتع ين  التس ي1  عن  مامون 
البطاقة  صاحبة  مامون  مريم 
 ،PN 801286 لقم  الوطن ة 
التوق ع  مع صالح ة  وح دة  ك سي1ة 

االجت اعي.
تح ين النظام األسا�سي.

إليداع القافوني تم بكتابة الضبط 
الب ضاء،  بالدال  التجالية  باملحك ة 
أكتوار   28 في   798026 لقم  تحت 

  .2021
اإلدالة                       

538 P

STE PASSION D’INTERIEUR
 SARL 

 RC : 119 561 Casablanca
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 PASSION لشركة  االستثنائي 
 ،D’INTERIEUR، RC N°449561
شركة  شركاء  قرل   بالدالالب ضاء، 

ما يلي : 
من  املال  لأس  تخف ض 
 200،000 إلى  دلهم   1،000،000

دلهم.
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من  األسهم  بشراء  املدير  تفويض 
أجل إلغائها ،

املسي1  استقالة  على  املصادقة 
الس د  مح د أمين لحلو

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  بالدال   التجالية 

29 أكتوار 2021.
539 P

 STE GENERAL BUSINESS
 OPPORTUNITY

SARL AU
لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي :16 شالع 

الزلقطوني الشقة 6 الدال الب ضاء
     IF N° : 96ر7692ر

RC N° : 111891 
لج ع    العام   محضر    في  
الوح د  الشريك  االستثنائي، 
 GENERAL BUSINESS لشركة 
تقرل   ،  OPPORTUNITY SARL AU

ما يلي:
 GENERAL الشركة:  اسم  تغ ي1 
 BUSINESS OPPORTUNITY :

.» GBO
16 شالع  من:  الرئي�سي  املقر  فقل 

الزلقطوني الشقة 6 الدال الب ضاء
الخ ام  ع ر  زفقة  تقاطع   2 إلى 
وزفقة الهدهد حي ض عة برتون اقامة 

دكاف الدال الب ضاء.
املوافقة على فقل ملك ة األسهم

 GENERALشركة تحويل 
إلى   BUSINESS OPPORTUNITY

لشركة ذات املسؤول ة املحدودة.
الس د  مشالكين  مسي1ين  تع ين 
عبد  والس د  محاسين  الكبي1  عبد 

الكريم طلحي.
 تعديل املواد ر و 1 و 6 و 7 و 16 

و 17 من النظام األسا�سي.
 زيادة لأس املال.

املحك ة  في  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 
لقم:  تحت   ،2021 مالس   18  

0ر7706.
540 P

 STE DIAMANT DORE
BLANC

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
الولثة  قام   2021 اكتوار   10  
مح د  الوح د  للشريك  الشرع ون 
 DIAMANT DORE“ مامون للشركة
BLANC”   املتواجدة ب : زاوية شالع 
كابتين فويافيي و زفقة  غريف اس عين 
السجل  ذات  الب ضاء  الدال  السبع  
التجالي لقم86215ر بوضع محضر 
بالقرالات  االستثنائي  العام  للج ع 

التال ة : 
االجت اع ة  الحصص  فقل 
1 و6  املواد  وتعديل  الوفاة  ب قت�سى 
)الشكل  األسا�سي  النظام  من   7 و 
القافوني وه كلة لأس املال(.                                                                                                                                    
من  القافوني  الشكل   تعديل 

ش م م ب و الى ش م م .
  التشط ب علــــى  املرحوم مح د 
الس دة  وتع ين  التس ي1  عن  مامون 
ل لى مامون صاحبة البطاقة الوطن ة   
وح دة  ك سي1ة   ،  PN808910 لقم 

مع صالح ات التوق ع االجت اعي.
 تح ين النظام األسا�سي.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم   
التجالية  باملحك ة  الضبط 
0ر7980،  لقم  تحت  بالدالالب ضاء، 

بتاليخ 28 اكتوار 2021.
االدالة                 

541 P

 SOCIETE DES شركة
 ANCIENS ETABLISSEMENTS

BOUKITAB
ش م م. 

 Rue Peron, : املقر االجت اعي 
 Résidence Dounia N° 5ر
 Quartier de la Gare Hay

Mohammadi الدال الب ضاء. 
السجل التجالي لقم 76957

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  اإلستتنائي  العام 
بتاليخ  واملسجل   07/09/2021

16/09/2021 قرل ما يلي :

للشركة  اإلجت اعي  املقر  تحويل 

2RUE 1 KHALIL 2ر  في  ل صبح 

ETG 1 APPT 2 LA VILLETTE الدال 

الب ضاء. 

وذلك  الشركة  قافون  تعديل 

بتغ ي1 الفصل 1.

باملحك ة  تم  القافوني  اإليداع 

لقم  تحت  الب ضاء  للدال  التجالية 

9رر798 بتاليخ 01/11/2021.
وهذا ب ثابة مقتطف و ب ان

املسي1

542 P

TORE INDUSTRIE

S.A.R.L AU

السجل التجالي ملدينة برش د

لقم 1ر155

الكائن مقرها االجت اعي املج ع 

الصناعي ع ران الساحل الطابق 1 

تجزئة برش د 8ر1 حد السوالم

برش د

تغ ي1ات في قافون الشركة
الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاليخ  املنعقد  اإلستتنائي  العام 

بتاليخ  واملسجل   ،06/09/2021

16/09/2021 قرل ما يلي :

ل صل  الشركة  لأس ال  في  الرفع 

إلى مبلغ 1.000.100 دلهم.

الرأس ال  تقس  ة  في  تغ ي1 

االجت اعي للشركة ل صبح كالتالي :

 BENKIRANE YOUNES الس د 

10001 حصة.

املج وع 10001 حصة.

وذلك  الشركة  قافون  تعديل 

بتغ ي1 الفصول 6 و7.

بكتابة  تم  القافوني  اإليداع 

تحت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم 1271 بتاليخ 11/10/2021.
وهذا ب ثابة مقتطف و ب ان

)املسي1 الوح د(

543 P

TORE INDUSTRIE
S.A.R.L AU 

السجل التجالي ملدينة برش د
لقم 1ر155

الكائن مقرها االجت اعي املج ع 
الصناعي ع ران الساحل الطابق 1 

تجزئة برش د 8ر1 حد السوالم
برش د

تغ ي1ات في قافون الشركة
الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ  املنعقد  اإلستتنائي  العام 
بتاليخ  واملسجل   ،28/09/2021

07/10/2021 قرل ما يلي :
امل لوكة   حصة   1/10001 ب ع 
 BENKIRANE الس د  طرف  من 
 TORE شركة  لأس ال  في   YOUNES
 MORI شركة  لفائدة   INDUSTRIE

.STOCKS
الرأس ال  تقس  ة  في  تغ ي1 

االجت اعي للشركة ل صبح كالتالي :
 BENKIRANE YOUNES الس د 

10000 حصة.
حصة   MORI STOCKS شركة 

واحدة.
املج وع 10001 حصة.

الشكل  تغ ي1  العام  الج ع  قرل 
القافوني للشركة لتصبح شركة ذات 

مسؤول ة محدودة
وذلك  الشركة  قافون  تعديل 

بتغ ي1 الفصول 6 و7.
بكتابة  تم  القافوني  اإليداع 
تحت  االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 

لقم 20ر1 بتاليخ 01/11/2021.
وهذا ب ثابة مقتطف و ب ان

)املسي1 الوح د(

544 P

 ATIL DU COMMERCE ET 
TRAVAUX

 S.A.R.L
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها : 120.000 دلهم 

مقرها االجت اعي : مركز بني اح د 
الشرق ة شفشاون 

فاتح  بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 
العام  الج ع  تم عقد    2021 أكتوار 

االستثنائي تقرل ما يلي :
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للس د  الشخ�سي  االسم  تغ ي1 
الح  دي عاتب الى الح  دي حاتم 

تعديل القافون األسا�سي للشركة. 
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط 
 29/10/2021 بتاليخ  بشفشاون 

تحت لقم 0/2021ر1.
545 P

IMMOSIM
مؤلخ  استثنائي  قرال  ب وجب 
ومسجل   2021 يول و   1 يوم  باسفي 

بنفس املدينة قرلت شركة :
املهام  ذات  شركة   IMMOSIM
املحدودة ولأس الها 260.000 دلهم، 

ذات املقر الرئي�سي في :
مح د  ساحة  االطلس  اقامة 
 9 الرقم  الثاني  الطابق  الخامس 

املدينة الجديدة اسفي ما يلي : 
ب بلغ  الرأس ال  في  الزيادة 
210.000 دلهم لرفعه من 260.000 
ذلك  دله و   500.000 إلى  دلهم 
 100 فئة  من  حصة   2100 بإنشاء 

دلهم للواحدة.
القافون  من  و7   6 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.
القافوني  االيداع  تم   : االيداع 
يوم  بأسفي  االبتدائ ة  املحك ة  لدى 

26/10/2021 وتحت لقم2177.
546 P

D& S COM مكتب الحسابات
شالع الحزام الكبي1 تجزئة املوحدين إقامة
 يوسف ر لقم 1 الحي املح دي الب ضاء

الهاتف/ الفاكس ر0522.66.60.0

AZOWAR VOYAGES شركة
ش.م.م )ش.و(

تفويت الحصص االجت اع ة
تغ ي1 الشكل القافوني للشركة 

تع ين مسي1 جديد للشركة
تحويل املقر االجت اعي للشركة
تح ين القافون األسا�سي للشركة

قرل   22.09.2021 بتاليخ 
 AZOXAR لشركة  الوح د  الشرك 
محدودة شركة   VOYAGES

لأس الها  وح د،  بشرك  املسؤول ة   

ومقرها  دلهم،   500.000 االجت اعي 

محج   12 الب ضاء  بالدال  االجت اعي 

بالتعديالت  الق ام  السالطان،  مرس 

التال ة :   

اجت اع ة  حصة   200 تفويت 

لف ق  الواحد  عبد  الس د  طرف  من 

لفائدة الس د يوسف مرسافي.

اجت اع ة  حصة   100 تفويت 

لف ق  الواحد  عبد  الس د  طرف  من 

لفائدة الس د لضوان لف ق.

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 

من شركة محدودة املسؤول ة بشريك 

وح د إلى شركة محدودة املسؤول ة.

للشركة  جدد  مسي1ين  تع ين 

ولضوان  مرسافي  يوسف  السادة 
الواحد  عبد  الس د  جافب  الى  لف ق 

لف ق.

للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
إلى : ج  لة 5 زفقة 170 لقم 66 قرية 

الج اعة الدالالب ضاء.

ر1  و   7،  6  ،  1  ،1 البنود  تعديل 

من القافون األسا�سي للشركة. 

للشركة  األسا�سي  القافون  مالئ ة 

ملقتض ات القافون املتعلق بالشركات 

املحدودة املسؤول ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بالب ضاء  التجالية 

01/11/2021 تحث لقم 29ر798.

547 P

CONSOPRO
تعديل شركة ذات مسؤول ة 

محدودة إلى شريك واحد
الج ع  محضر  مداوالت  حسب 

 CONSOPRO لشركة  االستثنائي 

SARL AU بتاليخ 7/2021/ر1 بالدال 

الب ضاء تقرل :

املوافقة على فقل ملك ة األسهم : 

الشريك  عث ان  مت سك  الس د  قام 

  CONSOPRO لشركة  الوح د 

الك الني  الس دة  بب ع   SARL AU

حسناء 1000 سهم في الشركة.

املسي1  استقالة   : املسي1  استقالة 
مهامه  من  عث ان  مت سك  الس د 
ويصادق  ويوافق  للشركة،  ك سي1 
أن  ويقرل  املذكولة  االستقالة  على 
 CONSOPRO SARL شركة  مدير 
AU سُ عهد إلى الس دة مجاطي علمي 

آية اعتبالا من ر1 يول و 2021.
السجل  في  التعديل  إيداع  تم 
بتاليخ  الب ضاء  للدال  التجالي 

15/10/2021 تحت لقم 5862ر.
548 P

دونوجينا
شركة مدف ة عقالية

لأس ال الشركة : 10.000 دلهم
املقر اإلجت اعي : 255، زاوية شالع 
مح د الخامس وزفقة أبن حبوس
 الطابق األول شقة لقم 12 جليز 

مراكش
فقل املقر االجت اعي للشركة

الج ع  ملقتض ات  طبقا 
بتاليخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

06/05/2019 قرل الشركاء :
لشركة  االجت اعي  املقر  فقل 
لياض  الباشا  إقامة  إلى  »دوفوج نا« 
جليز  الخطابي  الكريم  عبد  شالع   1

مراكش.
القافون  من  الرابع  الفصل  تغ ي1 

األسا�سي للشركة.
األساس  القافون  على  املصادقة 

للشركة.
كتابة  لدى  القافوني  اإليداع  تم 
ب راكش  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   12/07/2019 بتاليخ 

6121 سجل تجالي لقم ر9227.
549 P

شركة ملعلم أحمد
شركة ذات أملسؤول ة املحدودة دات 

الشريك الوح د
ذات الرأس ال 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : برش د Q لقم 25 
إقامة املنزه ر تجزئة الرا ع

طريق حد سوالم
ICE N°: 00018970000007ر
R.C N° : 867ر BERRECHID

فقل املقر االجت اعي
العامة  لج ع ة  محضرا  ب وجب 

يوف و2021،  0ر  بتاليخ  العادية  غي1 

من:  االجت اعي  املقر  فقل  تقرل 

  Qبرش د إلى  الرا ع،  27ر  برش د، 

الرا ع  تجزئة  ر  املنزه  إقامة   25 لقم 

طريق حد سوالم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  برش د  االبتدائ ة 

السجل  01ر1  الرقم  تحت   2021

التجالي لقم 67ر8

550 P

فـ ـدوليـــــك

شـالع الـ قـاومـة زاويـة ست1اسبولغ

مكـتب 101 - إقـامـة كـازا1 

 الـدال الـبـ ضاء

D 2 I
توزيع صناعة واستي1اد

شركة محدودة املسؤول ة

لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر اإلجت اعي : زففة سفاكس 

)أبوعي�سى جرموني سايقا( الحي 

الصناعي عين السبع - الدال الب ضاء

است رالية  الشركة
عقده  عادي  غي1  ج ع  في 

  DISTRIBUTION شركة  شركاء 

 »INDUSTRIE  ET  IMPORT »D2I

قرل   ،2021 سبت 17   21 بتاليخ 

الشريك الوح د ما يلي :

وفقا ألحكام املادة 86 من القافون 

مسؤول ة  ذات  للشركات   5-96

املسبق  الحل  عدم  تقرل   ، محدودة 

للشركة واست راليتها لغم أن  سائر 

ألااع  ثالثة  تفوق  األ ي1ة  هذه 

لأس الها .

بكتابة  القافوني  اإليداع  أجري 

للدال  التجالية  املحك ة  ضبط 

 2021 فوف 17  فاتح  بتاليخ  الب ضاء 

تحت لقم 18ر798.
للنشـر واإلعـالن

املدبــر

551 P
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 SOCIETE IMMOBILIERE
 DIFFERENTIEL

ش.م.م
لأس الها 100.000 دلهم 

بتاليخ   عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1
سي1ج  الس د  وهب   2019 ف17اير   18
 100 فئة  من  1.000 حصة  س 17يني 
الس د  البنه  ي تلكها  التي  دلهم 
املالك  يصبح  الذي  س 17يني  أول في 
قرل  ك ا  الشركة,  لحصص  الوح د 
الس دين  مواصلة  الس د  الشريك 
س 17يني  وسي1ج  س 17يني  أول في 

ملهامها ك سي1ين للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء بتاليخ ر فوف 17 2021 تحت 

لقم 1ر7987.
من أجل التخل ص واإلشهال

552 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
 SEDAB
ش.م.م

لأس الها 200.000 دلهم 
بتاليخ   عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1
سي1ج  الس د  وهب   2019 ف17اير   18
 100 فئة  من  2.000 حصة  س 17يني 
الس د  البنه  ي تلكها  التي  دلهم 
املالك  يصبح  الذي  س 17يني  أول في 
قرل  ك ا  الشركة,  لحصص  الوح د 
الس دين  مواصلة  الوح د  الشريك 
س 17يني  وسي1ج  س 17يني  أول في 

ملهامها ك سي1ين للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال 
الب ضاء بتاليخ ر فوف 17 2021 تحت 

لقم 2ر7987.
من أجل التخل ص واإلشهال 

553 P

 S E IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
لأس الها 1.500.000 دلهم

الج ع ة  مداولة  ب قت�سى    -   I
املنعقدة  العادية  الغي1  العامة 
الشركاء  قرل    2021 يول و   2 بتاليخ 

الزيادة باملساه ة الع ن ة في لأس ال 
إلى  دلهم   1.500.000 من  الشركة 

00.100ر.رر دلهم.
 وطبقا لذلك تم تعديل الفصل 6 

من القافون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  II
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
  2021 فوف 17   2 بتاليخ  بالب ضاء 

تحت لقم798197.
من أجل التخل ص واإلشهال

554 P

TRANSIT HARRAR NAJIA
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات شريك وح د

لأس مال الشركة : 00.000.00ر 
دلهم 

السجل التجالي ر16898
الج ع  قرالات  محضر  ب وجب 
بتاليخ املنعقد  اإلستثنائي   العام 
وح د  شريك  قرل   2021 ماي   26  
 TRANSIT HARRAR NAJIA لشركة 

S.A.R.L AU ما يلي :
ب بلغ  الشركة  مال  لأس  زيادة 
املج وع  ل صبح  دلهم   290.000.00
00.000.00ر  إلى  دلهم   10.000 من 
الحساب  إدماج  طريق  عن  دلهم 

الجالي للشريك.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   21 بتاليخ  بالب ضاء  التجالية 

2021 تحت لقم 797115.
555 P

صوطوليك ش.ذ.م.م
شركة أشغال التنظ م واملراجعة املحاسب ة 

)مكتب معت د من طرف الدولة (
5, زفقة أك تان حي كوتيي الدال الب ضاء

الهاتف 89 – 66 – 26 – 0522

مازيليا ديكو
MAZELIA DECO  

شركة ذات مسؤول ة محدودة                       
لأس ال : 00.000ر دلهم

مقر الشركة: 196 شالع مرس 
السلطان الطابق 7 شقة 7ر  االلفة 

الدال الب ضاء    

سجل التجالي لقم 182207

التعريف الضريبي لقم  17296951

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

الب ضاء  بالدال  املنعقد  االستثنائي 

بتاليخ 11 أكتوار 2021 املؤلخ بالدال 

 RE التال ة  الدالالت  تحت  الب ضاء 

129871197 تقرل ما يلي :  

1 - فقل مقر الشركة إلى 26، زفقة 

اح د املقري  الدال الب ضاء.

من  الخامس  البند  تغ ي1   -  2

القافون األسا�سي للشركة.

للقافون األسا�سي  تعديل عام   - ر 

للشركة. 

بتاليخ  القافوني  اإليداع   تم 

التجالية  2021 باملحك ة  29 أكتوار 

 / 7201ر  لقم  تحت  الب ضاء  بالدال 

. 798151

عن املستخلص والب افات املديرية

556 P

COGEVA INDUSTRIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها : 500.000.00 دلهم

الكائن مقرها : الدالالب ضاء ر1 زفقة 

أبو اسحاق املروني

العامة  الج ع ة  محضر  ب وجب 

غي1 العادية املنعقدة بتاليخ 17مالس 

املرحوم  وفاة  معاينة  ت ت   2021

الس د  لت1كة  واإلبراء  ادليس  العرابي 

ف17اير   12 بتاليخ  ادليس  العرابي 

.2021

وتع ين  الوح د  املدبر  استقاة 

مدبر جديد وح د، أي الس د العرابي 

مهدي.

لدى  القافوني  باإليداع  الق ام  تم 

بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

لقم  تحت   2021 أكتوار   26 بتاليخ 

.797671
املدبر

557 P

COGEVA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
لأس الها : 500.000.00 دلهم

الكائن مقرها : الدالالب ضاء ر1 زفقة 
أبو اسحاق املروني

حصص  تفويت  محضر  ب وجب 
 ،2006 19سبت 17  بتاليخ  الشركة 
فوت  قد  حك م  بناني  الس د  فإن 
الس د  لفائدة  الشركة  100حصة 

العرابي ادليس .
العامة  الج ع ة  محضر  ب وجب 
18مالس  في  املنعقدة  العادية  غي1 
على  املصادقة  معاينة  ت ت   2021
بتاليخ الشركة  حصص   تفويت 

 12 سبت 17 2006.
لدى  القافوني  باإليداع  الق ام  تم 
بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 
لقم  تحت   2021 أكتوار   26 بتاليخ 

ر79767.
املدبر

558 P

MBRK IMMOBILIER
SARL

شركة محدودة املسؤول ة 
لأس الها: 100.000دلهم

مقرها االجت اعي: 26، محج مرس 
السلطان، شقةر، الطابق األول، 

الدال الب ضاء
السجل التجالي: 21ر180/

الدال الب ضاء
إعالن تعديلي

بتاليخ  الوح د  الشريك   قرل 
28 سبت 17 2021 وصادق على ما يلي :

االجت اع ة  للحصص  تفويت  
 250( لش د  بودا  للس د  امل لوكة 
حصة اجت اع ة( لفائدة الس د بودا 
اح د مغربي الجنس ة  لقم البطاقة 
الوطن ة 8718IرI املزداد بتاليخ فاتح 
دالكم  بحي  والقاطن   1979 يناير 

بلوك 1 لقم 16 بني مالل ؛
االجت اع ة  للحصص  تفويت  
 250( لش د  بودا  للس د  امل لوكة 
حصة اجت اع ة( لفائدة الس د بودا 
مح د مغربي الجنس ة  لقم   البطاقة 
بتاليخ  املزداد   I15577ر الوطن ة 

فاتح يناير 1981 والقاطن بحي دالكم 
بلوك 1 لقم 16 بني مالل ؛
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االجت اع ة  للحصص  تفويت  

 250( لش د  بودا  للس د  امل لوكة 

الس د  بن  لفائدة  حصة اجت اع ة( 

لح ر فول الدين مغربي الجنس ة  لقم 

البطاقة الوطن ة 659رIW80 املزداد 

والقاطن   1985 ف17اير   15 بتاليخ 

 8 زفقة  األول  الطابق  فتوح   بباب 

لقم 1 بني مالل.

تع ين مسي1ين مشالكين جدد :

الس د بودا اح د ؛

 الس د بودا مح د ؛

 الس د بن لح ر فول الدين.  

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 

املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

بشريك وح د لتصبح شركة محدودة 

املسؤول ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  الب ضاء  للدال   التجالية 

26 أكتوار 2021 تحت لقم 797661.
لإلشالة و الب ان

559 P

شركة شيلفر ماروك 
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

من شريك واحد

 لأس ال الشركة: 2.000.000 دلهم

املقر االجت اعي: زاوية زفقة واد 

املخازن وزفقة اإلمام الشافعي تجزئة 

النخ ل- مراكش

غي1  العامة  الج ع ة  ب قت�سى 

سبت 17   8 بتاليخ  املنعقدة  العادية 

2021، قرل الشريك الواحد في شركة 

ملقتض ات  طبقا  مالوك«  »ش لفر 

96-5 عدم حل  قافون  من   86 املادة 

النت جة  أن  األوان لغم  قبل  الشركة 

الصاف ة للشركة اقل من ¼ لأس ال 

الشركة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

بتاليخ  ب راكش  التجالية  باملحك ة 

 129111 2021 تحت لقم  فوف 17   1

السجل التجالي لقم 5905ر.

560 P

FOR STUDING PRIVE
SARL

فقل املقر الرئي�سي وتغ ي1 اإلدالة
بتاليخ  املساه ين  قرال  على  بناًء 

27 يناير 2021، تقرل ما يلي :

سبتة  زفقة   7 الرئي�سي  املقر  فقل 

الدال  مقر   8 الطابق    2 لامي  إقامة 

كولين  ال  الب ضاء  الدال  إلى  الب ضاء 

واد  حجاج  س دي   2 لقم  التجزئة 

حصال ت ط مل ل.

تغ ي1 اإلدالة :

استقالة الس د قدول املعدول

لزيق  االله  عبد  الس د  تع ين 

غي1  ملدة  للشركة   
ً
جديدا  

ً
مسي1ا

محدودة.

من  و17   16 املادتين  تعديل 

النظام األسا�سي.                    

التجالية  املحك ة  في  اإليداع  تم 

 2021 21 سبت 17  بالدال الب ضاء في 

برقم 791116.

561 P

MY 2L EXPERTISE
SARL AU

RC N° 11717ر

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى   -  I

 2020 9 أغسطس  االستثنائي بتاليخ 

قرل مساهم الشركة ما يلي :

تصف ة الشركة.

الس د  تع ين  العام  الج ع  قرل 

الحامل  وجهات  الفاللي  يوسف 

 BE80129ر لقم   الوطن ة  للبطاقة 

للق ام  بالتصف ة.

مقر التصف ة هو : 11 تجزئة سعد 

 21 زفقة   6 شقة   2 الطابق  الخي1 

تجزئة ر2 الدال الب ضاء.

لدى  القافوني  باإليداع  الق ام  تم 

التجالية   باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدال الب ضاء بتاليخ ر فوف 17 2021  

تحت لقم 798771.

562 P

STE NOMO
 SARL

RC N° : 19275ر
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى    )  I
05.06.2021  قرل  بتاليخ  االستثنائي 

مساه و الشركة ما يلي :
تصف ة الشركة.

قرل الشركاء تع ين  الد بوسدلة   
لقم   الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

CT 802602 للق ام بالتصف ة.
ابن  زفقة   : هو  التصف ة  مقر 
الطابق    17-15 لقم  اقامة  حبوس 

الثاني حي املعاليف الدال الب ضاء.
لدى  القافوني  باإليداع  الق ام  تم 
التجالية   باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدال الب ضاء بتاليخ 11/2021/ر0 

تحت عدد 798808.
563 P

NAOUMI GROUP
SARL AU

RC :21725ر
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى   -  I
قرل   09.10.2020 بتاليخ  االستثنائي 

مساهم الشركة ما يلي :
تصف ة الشركة.

الس دة  تع ين  العام  الج ع  قرل 
للبطاقة  الحاملة  أوزع م  كري ة 
للق ام   PH816105 لقم  الوطن ة 

بالتصف ة.
امللك  اقامة   : هو  التصف ة  مقر 
الدال  املنصول  يعقوب  شالع  2ر  هلل 

الب ضاء.
لدى  القافوني  باإليداع  الق ام  تم 
التجالية   باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدال الب ضاء بتاليخ 29/10/2019 

تحت عدد 718588.
564 P

 MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION

 BOUSKOURA
ش.م.م  لأس الها 1.000.000 دلهم

املنطقة الصناع ة أوالد صالح 
بوسكولة الدال الب ضاء

حل قبل األجل للشركة
العام  الج ع  ب قت�سى   -  1

االستثنائي بتاليخ 2021-ر0-1ر  قرل 

أعاله  املذكولة  الشركة  حل  الشركاء 

وتصف تها.   املحددة  املدة  افتهاء  قبل  

مشكول  لضوان  الس د  فصب  وقد 

بالع ل ات  الق ام  أجل  من  ك صفي 

االجت اع ة الجالية، تحق ق األصول 

و تخل ص الديون. 

باملنطقة  حدد  التصف ة  مقر 

الصناع ة أوالد صالح بوسكولة الدال 

الب ضاء.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم   -  2

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

 01-06-2021 بتاليخ  الب ضاء  بالدال 

تحت لقم 780555.
من أجل التخل ص و اإلشهال

565 P

EXCLUSIVE STORE

SARL AU

لقم السجل التجالي 118105

توقف مزاولة نشاط  شركة
االسثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 

تم   2021/10/01 بتاليخ  للشركاء 

إقرال ما يلي :

شركة  نشاط  ملزاولة   توقف   •

  (EXCLUSIVE STORE SARL AU(

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

تاليخ      من   
ً
إبتداءا الوح د   الشريك 

التصف ة  وتجرى   2021/10/01

النهائ ة للشركة.

كوثر  قابا  الس دة  تع ين   •

ك صف ة.

• تحديد مكان التصف ة: 16 شالع 

الشقة  الثاني  الطابق  الزلقطوني 

لقم6 الدال الب ضاء.

تم اإليداع القافوني لدى املحك ة 

بتاليخ   الب ضاء  بالدال  التجالية 

2021/10/26 تحت عدد  797718.

566 P
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TOPERFECT
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الوح د
لأس الها : 100.000.00 دلهم
القر اإلجت اعي : 61 شالع اللة 
ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطاق 1 لقم 9ر الدالالب ضاء

مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 
سبت 17   9 بتاليخ  بالدالالب ضاء 
لشركة  الوح د  الشريك  قرل   2021
محدودة  شركة   TOPERFECT
الوح د الشريك  ذات   املسؤول ة 

 ما يلي :
تصف ة الشركة.

ول د  الس دة  تع ين  الشريك  قرل 
م نة للق ام بالتصف ة.

اللة  شالع   61 هو  التصف ة  مقر 
املعاني  مصطفى  زاوية  ال اقوت 

الطابق 1 لقم 9ر .
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2021 أكتوار   29 بتاليخ  بالب ضاء 

تحت عدد 798171.
567 P

JAZZI COSMETIQUES
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها اإلجت اعي : 100.000.00 

دلهم
مقرها اإلجت اعي : ر1 زفقة اح د 

املجاطي إقامة االلب الطابق 1 
الرقم 8 املعاليف الدالالب ضاء

الحل املسبق للشركة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بالدالالب ضاء  املؤلخ  اإلستثنائي 
2021، قرل شركاء  21 أكتوار  بتاليخ 

الشركة ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

لبنى  برامي  الس دة  تع ين 
ك صف ة للشركة.

تحديد مقر التصف ة ب ر1 زفقة 
أح د املجاطي إقامة االلب الطابق 1 

الرقم 8 املعاليف الدالالب ضاء.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالدالالب ضاء بتاليخ 2 فوف 17 2021 

تحت لقم798616.
لإلشالة والب ان

568 P

MADIPA
SARL AU

RC : 917 81ر

تصف ة الشركة
ب وجب عقد عرفي مؤلخ بالب ضاء 

الشريك  قرل  0/09/2021ر،  بتاليخ 

 MADIPA SARL لشركة   الواحد 

ذات  املسؤول ة  AU، شركة محدودة 

الشريك الواحد ما يلي :

تصف ة الشركة.

عبد  الس د  تع ين  الشركاء  قرل 

الص د االفجري للق ام بالتصف ة.

مقر التصف ة هو : الدال الب ضاء، 

إقامة  لجراجا،  شالع  بولجون،  حي 

الطابق   ،1 لقم  شقة  الكولفيش، 

األل�سي، 2.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت    .27/10/2021 في  بالب ضاء 

عدد 797927.

569 P

ACTIV INDUSTRIES
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الواحد

املقر االجت اعي : إقامة الفتح 217 

شالع إبراه م سابقا الروداني

 الطابق األول لقم ر، الدال الب ضاء

تصف ة الشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  ب وجب 

 ،29/09/2021 بتاليخ  بالب ضاء 

 ACTIV لشركة  الواحد  الشريك  قرل 

شركة   ،INDUSTRIES SARL AU

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الواحد ما يلي :

- تصف ة الشركة.
تع ين  الوح د   الشريك  قرل   -
املأمون   مح د  الرح وني  الس د 

للق ام بالتصف ة.
- مقر التصف ة هو : إقامة الفتح 
الطابق  الروداني  إبراه م  شالع   217

األول لقم ر، الدال الب ضاء 
الوح د  لل سي1  النهائي  التفريغ   -
عن  املامون  مح د  الرح وني  الس د 

واليته لغاية 0/09/2021ر.
بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2021 11/ر0/  في  بالب ضاء 

عدد 0ر7987.
570 P

SAVICA CONSTRUCTION
SARL AU

على   2021 فوف 17  فاتح  يوم  تم 
الج ع  الزوال  بعد  الثاف ة  الساعة 
 SAVICA« لشركة  االستثنائي  العام 
ذات  شركة   »CONSTRUCTION
لأس الها  املحدودة  املسؤول ة 
االجت اعي  ومقرها  دلهم   100.000
املركب  األول،  الطابق   ،1 شقة 
 ،68 لقم  واالجت اعي  االقتصادي 

قلعة السراغنة ح ث تم ما يلي :
إضافة نشاط :

في  تاجر   -  2 و  - منعش عقالي   1
بناء وتجزيء األلا�سي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
السراغنة  لقلعة  االبتدائ ة 
لقم  تحت   2021 2 فوف 17  يوم 

.2021/188
السجل التجالي : ر179.

571 P

استدلاك  طإ وقع بالجريدة 
الرس  ة عدد 5610

  بتاليخ 16 لا ع ار ر 1112 
 )2 ديس 17 2020)

 واملتعلق باإلعالن الذي يح ل
 لقم 186P، الصفحة 1ر165

STE  I.L.E.F
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 I.L.E.F بدال من : شركة

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها 100.000 دلهم

.....................................................

...........................................................

..........................................................

ذات  شركة   I.L.E.F شركة   : يقرأ 

 : لأس الها  محدودة  مسؤول ة 

1.100.000 دلهم.

............................................................

............................................................

..........................................................

والباقي بدون تغ ي1.

BAB ALMAJD
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤول ة 
لأس الها 500.000.00  دلهم

املقر االجت اعي: شقة بالطابق 

االول، تجزئة الض الخي1، لقم 8، 

ازمول.

 لقم التق  د في السجل التجالي :

18709

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 

بتاليخ   مسجل   ،2021 شتن17   20
القافون  تم إعداد   ،2021 29 شتن17 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات التال ة:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤول ة .

 BAB ALMAJD : تس  ة الشركة

ألشغال  شركة  الشركة:  غـرض 

البناء و اشغال مختلفة.

املناطق  ته ئة  و  البستنة   اشغال 

الخضراء.

شقة  االجت اعي:  املقر  عنوان 

الخي1،  الض  تجزئة  االول،  بالطابق 
لقم 8، ازمول.

في  محدد  املبلغ  الشركة:  لأس ال 

500.000.00 دلهم مقسم إلى 5000  

 100.00 بق  ة  اجت اع ة  حصة 

على  موزعة  الواحدة   للحصة  دلهم 

الشريكين كالتالي: 
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 2500 بن  روف:  يح ا  الس د   -
حصة اجت اع ة.

- الس د يوسف الدغوغي : 2500 
حصة اجت اع ة.

ويسي1ها  الشركة  يدير  التس ي1: 
بصفة مشت1كة  ملدة غي1 محدودة كل 
من الس د يح ا بن  روف و الس د 

يوسف الدغوغي
اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القافوني 
بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة  املحك ة 

26 اكتوار 2021 تحت لقم 27062.
 الصة وا ان

1 C

MARICIVA
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤول ة
 ذات شريك وح د 

لأس الها 100.000.00 دلهم
املقر االجت اعي : منزل بالطابق 
االول، دوال الحفضان، ج اعة 
موالي عبد هللا، اقل م الجديدة
 لقم التق  د في السجل التجالي:

18717
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ 
بتاليخ  مسجل   ،2021 شتن17   20
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   22
املسؤول ة  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات التال ة :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة دات شريك وح د. 
 MARICIVA : تس  ة الشركة

لإلنعاش  شركة   : الشركة  غـرض 
الهندسة  و  البناء  اشغال  و  العقالي 

املدف ة و اشغال مختلفة.
منزل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الحفضان،  دوال  االول،  بالطابق 
اقل م  هللا،  عبد  موالي  ج اعة 

الجديدة. 
في  املبلغ محدد   : لأس ال الشركة 
100.000.00 دلهم مقسم إلى 1000   
 100.00 بق  ة  اجت اع ة  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  دلهم 

الشريك الوح د :

 1000 مرزوق:  بوشع ب  الس د   -
حصة اجت اع ة.

ويسي1ها  الشركة  يدير  التس ي1: 
بوشع ب  الس د  محدودة   غي1  ملدة 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مرزوق 

.M66758 للتعريف لقم
اإليداع  تم  القافوني:  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحك ة  القافوني 
 2021 اكتوار   27 بتاليخ  بالجديدة 

تحت لقم 27068. 
 الصة وا ان

2 C

EL GRA.IMO
S.A.R.L AU

تلقاه  توث قي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املنصولي  حسن  األستاد 

بأكادير بتاليخ 10 مالس 2021 
الكريني  مح د  موالي  الس د  لفع 
 : املس اه  الشركة  لأس ال   من 
شركة   EL GRA.IMO S.A.R.L AU  
ذات  املحدودة،  املسؤول ة  ذات 
االجت اعي  مقرها  وح د،  شريك 
أكادير  ر0  لقم  ت ك وين  شال 
إلى  دلهم   100.000.00 من  املغرب، 

1.500.000.00 دلهم .
التجالية  باملحك ة  واملسجلة 
بالسجل  7ر115  لقم  تحت  بأكادير 

التحل لي. 
للشركة  األسا�سي  النظام  تح ين 

وفق التعديالت الجديدة .
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 106965 التجالية بأكادير تحت لقم 

بتاليخ 26.10.2021 
حرل لإليداع والنشر

3 C

STE DARIWADECOR
 SARL AU

شـركـة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك وح د  

لأس الها 100.000.00 دلهم
شالع إدليس املح دي ع الة 71ر 

املسي1ة ر0 -الدا لة  
لقم السجل التجالي : 879ر1

الوليدي  الوح د:  الشريك  قرل 
للشركة  الوح د  املسي1  الرح م  عبد 
 ،STEDARIWADECOR  SARL AU
لأس الها 100.000.00 دلهم ، مقرها 

االجت اعي : شالع إدليس املح دي 
ع الة 71ر املسي1ة ر0 - الدا لة، 
بالدا لة،   21/10/2021 بتاليخ 

بالتغ ي1ات التال ة :
• تغ ي1 املقر االجت اعي للشركة من 
املقاومة  بشالع  الكائن  القديم  املقر 
لقم 1906 -الدا لة إلى املقر الجديد 
ع الة  املح دي  إدليس  الكائن شالع 

71ر املسي1ة ر0 -الدا لة  
من   ،  5 البند  في  التغ ي1  تم   •

القافون األسا�سي للشركة.
باملحك ـة  القافـوفـي  اإليـداع  تـم 
الدا لة  جهـة  لواليـة  االبتدائ ة 
الذهب  وادي  بإقل م  الذهب-  وادي 
عدد   تحت   26/10/2021 بتاليخ   ،

. 1725/2021
للنشر والب ان

4 C

JALAL EL HOUSSINE 

 BOUZ INVEST
بوز اففست

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

تأسيس شركة
JALAL EL HOUSSINE

26 شالع مرس السلطان طابق 1 
لقمر س دي بل وط ، 0ر201، 

الدال الب ضاء املغرب
BOUZ INVEST بوز اففست شركة 

ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 شالع 
اففا طابق 9 لقم 91 اقامة لا ع اففا 

- 20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
519921

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BOUZ : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

INVEST بوز اففست.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : 96 شالع 
اففا طابق 9 لقم 91 اقامة لا ع اففا - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : �سي  مرجال  الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 2 عنوافه)ا(  �سي  مرجال  الشركة 
مكرلزفقة عبد هللا بن فافع املعاليف 

20100 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بن سودة توف ق عنوافه)ا( 
الصنواراففا  زفقة  و  ل دو  1شالع 

20170 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797286.
1I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE HOPE SAHARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000، الس الة املغرب

STE HOPE SAHARA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الحسني زفقة س دي اح د ولد 

اح د صالح لقم 20 مكرل الس الة - 
72000 الس الة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

89ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOPE SAHARA

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألع ال املتنوعة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ولد  اح د  س دي  زفقة  الحسني 

اح د صالح لقم 20 مكرل الس الة - 

72000 الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

5.000 حصة   : فضلي  ادا  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 5.000  : الفتاح  عبد  لب ه  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  فضلي  ادا  الس د 

السالم ر0 بلوك اش لقم 16 الس الة 

72000 الس الة املغرب.

الس د لب ه عبد الفتاح عنوافه)ا( 
زفقة الدولة لقم 25 الس الة 72000 

الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  فضلي  ادا  الس د 

السالم ر0 بلوك اش لقم 16 الس الة 

72000 الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 02 شتن17 

2021 تحت لقم 171/2021.

2I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE G.E.T
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

STE G.E.T شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجت اعي

 HASSANI RUE FAKIR NR 21

BIS ES-SMARA - 72000 الس الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر21

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.G.E.T

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال مختلفة.

 HAY  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 EL HASSANI RUE FAKIR NR 21

الس الة   BIS ES-SMARA - 72000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : داوود  اغ لة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  داوود  اغ لة  الس دة 
 72000 الس الة   27 لقم  فاقر  زفقة 

الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  داوود  اغ لة  الس دة 
 72000 الس الة   27 لقم  فاقر  زفقة 

الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 18 أكتوار 

2021 تحت لقم 199.

Iر

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE SOUTH SAHARA
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

 STE SOUTH SAHARA TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي

MARCHE VERTE N 9ر BIS ES-

SEMARA - 72000 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر21

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH SAHARA TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مختلفة.

 LOT  : االجت اعي  املقر  عنوان 

MARCHE VERTE N 9ر BIS ES-

SEMARA - 72000 الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : اعلي  ابا  اغل ج لها  الس دة 

دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اعلي  ابا  اغل ج لها  الس دة 

الخضراء  املسي1ة  تجزئة  عنوافه)ا( 
الس الة   72000 الس الة   68 لقم 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اعلي  ابا  اغل ج لها  الس دة 

الخضراء  املسي1ة  تجزئة  عنوافه)ا( 
الس الة   72000 الس الة   68 لقم 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 18 أكتوار 

2021 تحت لقم 202.

1I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE DONIS SAHARA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

STE DONIS SAHARA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي التجزئة 

الصناع ة لقم 116 الس الة - 

72000 الس الة املغرب



22371 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DONIS SAHARA

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة 

اشغال البناء 

اشغال مختلفة.

التجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - الس الة   116 لقم  الصناع ة 

72000 الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : وحداني  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  وحداني  مح د  الس د 
الفق ه   01 لقم   16 زفقة  اقل  ة  حي 

صالح  بن  فق ه  200ر2  صالح  بن 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  وحداني  مح د  الس د 
الفق ه   01 لقم   16 زفقة  اقل  ة  حي 

صالح  بن  فق ه  200ر2  صالح  بن 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 06 أكتوار 

2021 تحت لقم 185/2021.

5I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE DABBAB TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

 STE DABBAB TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 
الوحدة بلوك اف لقم 707 مكرل 

الس الة - 72000 الس الة املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر111

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي1  تم   2021 أبريل   07 في  املؤلخ 

 STE DABBAB« الشركة من  تس  ة 

 STE« إلى   «  TRAVAUX SARL

.» LABTYNA CONSTRUCTION

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاليخ  بالس الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 88/2021.

6I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE AZHAR ASHRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

STE AZHAR ASHRA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الحسني زفقة عبد الباقي لقم 186 

الس الة - 72000 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZHAR ASHRA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال العامة.
الحي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 186 لقم  الباقي  عبد  زفقة  الحسني 

الس الة - 72000 الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الس دة سك نة السالمي 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة سك نة السالمي عنوافه)ا( 
زفقة ميسول لقم 09 الس الة 72000 

الس الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة سك نة السالمي عنوافه)ا( 
زفقة ميسول لقم 09 الس الة 72000 

الس الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 01 أكتوار 

2021 تحت لقم 20152.
7I

NOR&M BAT

NOR&M BAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NOR&M BAT
 APPT N°1 7ر° ETAGE N°58

 BOBANA TANGER ، 90000،
TANGER املغرب

NOR&M BAT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

 APPT وعنوان مقرها اإلجت اعي

 N°1 7ر°ETAGE N058 BOBANA

TANGER - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

118559

 06 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 يول وز 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOR&M BAT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

 APPT  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 N°1 7ر°ETAGE N058 BOBANA

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مكردع  فولالدين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فولالدين مكردع عنوافه)ا( 

 17 لقم   10 الزفقة  كي1ان  بن  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فولالدين مكردع عنوافه)ا( 

 17 لقم   10 الزفقة  كي1ان  بن  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   06 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 12ر71ر07212.

8I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAHAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
JAHAS TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
5ر زفقة 7ر حي الس الة - 00ر16 

ال وسف ة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
11ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( حسن املس وي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( جواد 

كراب بتاليخ 11 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 172.
9I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAHAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
JAHAS TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي محل لقم 
5ر زفقة 7ر حي الس الة - 00ر16 

ال وسف ة.
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

11ر2.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 05 أكتوار 2021 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 172.
10I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAHAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
JAHAS TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
5ر زفقة 7ر حي الس الة - 00ر16 

ال وسف ة املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
11ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  05 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( كراب 

جواد ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 172.
11I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOZA YOUSS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
SOZA YOUSS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ملك 

العج لي 1 طريق الش اع ة الطابق 
االول - 00ر16 ال وسف ة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2971
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اللوزي  عزيز  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   07 بتاليخ  بقشيش  الفتاح 

.2021
تفويت الس د )ة( هشام العج لي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   07 بتاليخ  بقشيش  الفتاح 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 170.
12I

sofoget

SOFT-EPIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
SOFT-EPIL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
زفقة طالق بن زياد ع الة لقم 78 - 

11000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
57507

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 فوف17  ر0 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

SOFT- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.EPIL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تج  ل.

عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 
 -  78 لقم  ع الة  زياد  بن  طالق  زفقة 

11000 القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الشاوي  هاجر  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : الشاوي  هاجر  الس دة 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الشاوي  هاجر  الس دة 

املغرب 11000 القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الشاوي  هاجر  الس دة 

املغرب 11000 القن طرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

دجن17 2020 تحت لقم 27ر80.

Iر1

QUALIFID

OMNI SERVICE
إعالن متعدد القرالات

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE 11

 ET M82, RCE MIMOSAS 11

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

OMNI SERVICE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
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وعنوان مقرها االجت اعي: الحي 
املستعجل، بلوك ط، لقم 1 - 

11000 القن طرة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر2811.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 مالس   01 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل   -
الصديق،  بكر  أبو  زفقة   21 التالي: 
إقامة فب ل، مكتب لقم 1 - القن طرة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
- تغ ي1 نشاط الشركة وذلك بحذف 
إضافة  و  مختلفة  أع ال   : النشاط 

النشاط : اإلفتاج الس عي البصري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الخالج،  و  باملغرب  الشركة  -نشاط 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
الغي1ن أشخاص ذات ون أو معنويون 
التجالة،  هو:  ع وم ة،  ادالهت  أو 
االستي1د و التصدير و اإلفتاج الس عي 

البصري.
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة حدد بالعنوان : 21 زفقة 
أبو بكر الصديق، إقامة فب ل، مكتب 

لقم 1 - القن طرة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 20 أبريل 

2021 تحت لقم ر8209.

11I

QUALIFID

CHERTRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 11

 ET M82, RCE MIMOSAS 11
 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

CHERTRA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 1، زفقة 
حسان ابن تابث، إقامة جيهان 
مكتب لقم 2 - 11000 القن طرة 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2ر7ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2019 02 دجن17  في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   CHERTRA
 1.000.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
 ،1 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
إقامة جيهان  تابث،  ابن  زفقة حسان 
القن طرة   11000  -  2 لقم  مكتب 

املغرب فت جة لضعف املردودية.
و عين:

الس د)ة( املهدي لواي1 الشرقاوي 
عائشة  زفقة   6 لقم  عنوافه)ا(  و 
الرااط   10000 أكدال   - القرطب ة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
1، زفقة  وفي   2019 02 دجن17  بتاليخ 
حسان ابن تابث، إقامة جيهان مكتب 

لقم 2 - 11000 القن طرة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

دجن17 2019 تحت لقم 676ر7.
15I

QUALIFID

ZAHRAT RIF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 11

 ET M82, RCE MIMOSAS 11
 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
ZAHRAT RIF شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 272 زاوية 

شالع مح د الخامس و زفقة عبد 
الحق ملريني، محل لقم 11 و 12 - 

11000 القن طرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.12517

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2019 تقرل حل  08 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ZAHRAT RIF مبلغ  الشريك الوح د 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
شالع  زاوية   272 اإلجت اعي  مقرها 
الحق  عبد  زفقة  و  الخامس  مح د 
 11000 - 12 11 و  ملريني، محل لقم 
:  سائر  ل  فت جة  املغرب  القن طرة 

متتال ة.
و حدد مقر التصف ة ب 272 زاوية 
عبد  زفقة  و  الخامس  مح د  شالع 
 -  12 و   11 لقم  محل  ملريني،  الحق 

11000 القن طرة املغرب. 
و عين:

و  العبدالوي  عزالدين  الس د)ة( 
عنوافه)ا( 505 شالع مح د الخامس 
املغرب  القن طرة   11000  1 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : 272 زاوية شالع 
الحق  عبد  زفقة  و  الخامس  مح د 
ملريني، محل لقم 11 و 12 - القن طرة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2019 تحت لقم 160ر7.
16I

QUALIFID

PARA KENITRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 11

 ET M82, RCE MIMOSAS 11
 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

PARA KENITRA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 7ر املغرب 

العربي، إقامة ياس ين، محل لقم 

ر - 11000 القن طرة املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.18691

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2019 أكتوار  ر0  في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بالج لة  وا ع  وتوزيع  استي1اد   -

الطب ة  املستلزمات  والتقس ط 

املخت17ية  التشخ ص ة  والكواشف 

والتج  ل ة  الص دالف ة  واملنتجات 

الشخص ة  والنظافة  والصح ة 

واملك الت الغذائ ة.

بالج لة  وا ع  وتوزيع  استي1اد   -

التقس ط ألجهزة الطب ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 21 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2019 تحت لقم 259ر7.

17I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOZA YOUSS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 

 ، االقتصادية  األنشطة  منطقة 

00ر16، ال وسف ة املغرب

ذات  شركة   SOZA YOUSS

املسؤول ة املحدودة

ملك  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الطابق  الش اع ة  طريق   1 العج لي 

االول - 00ر16 ال وسف ة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 

.2971
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  05 أكتوار  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

بقشيش عبد الفتاح ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 170.

18I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOZA YOUSS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
SOZA YOUSS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي ملك 

العج لي 1 طريق الش اع ة الطابق 
االول - 00ر16 ال وسف ة.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.2971
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 05 أكتوار 2021 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 170.

19I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FAISOT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب

FAISOT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
10 السويقة القدي ة مركز س دي 
أح د الكنتول - 16202 ال وسف ة 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر265.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :
)ة(  ل ل مشقوقي  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   12 بتاليخ  امح ني  الجبال 

.2021
تفويت الس د )ة( امبالك الزكولي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   12 بتاليخ  امح ني  الجبال 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 169.
20I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FAISOT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
FAISOT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي محل لقم 
10 السويقة القدي ة مركز س دي 
أح د الكنتول - 16202 ال وسف ة.
تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر265.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  21 شتن17  املؤلخ في 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 169.

21I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FAISOT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
FAISOT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
10 السويقة القدي ة مركز س دي 
أح د الكنتول - 16202 ال وسف ة 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر265.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«190.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 169.

22I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FAISOT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب

FAISOT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
10 السويقة القدي ة مركز س دي 
أح د الكنتول - 16202 ال وسف ة 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر265.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

امح ني عبد الجبال ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 169.

Iر2

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MERLAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
MERLAT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الشاف 
امبالك زفقة لكرالمة لقم ر1 الطابق 
السفلي - ر1605 الش اع ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
159ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MERLAT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الشاف امبالك زفقة لكرالمة لقم ر1 
الش اع ة  ر1605   - السفلي  الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بودلاع  مريم  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة مريم بودلاع عنوافه)ا( حي 
لقم  الكرالسة  زفقة  امبالك  الشاف 

ر1 ر1605 الش اع ة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة مريم بودلاع عنوافه)ا( حي 
لقم  الكرالسة  زفقة  امبالك  الشاف 

ر1 ر1605 الش اع ة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 177.
21I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE YARA
AGRICULTURE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االول 
الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب
 SOCIETE YARA AGRICULTURE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
18 زفقة موليتاف ا الواد االح ر 
الرش دية - 52000 الرش دية 

املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.11105

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  01 شتن17  املؤلخ في 
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الواد  موليتاف ا  زفقة   18 »لقم  من 
االح ر الرش دية - 52000 الرش دية 
مدغرة  ال17اني  »القصر  إلى  املغرب« 
الرش دية   52000  - لرش دية 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 
أكتوار 2021 تحت لقم 179/2021.

25I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE RISSANI LIK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االول 
الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب
SOCIETE RISSANI LIK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة اح د 
بن عبد العزيز الف اللي املقاومة لقم 
29 الريصاني - 52000 الريصاني 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.09/7167

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  1رر  ملطرب 
الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
أكتوار   05 بتاليخ  ملطرب  حسن  )ة( 

.2021
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  ررر  ملطرب 
الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
أكتوار   05 بتاليخ  ملطرب  ف صل  )ة( 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 180/21.

26I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE OCTAGONE

ETUDES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شالع املسجد لقم 20 الطابق االول 

الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب

 SOCIETE OCTAGONE ETUDES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

منال الع الة لقم 2ر الطابق 2 

الشقة 5 زفقة تالكة الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.12127

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تحويل  ر2 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»اقامة منال الع الة لقم 2ر الطابق 

 - الرش دية  تالكة  زفقة   5 الشقة   2

52000 الرش دية املغرب« إلى »شالع 

 - الفود   67 لقم  اس اع ل  موالي 

52000 الرش دية املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 181/21.

27I

ام نة الطاهري موثقة بالدال الب ضاء

»COSMETICA« SARL
إعالن متعدد القرالات

ام نة الطاهري موثقة بالدال 

الب ضاء

ر28 شالع يعقوب املنصول الطابق 

الثاني مكتب لقم 12 ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب

COSMETICA» SARL« »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 

الدالالب ضاء 50 زفقة الجزائر 

الطابق األول - 20000 الدالالب ضاء 

املعرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر601ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

على  واملصادقة  واملوافقة  التأك د 

ت ت  التي  القافوف ة  الع ل ات  ج  ع 

هذا  يومنا  إلى  الشركة  تأسيس  منذ 

من قبل املسي1 الوح د واإلبراء

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اإلذن بإت ام اإلجراءات غي1 املكت لة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

فدير  مح د  الس د  عضوية  تجديد 

ابن جلون بصفته مسي1ا وح دا

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الذن بشراء امللك ذي الرسم العقالي 
لقم 68215/61 و لقم 68216/61 و 
تفويض الس د مح د فدير ابن جلون 

مسي1 وح د 

قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 

صالح ات اإلجراءات القافوف ة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796988.

28I
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

TISSIR HADID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
12 شالع الدلفوفي الطابق 2 لقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
TISSIR HADID شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر7 
تجزئة موالي علي الشريف تاوليريت 

- 60800 تاوليرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
99ر1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TISSIR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HADID
لوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء بالج لة.
ر7  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تاوليريت  الشريف  تجزئة موالي علي 

- 60800 تاوليرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د فاصر م لود : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  م لود  فاصر  الس د 
الشريف  علي  موالي  تجزئة   87 لقم 

60800 تاوليريت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  م لود  فاصر  الس د 
لقم 87 موالي علي الشريف 60800 

تاوليرت املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   11 بتاليخ  بتاوليرت  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 61/2021ر.

29I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

FAMILY FBW
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
FAMILY FBW شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 شالع 
ع ر ابن العاص الطابق ر لقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121151

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FAMILY FBW
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال.

عنوان املقر االجت اعي : 29 شالع 
 26 لقم  ر  الطابق  العاص  ابن  ع ر 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السالمي  علي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  السالمي  علي  الس د 
 90000 القدي ة طنجة  ال17افص  حي 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  السالمي  علي  الس د 
 90000 القدي ة طنجة  ال17افص  حي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9296.
0Iر

إئت اف ات الدليوش

Société RGH TARIK CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

إئت اف ات الدليوش
شالع عالل بن عبد هللا لقم 18 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société RGH TARIK CAR شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
أبي عباس املر�سي لقم 6 - 92000 

العرائش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر12115.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تحويل  تم   2021 يوف و   01 في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 -  6 لقم  املر�سي  عباس  أبي  »زفقة 
»حي  إلى  املغرب«  العرائش   92000

 9 لقم  أفغانستان  شالع  الجامع 
طنجة   90000  -  11 لقم  ديبان  بن 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9297.

1Iر

BELGA CONSULTING

AXARAY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
AXARAY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 شالع 

فرنسا شقة 8 أكدال - 10080 
الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
155175

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AXARAY
-استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  وتوزيع  وا ع  وشراء  وتصدير 

الجاهزة؛
املصنوعة  املالبس  وا ع  -شراء 

بالتفص ل 
بج  ع  اإللكت1وف ة  -التجالة 
أو  الوطن ة  السوق  في  أشكالها سواء 

في السوق الدول ة.
عنوان املقر االجت اعي : 15 شالع 
 10080  - أكدال   8 شقة  فرنسا 

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

 50.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة أم نة إفوس : 150 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

حصة   50  : زينب   ات  الس دة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  إفوس  أم نة  الس دة 
إقامة باب البحر املج وعة 12 ع الة 
2 شقة 5ر مالينا 11000 سال املغرب.
عنوافه)ا(  زينب   ات  الس دة 
شقة   2 ع الة  بلعباس  س دي  شالع 
سال   11000 تابريكت  املزلعة  حي   9

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  إفوس  أم نة  الس دة 
إقامة باب البحر املج وعة 12 ع الة 
2 شقة 5ر مالينا 11000 سال املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118516.
2Iر

MAG GESTION

SMID LMAE TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
SMID LMAE TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
ح و اس  د املاء ج و ق العوامرة 
دائرة اللوكوس القصر الكبي1 - 
92150 القصر الكبي1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

79ر6

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   02

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SMID : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.LMAE TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT ROUTIER DE

.MARCHANDISES

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 

العوامرة  ق  و  ج  املاء  اس  د  ح و 

 - الكبي1  القصر  اللوكوس  دائرة 

92150 القصر الكبي1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املسة  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املسة  الحسين  الس د 

ق  و  ج  املاء  اس  د  ح و  اوالد  دوال 

القصر  اللوكوس  دائرة  العوامرة 

الكبي1 92150 القصر الكبي1 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  املسة  الحسين  الس د 

ق  و  ج  املاء  اس  د  ح و  اوالد  دوال 

القصر  اللوكوس  دائرة  العوامرة 

الكبي1 92150 القصر الكبي1 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالعرائش بتاليخ 17 شتن17 

2021 تحت لقم 18ر1.

Iرر

CABINET RSF SARL

MTM CONFECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

MTM CONFECTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي القطعة 

16 2/1 الحي الصناعي عين الشقف 

فاس - 0000ر فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2818.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 شتن17  0ر  في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«500.000 دلهم« أي من »500.000 

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1721.

1Iر

CANOCAF SARL

OSSOD RIF CAR
إعالن متعدد القرالات

CANOCAF SARL

شالع الجيش امللكي زفقة الخنساء 
لقم 7 الطابق الثاني لقم ر0 

 NADOR ،62000 ،الناظول

MAROC

OSSOD RIF CAR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 2ر 

تجزئة لياني زفقة طالق ابن زياد - - 

الدليوش الناظول.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1510.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  ر1 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مسي1 جديد للشركة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :16 لقم  بند 
لش د  أمعالم  السادة  تع ين  مايلي: 
جدد  ك سي1ين  مصطفى  أمعالم  و 
للشركة بعد استقالة الس د قجوعي 

ياسين من مهام التس ي1
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر120.

5Iر

إئت اف ات الدليوش

Société RGH TARIK CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

إئت اف ات الدليوش
شالع عالل بن عبد هللا لقم 18 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société RGH TARIK CAR شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الجامع 
شالع أفغانستان لقم 9 بن ديبان 
لقم 11 - 90000 طنجة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر12115.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تع ين  تم   2021 يوف و   01 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

بولحسن حف ظة ك سي1 وح د
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9297.

6Iر
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MOORE CASABLANCA

مودانيزا املغرب
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
مودافيزا املغرب شركة ذات 

مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة س  ة 
ع الة شهرزاد ر طابق 5 النخ ل 
لقم 22 الدال الب ضاء - 20200 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر51989

 06 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : مودافيزا 

املغرب.
-تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجزئة عن طريق التلفزيون الراديو 

-املب عات ع17 اإلفت1فت
-مب عات سلع املالبس في املتجر

-استي1اد املالبس.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 5 طابق  ر  شهرزاد  ع الة  س  ة 
 - الب ضاء  الدال   22 لقم  النخ ل 

20200 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

إلكت1وف ك  مودافيزا  الشركة 
أفوف م  ط كاليط  في  ماكازاك ل ك 
 100 بق  ة  1.000 حصة   : سي1كطي 

دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إلكت1وف ك  مودافيزا  الشركة 
أفوف م  ط كاليط  في  ماكازاك ل ك 
التوفيزاد  عنوافه)ا(  سي1كطي 
 27/1 لقم  اوسكودال  كوسباكي�سي 

1671ر اسطنبول ترك ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  تول  كريم  الس د 
اسطنبول  1000ر  ترك ا  اسطنبول 

ترك ا
عنوافه)ا(  كوزل  سامي  الس د 
اسطنبول  1000ر  ترك ا  اسطنبول 

ترك ا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797261.
7Iر

SOUHAL CONSULTING

YMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YMO DEVELOPPEMENT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي كلم 18 
طريق فاس ج اعة اوالد حسون 

ابل كالدن 2 املكتب لقم 2 - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119659

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 YMO  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : - الديكول 

او ز رفة املباني
- االستي1اد و التصدير.

 18 كلم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حسون  اوالد  ج اعة  فاس  طريق 
 10000 - 2 2 املكتب لقم  ابل كالدن 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   900  : لحلو  حسن  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 100  : الح ودي  حنان  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لحلو  حسن  الس د 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
الس دة حنان الح ودي عنوافه)ا( 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لحلو  حسن  الس د 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128711.
8Iر

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

FUTUREROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
FUTUREROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

بتهوفن، اقامة مكاتب ل وفول، مكتب 
لقم 28 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121189
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FUTUREROC
يتلخص   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في :
وتسويق  دمات  استي1اد   -

تكنولوج ا املعلومات.
الب افات  مراكز  ترح ل   -

والتطب قات.
 - أمن اإلفت1فت.

في  استشالات  و  -  دمات 
تكنولوج ا املعلومات بشكل عام.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بتهوفن، اقامة مكاتب ل وفول، مكتب 

لقم 28 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 50  : شاه  حسين  اجاز  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   50  : بوفدا  مح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اجاز حسين شاه عنوافه)ا( 
كري ة،  اقامة  بو الي،  س دي  حي 
طنجة   90000  1- لقم   ،1 زفقة 

املغرب.
عنوافه)ا(  بوفدا  مح د  الس د 
شالع موالي هشام، اقامة ماجوليل، 
طنجة   90000  8- لقم   ،2 الطابق 

املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اجاز حسين شاه عنوافه)ا( 
كري ة،  اقامة  بو الي،  س دي  حي 
زفقة 1، لقم -1 90000 طنجة املغرب
عنوافه)ا(  بوفدا  مح د  الس د 
ماجوليل،  اقامة  هشام،  موالي 
طنجة   90000  8- لقم   ،2 الطابق 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 
السجل  من  15ر9  لقم  تحت   2021

الت1ت بي.

9Iر

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KT2S SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

KT2S SARL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
 BP 169عائشة شالع الحسن الثاني

أكادير - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر1ر19
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   02
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 KT2S  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.SARL
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات البحرية بالج لة.

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 BP 169الثاني الحسن  عائشة شالع 

أكادير - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
كولين  لولان  افدلي  سي1ج  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   100  :

للحصة.
 COLTA FISH SARL الشركة 
دلهم   100 بق  ة  حصة   : 900

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كولين  لولان  افدلي  سي1ج  الس د 
عنوافه)ا( تجزئة س 10 فوفتي اكادير 

80000 اكادير املغرب.
 COLTA FISH SARL الشركة 
شقة   2 االمان  دال  اقامة  عنوافه)ا( 
 80000 اكادير  الهدى  حي   106 لقم 

اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
كولين  لولان  افدلي  سي1ج  الس د 
عنوافه)ا( تجزئة س 10 فوفتي اكادير 

80000 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106988.
10I

ACO CONSULTING

MATCAF
إعالن متعدد القرالات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
MATCAF »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: ، شالع 
الزلقطوني - إقامة الزهول - الطابق 
الثامن - لقم 21 - - الدال الب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر2281ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 10 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص اجت اع ة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 

الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�سي  النظام  اعت اد 

بشكله الجديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :6 و   1 لقم  بند 

بالشكل  املتعلقين  البندين  مايلي: 

القافوني للشركة و لأس ال الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79661.

11I

FINGEST CONSEIL SARL

SANITAIRE OUMHAND
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساللقم 

69ر1 مكتب 1 مراكش ، 10000، 

مراكش املغرب

SANITAIRE OUMHAND شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع ل ة 

املنزه أطلس لقم 2 ع الة لقم 9ر 

شقة لقم 11 تامنصولت مراكش - 

10000 مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.112059

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

لفع  تم   2021 ماي   20 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال 

«00.000ر دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   100.000« إلى  دلهم« 

لألسهم  اإلس  ة  الق  ة  لفع   : طريق 

املوجودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 98ر121.

12I

CSN MAROC

 INTERNET TECHNOLOGIES

- ADVANCED ITA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 157ر SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 INTERNET TECHNOLOGIES

ADVANCED ITA - شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دال 

السعادة اقامة 11 الطابق السفلي 

الشقة لقم 2 - 10160 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

119769

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 INTERNET TECHNOLOGIES -

.ADVANCED ITA
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-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبكات  تنش ط  و  إدالة  االتصال 

االجت اع ة.

املواقع  تص  م  و  -تطوير 

ال17يد  وتطب قات  اإللكت1وف ة 

اإللكت1وني.

في  املعلوم ات  توفي1  دمات   -

الخالج.

دال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

السفلي  الطابق   11 اقامة  السعادة 

مراكش   10160  -  2 لقم  الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د امين بنل علم : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : فوال  الرح ان  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنل علم  امين  مح د  الس د 

 121 لقم   2 بلبكال  م  ح  عنوافه)ا( 

10070 مراكش املغرب.

فوال  الرح ان  عبد  الس د 

ع الة  ر  الرجاء   2 املسي1ة  عنوافه)ا( 

ك لقم 2 10110 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بنل علم  امين  مح د  الس د 

 121 لقم   2 بلبكال  م  ح  عنوافه)ا( 

10070 مراكش املغرب

فوال  الرح ان  عبد  الس د 

ع الة  ر  الرجاء   2 املسي1ة  عنوافه)ا( 

ك لقم 2 10110 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر1288.

Iر1

CCA CONSULTING

صالح للتنمية
إعالن متعدد القرالات

CCA CONSULTING

9eme ETG ESPACE IDRISS,ر5ر 

 ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

صالح للتن  ة »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تقاطع 61 
زفقة عبد هللا املديوني الطابق األول 

لقم 2 الدال الب ضاء الدال الب ضاء 

00ر20 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر51619.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  2021 تم  01 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

الهادي  عبد  الس د  باع   - مايلي: 

التعريف  للبطاقة  الحامل  يقوتي 

BJ   سون  لقم51912  الوطن ة 

ي تلكها  التي  الحصص  من  حصة 

الى  دله ا   5000 بق  ة  الشركة  في 

الس دة س ي1ة حجي الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطن ة لقم 619JBرر1

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  الشكل  -تغ ي1 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

إلى شريكة محدودة  الشريك الوح د 

املسؤول ة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

إلى شريكة محدودة  الشريك الوح د 

املسؤول ة.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

دلهم   100000.00 الشركة  لأس ال 

التالي:  الشكل  على  مقس ا  س صبح 

الس د عبد الهادي يقوتي 950 حصة 

,الس دة س ي1ة حجي50 حصة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796872.

11I

CDH AUDIT ET CONSEILS

AESIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

AESIS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

لومافدي تقاطع شالع بئ1 افزلان 

وشالع ل ب ا الطابق الخامس شقة 

لقم 75 - 70ر20 الدال الب ضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.277161

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

بئ1  شالع  تقاطع  لومافدي  »إقامة 

الخامس  الطابق  ل ب ا  وشالع  افزلان 

شقة لقم 75 - 70ر20 الدال الب ضاء 

قايد  زفقة  »تقاطع  إلى  املغرب« 

النخاعي  ابراه م  وزفقة  االشطال 

7 - 70ر20 الدال  الثاني لقم  الطابق 

الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798088.

15I

FINCOSA MARRAKECH

KEBAB & TACOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب
KEBAB & TACOS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املركز 

التجالي منالة مول الطابق الثالث 
الوحدة 1.ر - 10000 مراكش 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
27ر117.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«700.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   800.000« إلى  دلهم« 

طريق : -.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر1287.

16I

HORICOM

RAYAN INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

RAYAN INVESTISSEMENT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 59 
شالع الشفشاوني الطابق األول 
املدينة الجديدة - 0000ر فاس 

املغرب.



22381 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.29951
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مالس   11 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«  «100.000.ر 
«6.100.000 دلهم« إلى »9.500.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر17.

17I

cabinet jdaini

AUTO BLJ CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

cabinet jdaini
2BD BIR ANZARANE 1 ETAGEر 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

AUTO BLJ CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 25 شالع 
ادليس I حي واد مخازن بركان - 

00رر6 بركان املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر660.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   22 في  املؤلخ 
ذات  شركة   AUTO BLJ CAR حل 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
I حي واد  25 شالع ادليس  اإلجت اعي 
مخازن بركان - 00رر6 بركان املغرب 

فت جة لقفل التصف ة.
و عين:

و  لح ان  لطفي  الس د)ة( 
22 حي  عنوافه)ا( زفقة ابن سينا لقم 
املغرب  بركان  00رر6  بركان  بوكراع 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 25 وفي   2021 أكتوار   22 بتاليخ 
بركان  مخازن  واد  حي   I ادليس  شالع 

- 00رر6 بركان املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 621.
18I

MJ MANAGEMENT

بيرو هدى الصفاء لتقديم 
الخدمات

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTر 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
بي1و هدى الصفاء لتقديم الخدمات 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
ح زة بلوك 8 لقم 2 مج ع املجد 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
120785

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2022 شتن17  0ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
بي1و   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

هدى الصفاء لتقديم الخدمات.
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املجد  مج ع   2 لقم   8 بلوك  ح زة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هدى  س  ح  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة س  ح هدى : س  ح هدى 
1000 حصة بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هدى  س  ح  الس دة 
حي ساف ة زفقة 19 لقم 06 بي1 ش فا 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  هدى  س  ح  الس دة 
حي ساف ة زفقة 19 لقم 06 بي1 ش فا 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  ر1  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 8968.
19I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ABBASSIA IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتاف ا صندوق ال17يد 
2609 ، 10000، مراكش املغرب
ABBASSIA IMMO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 111-116 
الحي الصناعي س دي غافم طريق 
أسفي - 10000 مراكش املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.6951
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   2.000.000»
«2.000.000 دلهم« إلى »1.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 

و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128869.

50I

HORICOM

 AL MANAZIL RAKIA
LILBINAE WA TAAMIR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 AL MANAZIL RAKIA LILBINAE

WA TAAMIR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األول شالع وهران حي تل سان 

تجزئة لبابة لقم 11 الزهول 1 - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70001

ر1  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MANAZIL RAKIA LILBINAE WA

.TAAMIR

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالي

أشغال البناء املختلفة

التجالة بج  ع أفواعها.
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الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األول شالع وهران حي تل سان تجزئة 
لبابة لقم 11 الزهول 1 - 0000ر فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ لأس ال الشركة: 00.000ر.1 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د بن  الد بن سع د 
بن مسعود الحب�سي عنوافه)ا( مطرح 

99250 مطرح ع ان.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  شقروني  الس د 
تجزئة  تل سان  حي  وهران  شالع 
لبابة لقم 11 الزهول 1 0000ر فاس 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر17.

51I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KILO POINT MA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتاف ا صندوق ال17يد 
2609 ، 10000، مراكش املغرب
KILO POINT MA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي ر11/1 

دلب مس وي دوال العسكر - 10000 
مراكش املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر10650.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

استي1اد وتصن ع وتح  ص وتعبئة 
الفواكه املجففة واملنتجات الغذائ ة 

األ رى.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128868.

52I

cabinet jdaini

BOUCHIH CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

cabinet jdaini
2BD BIR ANZARANE 1 ETAGEر 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

BOUCHIH CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 02 
مسجد ح زة زفقة واد دلعا بركان - 

00رر6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8127

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHIH CAR
تاجي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
 02 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - بركان  دلعا  واد  زفقة  مسجد ح زة 

00رر6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : يوسف  لش دي  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  يوسف  لش دي  الس د 
دوال اوالد بو عبد الس د اوالد داوود 

الز افين 62900 الناضول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بوجدادي حسام عنوافه)ا( 
داوود  اوالد  مو�سى  اح د  اوالد  دوال 

الز افين 62000 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 622.

Iر5

CABINET S2S CONSULTING

POUSSEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
POUSSEL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 
البحت1ي - 00ر22 الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

985ر11.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2008 شتن17   08 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«  «900.000.ر 
 1.000.000« إلى  دلهم«   100.000»
احت اطي إدماج   : طريق  عن   دلهم« 
لأس  في  إصدال  عالوات  أو  ألااح  أو   

املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2008 تحت لقم 20122ر.

51I

CABINET S2S CONSULTING

POUSSEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
POUSSEL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 
البحت1ي - 00ر22 الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

985ر11.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2011 دجن17   11 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   2.000.000»
«1.000.000 دلهم« إلى »6.000.000 
دلهم« عن طريق : إدماج احت اطي أو 
ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
1ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يناير 2012 تحت لقم 192012.

55I

CABINET S2S CONSULTING

POUSSEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
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 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
POUSSEL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 
البحت1ي - 00ر22 الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

985ر11.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2012 يناير   05 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   1.000.000»
«6.000.000 دلهم« إلى »7.000.000 
دلهم« عن طريق : إدماج احت اطي أو 
ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف17اير 2012 تحت لقم 118ر19.
56I

ائت اف ة زهي1

 RIAD SENSATIONS
MARRAKECH

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ائت اف ة زهي1
زفقة ابن عائشة ع الة باليس 

الطابق التالت مكتب لقم 11 ك ليز 
مراكش ، 10000، مراكش املغرب

 RIAD SENSATIONS
MARRAKECH شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب 

الزعري لقم 28 قتالية - 10000 
مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.16915
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2019 أبريل   19 في  املؤلخ 
 RIAD شركة ذات املسؤول ة املحدودة
 SENSATIONS MARRAKECH
مبلغ لأس الها 10.000 دلهم وعنوان 

لقم  الزعري  دلب  اإلجت اعي  مقرها 
املغرب  مراكش   10000  - قتالية   28

فت جة ل : عدم مزاولة النشاط.
دلب  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 10000  - قتالية   28 لقم  الزعري 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  دجتكهي1  ب  م  بالت  الس د)ة( 
 111 الحرام  مشعر  شالع  عنوافه)ا( 
ع الة ام  ة بلوك F ع الة لقم 7ر2 
)ة(  املغرب ك صفي  10000 مراكش 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : دلب الزعري لقم 

28 قتالية مراكش
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ماي   09 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2019 تحت لقم 105020.

57I

CABINET S2S CONSULTING

POUSSEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
POUSSEL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 1 زفقة 
البحت1ي - 00ر22 الب ضاء املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

985ر11.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي1  تم   2015 شتن17   28 في  املؤلخ 
عقالي«  »منعش  من  الشركة  نشاط 

إلى »الخدمات الفندق ة«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2015 تحت لقم 7ر5877.

58I

CAF MAROC

AL KANAA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AL KANAA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 8ر2 أقامة 
 HAY ZAHARA RUE )أفجال )ل نا
N°12 90000 26 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر10180.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 
 AL املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 لأس الها  مبلغ   KANAA
8ر2  دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 HAY ZAHARA )ل نا(  أفجال  أقامة 
طنجة   RUE 26 N°12 90000

املغرب فت جة ل : أزمة نشاط.
8ر2  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
طنجة   90000  - )ل نا(  أفجال  أقامة 

املغرب. 
و عين:

ديداي مصطفى   الس د)ة( 
 و عنوافه)ا( حي الزهراء زفقة 26 لقم 
ك صفي  املغرب  طنجة   90000  12

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر916.

59I

Jihadharrati

FOOTIX ACADEMY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Jihadharrati

 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،

2000000، Casablanca Maroc

FOOTIX ACADEMY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 

شالع ابن مني1 ع اله ازلكة طابق 

2 لقم 19 معاليف الدال الب ضاء - 

200000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5200101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FOOTIX ACADEMY

 Académie : غرض الشركة بإيجاز

.de football et formation sport

عنوان املقر االجت اعي : 117 شالع 

ابن مني1 ع اله ازلكة طابق 2 لقم 19 

 200000  - الب ضاء  الدال  معاليف 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  الجبا�سي  مهدي  الس د 

الدال   200000 الب ضاء  الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الجبا�سي  مهدي  الس د 

الدال   200000 الب ضاء  الدال 

الب ضاء املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

60I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

 SOCIETE 

 D›APPROVISIONNEMENT

 ET VENTES DES

 EQUIPEMENTS DU

»MAROC »SAVEM
إعالن متعدد القرالات

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 Angle bd Abdelmoumen et

 Bd Anoual, Imm Al Miaraj

 2ème étage N°20--center -22

 Casa Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE 

 D›APPROVISIONNEMENT ET

 VENTES DES EQUIPEMENTS

DU MAROC »SAVEM« »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 265، 

شالع الزلقتوني، الطابق التاسع، 
لقم 92، الدال الب ضاء - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.508501

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
زيادة لأس مال الشركة، املحدد حال ا 

دلهم(،   100.000( دلهم  ألف  ب ئة 

ب بلغ ألبعة ماليين و تسعة مائة ألف 

ل صبح  دلهم(،   1.900.000( دلهم 

 5.000.000( دلهم  ماليين    سة 

 19.000 إنشاء  من  الل  دلهم(، 

 100 حصة اجت اع ة جديدة بق  ة 

اإلكتتاب ج  عها  تم  للحصة،  دلهم 

بالتالي  و  بالكامل.  مدفوعة  و  فقدا 

الجديدة  الحصص  اكتتاب  سيتم 

لالستث ال:  م الديا  شركة   : قبل  من 

الس د  اجت اع ة.  حصة  9.000ر 

عبد اللط ف فالكي : 10.000 حصة 

اجت اع ة. املج وع : 19.000 حصة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لصالح  الحصص  لتفويت  فت جة 

تتخذ   ، فالكى  اللط ف  عبد  الس د 

مسئول ة  ذات  شركة  شكل  الشركة 

الشركاء  قرل   ، وعل ه  محدودة. 

للشركة  األسا�سي  النظام  اعت اد 

ت ت  ح ث  للقافون  وفقا  املعدل 

قراءته و املصادقة عل ه ل حل محل 

النظام األسا�سي القديم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القافوني الجديد : شركة ذات 

مسؤول ة محدودة

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات : شركة م الديا لالستث ال 

عبد  الس د  دلهم،   1.000.000

دلهم،   1.000.000  : فالكي  اللط ف 

املج وع : 5.000.000 دلهم

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
: شركة م الديا لالستث ال  املال  لأس 

10.000 حصة، الس د عبد اللط ف 

املج وع  حصة،   10.000 فالكي 

50.000 حصة مكتتبة ج  عها فقدا 

و مدفوعة بالكامل 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر578ر.

61I

CHAOUKI CONSEIL

DONUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CHAOUKI CONSEIL
 RUE EL HOUCEIMA 11

 HASSAN RABAT ، 10020،
RABAT MAROC

DONUM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
الثالث بلوك ج لقم 82 ديول الحومر 

ح ي م الرااط - 10000 الرااط 
املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر158.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 05 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 82 لقم  ج  بلوك  الثالث  »الطابق 
ديول الحومر ح ي م الرااط - 10000 
و   1 لقم  »املحل  إلى  املغرب«  الرااط 
التجالي  املركز  السفلي،  بالطابق   2
برش د   26100  - برش د  كالفول 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 18ر1.
62I

VISION VASTE CONSULTING

SCN TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
SCN TRANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

حسني قيسرية البوغاز الطابق األول 
محل 5ر طريق الرااط - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   16

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SCN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكل  والبضائع  للسلع  الطرقي  الدولي 

األشغال والخدمات املتعلقة بالنقل.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حسني قيسرية البوغاز الطابق األول 

 90000  - الرااط  طريق  5ر  محل 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ازفاك  لود  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ازفاك  لود  الس دة 

حي البوغاز زفقة عالل بن عبدالقادل 

لوديي لقم 5ر 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ازفاك  لود  الس دة 

حي البوغاز زفقة عالل بن عبدالقادل 

لوديي لقم 5ر 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر21721.

Iر6
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distra conseils

 INSTITUT DE LA
 FORMATION DES

 INFERMIERS MARRAKECH
PRIVE IFIM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

distra conseils
لقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 10000، مراكش املغرب

 INSTITUT DE LA FORMATION
 DES INFERMIERS MARRAKECH
PRIVE IFIM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 808 
 Unite 1 Cite Mohammadia
Marrakech. - 10000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119627
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT DE LA FORMATION
 DES INFERMIERS MARRAKECH

.PRIVE IFIM
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكوين امل رضين.
-التكوين املنهي

- الدعم املدل�سي.
 808  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 Unite 1 Cite Mohammadia
مراكش   Marrakech. - 10000

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : ج17ي  ياسر  الس د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د عبد اللط ف من الي : 500 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ج17ي  ياسر  الس د 
تجزئة بودول الرقم 10 الطابق الرابع 

بن مالل 10000 بني مالل املغرب.
من الي  اللط ف  عبد  الس د 
ر  الزفقة  االدالسة  حي  عنوافه)ا( 
مالل  بني   10000 مالل  بني  6ر  لقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
من الي  اللط ف  عبد  الس د 
عنوافه)ا( حي االدالسة الزفقة ر لقم 
6ر بني مالل 10000 بني مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   21 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 11719.

61I

إئت اف ة مشاط

دينا رومان
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئت اف ة مشاط
لقم 25 زفقة معركة بدل حي التقدم ، 

15000، الخ يسات املغرب
دينا لومان شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

2280 تجزئة جنان زمول2 - 15000 
الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
89ر29

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
دينا   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لومان.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 15000  - زمول2  تجزئة جنان   2280

الخ يسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لوماني فب ل : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فب ل  لوماني  الس د 
لقم 115 زفقة املوحدين ال اس ين 1 

15000 الخ يسات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فب ل  لوماني  الس د 
لقم 115 زفقة املوحدين ال اس ين 1 

15000 الخ يسات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1280.
65I

Ste Abdoune Conseil

CLINIQUE LES CHAMPS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
لقم 1 إقامة فاط ة شالع موالي 

لش د األطلس طريق صفرو فاس ، 
0000ر، فاس املغرب

CLINIQUE LES CHAMPS شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
1 ع الة مكتب 1 ع الة 5 إقامة 
فاط ة شالع موالي لش د فاس - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70019

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE LES CHAMPS

غرض الشركة بإيجاز : مصحة.

 1 عنوان املقر االجت اعي : مكتب 

ع الة مكتب 1 ع الة 5 إقامة فاط ة 

0000ر   - فاس  لش د  موالي  شالع 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

700 حصة   : لشاد  مريم  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : بيبيش  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة مريم لشاد عنوافه)ا( ف ال 

إي وزال  طريق  كولومب  تجزئة  ر8 

0000ر  املغرب.  فاس  0000ر  فاس 

فاس املغرب.

عنوافه)ا(  بيبيش  يوسف  الس د 
2 طريق  الوفاء  النبال حي  زفقة   112

صفرو فاس 0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة مريم لشاد عنوافه)ا( ف ال 

إي وزال  طريق  كولومب  تجزئة  ر8 

0000ر  املغرب.  فاس  0000ر  فاس 

فاس املغرب

عنوافه)ا(  ببيش  يوسف  الس د 
2 طريق  الوفاء  النبال حي  زفقة   112

صفرو فاس 0000ر فاس املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1751.
66I

VISION VASTE CONSULTING

MARESCO 2M
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
MARESCO 2M شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي لش د، تجزئة األمان 16، 

محل لقم 1 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر12070

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARESCO 2M
مطعم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
م ون حفالت  أشغال و دمات  وكل 

واشغال مختلفة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي لش د، تجزئة األمان 16، محل 

لقم 1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مح د  بنهردوز  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  بنهردوز  الس د 
زفقة ابي ثابث املريني، لقم 17 9000 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  بنهردوز  الس د 
زفقة ابي ثابث املريني، لقم 17 90000 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 216797.

67I

TRANS ALMOATAZ IMPO-EXPO SARL

TRANS ALMOATAZ IMPO-
EXPO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

TRANS ALMOATAZ IMPO-
EXPO SARL

مدينة الوحدة بلوك س لقم 901 ، 
70000، الع ون املغرب

TRANS ALMOATAZ IMPO-
EXPO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مدينة 

الوحدة بلوك س لقم 901 - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8559ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ALMOATAZ IMPO-EXPO

التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التوزيع  و  النقل  ,  دمات  العامة 
و  التصدير   , العامة  ,الخدمات 

االستي1اد ,.
مدينة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك س لقم 901 - 70000 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : زالل  هشام  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : منصولي  بناصر  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د هشام زالل عنوافه)ا( تكمي 
اوفال شالع س دي الحاج لحبيب لقم 
اكادير   80000 الع ون  الدشي1ة  9ر 

املغرب.
الس د بناصر منصولي عنوافه)ا( 
الرقم  101ر  الزفقة  االدالسة  شالع 
اكادير  الدشي1ة  فرضن  اكي  حي   19

80000 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د هشام زالل عنوافه)ا( تكمي 
اوفال شالع س دي الحاج لحبيب لقم 
اكادير   80000 الع ون  الدشي1ة  9ر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
22 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 261/21ر.
68I

CABINET CBA SARL

TRAVAUX MAHT
إعالن متعدد القرالات

CABINET CBA SARL
27 زفقة بابوم، طابق ر، شالع 

مح د الخامس ، 20250، الدال 
الب ضاء املغرب

TRAVAUX MAHT »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الدال 

الب ضاء ، 05 زفقة ديكس ود 

الطابق األول ،الشقة 2، بنجدية - 

20120 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.118211

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 06 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص : تفويت الس د لحال 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  اقباضو 

للس د  رY19710 ل500 حصة  لقم 

للبطاقة  الحامل  ملعنكر  اشرف 

تفويت  و   BB78070 لقم  الوطن ة 

الحامل  السباب  حر  يوسف  الس د 

 Y50661ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 

ملعنكر  اشرف  للس د  حصة  ل500 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

.BB78070

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

جديد  مسي1  تعين  و  إستقالة  مايلي: 

لحال  الس د  املسي1ين  إستقالة   :

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  اقباضو 

يوسف  الس د  و   Y19710ر الرقم 

حر السباب الحامل للبطاقة الوطن ة 

لقم 50661رY و تع ين مسي1 جديد 

الس د اشرف ملعنكر الحامل للبطاقة 

.BB78070 الوطن ة لقم

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  اإلجت اعي  املقر  تحويل 

ديكس ود  زفقة   05 الب ضاء،  الدال 

إلى  بنجدية   2 الشقة  األول،  الطابق 

السكني  T18 املج ع  الب ضاء،  الدال 

األل�سي،  الطابق   ،GH1 العال ة 

الشقة 2.

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 

القافوني للشركة من  :تحويل الشكل 

الى  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

دات  محدودة  مسؤول ة  دات  شركة 

شريك وح د.
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قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال  لفع   : الشركة  لأس ال  لفع 
و  دلهم   500.000,00 ب بلغ  الشركة 
التي تقدل بق  ة 5000 حصة ل صبح 
 600.000,00 هو  الشركة  لأس ال 

دلهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اإلجت اعي  املقر  تحويل 
ديكس ود  زفقة   05 الب ضاء،  الدال 
إلى  بنجدية   2 الشقة  األول،  الطابق 
السكني  T18 املج ع  الب ضاء،  الدال 
األل�سي،  الطابق   ،GH1 العال ة 

الشقة 2.
على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 
ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع  مايلي: 
500.000,00 دلهم و التي تقدل بق  ة 
5000 حصة ل صبح لأس ال الشركة 

هو 600.000,00 دلهم.
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الس د اشرف ملعنكر الحامل للبطاقة 
املساهم   BB78070 لقم  الوطن ة 

الوح د في الشركة ب 6000 حصة
بند لقم 15: الذي ينص على مايلي: 
اشرف  الس د  جديد  مسي1  تع ين 
ملعنكر الحامل للبطاقة الوطن ة لقم 

.BB78070
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798012.
69I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOCAZIZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
SOCAZIZ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 59، 

تجزئة بردلة 2، عين الس ن، مكتب 
بالسفلي، فاس - 0000ر فاس 

امل لكة املغرا ة
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70015
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCAZIZ
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة و أشغال البناء - مقاولة في 

اإلنعاش العقالي.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 59، 
2، عين الس ن، مكتب  تجزئة بردلة 
فاس  0000ر   - فاس  بالسفلي، 

امل لكة املغرا ة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اسل  اني عبدالعزيز : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : ادليس  اسل  اني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالعزيز  اسل  اني  الس د 
عنوافه)ا( 75 تجزئة لياض ال اس ين 
ر طريق عين الشقف فاس  أ الشقة 

0000ر فاس امل لكة املغرا ة.
الس د اسل  اني ادليس عنوافه)ا( 
لقم 16 تجزئة جنة الزيتون 2 بنسودة 
فاس 0000ر فاس امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالعزيز  اسل  اني  الس د 
عنوافه)ا( 75 تجزئة لياض ال اس ين 
ر طريق عين الشقف فاس  أ الشقة 

0000ر فاس امل لكة املغرا ة

الس د اسل  اني ادليس عنوافه)ا( 

لقم 16 تجزئة جنة الزيتون 2 بنسودة 

فاس 0000ر فاس امل لكة املغرا ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1711.

70I

توغ دل كوسلتين

SOMATIT صوماتيت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

توغ دل كوسلتين

 BD DRISS EL HARTI CITE 816

 DJAMAA 811 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،

CASABLANCA املغرب

صوماتيت SOMATIT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر.زفقة 

 RUE AIT OURIR.أيت أولير ر

21200 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

561ر26.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17   10 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

صوماتيت SOMATIT مبلغ لأس الها 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

 RUE.ر أولير  أيت  ر.زفقة  اإلجت اعي 

الب ضاء  الدال   AIT OURIR 21200

املغرب فت جة ل : غ اب الزاناء بسبب 

املنافسة.

زفقة  ر.  التصف ة ب  و حدد مقر 

 RUE AIT OURIR ر.  أولير  أيت 

21200 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( فاط ة بلخي1 و عنوافه)ا( 

 CITE ZERKTOUNI VILLA 27 HAY

الدال   MOHAMMADI 21500

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 
و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : ر. زفقة 

أيت أولير - الدال الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم ر79766.
71I

NJ BUSINESS

GRAPHIBAT ECONOMIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA رEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 GRAPHIBAT ECONOMIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر2 
زفقة ر بنسودة فاس سايس فاس - 

0000ر فاس املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.57827

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 1ر غشت  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   GRAPHIBAT ECONOMIE
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
ر  زفقة  ر2  لقم  اإلجت اعي  مقرها 
0000ر  بنسودة فاس سايس فاس - 
ايقاف   : ل  فت جة  املغرب  فاس 

النشاط.
ر2  التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
 - فاس  فاس سايس  بنسودة  ر  زفقة 

0000ر فاس املغرب. 
و عين:

الس د)ة( فب ل جالل و عنوافه)ا( 
تجزئة الوحدة حي اوالد سع د تاوفات 
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ر 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   21 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر16.

72I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

TITO SAADA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال17يد 10ر الرئيس ة 

الرش دية ، 52000، الرش دية 

املغرب

TITO SAADA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر 

الكبي1 برتات امرص د - 50ر51 

م دلت املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.1605

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2021 يوف و   21 في  املؤلخ 

TITO SAADA شركة ذات املسؤول ة 

 100.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

قصر الكبي1 برتات امرص د - 50ر51 

ق ام  لعدم  فت جة  املغرب  م دلت 

الشركة باي نشاط

اولحوا  الحسين  عين:الس د)ة(  و 

امرص د  الكبي1  قصر  عنوافه)ا(  و 

)ة(  ك صفي  املغرب  م دلت  50ر51 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

قصر  وفي   2021 يوف و   21 بتاليخ 

50ر51   - امرص د  برتات  الكبي1 

م دلت املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
11 أكتوار  االبتدائ ة ب  دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 281.

Iر7

BرZ CONSULTING

LIBRA PRINT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BرZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC
LIBRA PRINT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7ر 
زففة جابر بن ح ان - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.278571

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل   2021 شتن17   15 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   LIBRA PRINT
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
 - 7ر زففة جابر بن ح ان  اإلجت اعي 
فت جة  املغرب  الدالالب ضاء   20000
ل : قرال لبشريك التصف ة املسبقة.

عين  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الدالالب ضاء   20000  - الدياب 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة( مهدي بنيس و عنوافه)ا( 
الدالالب ضاء   20000 الدياب  عين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 6ر7978.

71I

BرZ CONSULTING

MARWATECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BرZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

MARWATECH شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 
الزلقطوني الطابق 9 - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر9ر520
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARWATECH
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  كل  و  السباكة  الكهرااء، 

املرتبطة بالبناء.
 265  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 20000 - 9 شالع الزلقطوني الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : عبدالرح ان  سناء  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالرح ان  سناء  الس د 
عنوافه)ا( دوال الح ط الصغي1 س دي 

لحال 26175 برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالرح ان  سناء  الس د 

عنوافه)ا( دوال الح ط الصغي1 س دي 

لحال 26175 برش د املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

75I

FLASH TRADE

FLASH TRADE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH TRADE

61 شالع اللة ياقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم 69 ، 

20090، الدال الب ضاء املغرب

FLASH TRADE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 69 - 20090 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52057

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 FLASH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRADE

االستي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير والتجالة.

عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الدال   20090  -  69 الرقم   2 الطابق 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : توكي  مح د  الس د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : الك ك  الس دة  ديجة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  توكي  مح د  الس د 
 166 الرقم  0ر  زفقة   2 ادليس ة 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
الس دة  ديجة الك ك عنوافه)ا( 
 09 01 شقة  بوسكولة ع الة  عرصة 
الدال   28000 النواصر  بوسكولة 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  توكي  مح د  الس د 
 166 الرقم  0ر  زفقة   2 ادليس ة 

20000 الدال الب ضاء املغرب
الس دة  ديجة الك ك عنوافه)ا( 
 09 01 شقة  بوسكولة ع الة  عرصة 
الدال   28000 النواصر  بوسكولة 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79806.
76I

JURISMAG SARL

 SOCIETE DE TRAVAUX DE
 POSE D’ARMATURES par

abréviation STPAR SARL AU
إعالن متعدد القرالات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 SOCIETE DE TRAVAUX DE POSE
 D’ARMATURES par abréviation

STPAR SARL AU »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: ر، زفقة 

أم ة ابن أبي السلط، الطابق 5، 

بلفدير - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.201905

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

والس د  ال17كاني  مراد  الس د  تعين 

في  ال17كاني مسي1ين جديدين  سف ان 

الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :00 لقم  بند 

مايلي: 000

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797157.

77I

CESAR BTP

CESAR BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CESAR BTP

حي ولي العهد زفقة املشول لقم 2ر 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

CESAR BTP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي ولي 

العهد زفقة املشول لقم 2ر - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8107ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   10

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CESAR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BTP
التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التوزيع  و  النقل  ,  دمات  العامة 
و  التصدير   , العامة  ,الخدمات 

االستي1اد..
ولي  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
العهد زفقة املشول لقم 2ر - 70000 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد الهادي الجوج : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجوج  الهادي  عبد  الس د 
عنوافه)ا( زفقة النجود بدون لقم حي 
املغرب.   70000 الع ون   01 الوحدة 

80000 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الجوج  الهادي  عبد  الس د 
عنوافه)ا( زفقة النجود بدون لقم حي 
املغرب.   70000 الع ون   01 الوحدة 

80000 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   21 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 011/21ر.
78I

KENZY AUDIT ET CONSEILS

TANNERIE R›JA FA ALLAH
إعالن متعدد القرالات

KENZY AUDIT ET CONSEILS
 BUREAU 19 RUE TORRIS ET
 KENAFANI FEZ FEZ، 30000،

FEZ MAROC
 TANNERIE R›JA FA ALLAH

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة 

اقنسوس شالع الناظول حي صناعي 

دكالات فاس زفقة اقنسوس شالع 

الناظول حي صناعي دكالات فاس 

0000ر فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

9ر160.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 21 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مح د  ملك ة  في  حصة   2080 ب ع 
بناني  انس  مح د  الى  اوك لي  ل�سى 

مشالك  ك سي1  اال ي1  هاد  تع ين  و 

cogérant

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ب ع 2960 حصة في ملك ة اوك لي عبد 

تع ين  و  االدلي�سي  اح د  الي  الط ف 

 cogérant هاد اال ي1 ك سي1 مشالك

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

اوك لي  ملك ة  في  حصة   2960 ب ع 

تع ين  و  االدلي�سي  مح د  الي  ياسين 

 cogérant هاد اال ي1 ك سي1 مشالك

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

بالشركة  ي تلك  بناني  انس  مح د 

2080 حصة ب بلغ 208.000 دلهم

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مح د االدلي�سي ي تلك 2960 حصة 

بالشركة ب بلغ 296.000 دلهم

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

2960 حصة  ي تلك  االدلي�سي  اح د 

بالشركة ب بلغ 296.000 دلهم

بند لقم 12: الذي ينص على مايلي: 

بناني..  انس  السادة مح د  تع ين  تم 

االدلي�سي  مح د  و  االدلي�سي  اح د 

مع   cogérants مشالكين  ك سي1يين 

لدى  التالتة  من  اتنين  توق ع  وجوب 

املؤسسات البنك ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1675.

79I



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22390

ML EXPERTS

CSF SARL
إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
CSF SARL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 

الصناع ة ، شالع بوجدول - - 
الدا لة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1061.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 17 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع ج  ع الحصص امل لوكة لشركة 
شركة  إلى   MAH HOLDINGS LTD

 MAIA RANGATIRA LTD
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 MAIA RANGATIRA شركة  إعت اد 

LTD كشريك جديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم &: الذي ينص على مايلي: 

&
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 
لقم  تحت   2021 أكتوار   26

.1716/2021
80I

RADOUANE

SERVICES HERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
SERVICES HERE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 50 ع الة 

الشباب شالع الجيش امللكي الشقة 
5 - 20800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
29117

 15 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES HERE
:  أنشطة  بإيجاز  غرض الشركة 
لخدم  ع ل  كألااب  املعيش ة  األسر 

املنازل
املعلومات  تكنولوج ا  أنشطة   

األ رى
الكهراائ ة  الت1ك بات  أع ال 

والسباكة وأع ال الت1ك ب األ رى
 التجالة

 استي1اد وتصدير.
عنوان املقر االجت اعي : 50 ع الة 
الشقة  امللكي  الجيش  شالع  الشباب 

5 - 20800 املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : يونس  عطواني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : الدين  عز  عطواني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  يونس  عطواني  الس د 
 127 لقم  د  بلوك  السالم  لياض 

20800 املح دية 20800.
الدين  عز  عطواني  الس د 
عنوافه)ا( لياض السالم بلوك د لقم 

127 20800 املح دية 20800.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  يونس  عطواني  الس د 

 127 لقم  د  بلوك  السالم  لياض 
20800 املح دية املغرب

الس د عطواني يوسف عنوافه)ا( 
 127 لقم  د  بلوك  السالم  لياض 

20800 املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  باملح دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 8ر22.
81I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت اف ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

QA FRET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت اف ة الثقة الع ون
CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عالل بن عبد هللا املر�سى 
الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب
QA FRET شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الوكالة لقم 698 بلوك د شقة ر0 
مدينة الوحدة - 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8617ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 QA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FRET
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغي1. النقل الوطني 
والعقاقي1  لألدوات  متجر  والدولي 

املصنعة و أجهزة حديدية........

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ر0  شقة  د  بلوك   698 لقم  الوكالة 
الع ون   70000  - الوحدة  مدينة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000 الس د املصطفى طاهري : 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
طاهري  املصطفى  الس د 
2ر1  لقم  بوملان  زفقة  عنوافه)ا( 

 70000 الع ون  الرملة02  حي  ط 

الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
طاهري  املصطفى  الس د 
2ر1  لقم  بوملان  زفقة  عنوافه)ا( 

 70000 الع ون  الرملة02  حي  ط 

الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

28 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 27/21رر.

82I

BEFEC

 GROUPEMENT

 IMMOBILIER

» CASABLANCAIS » GICA
إعالن متعدد القرالات

BEFEC

0ر شالع الجيش امللكي ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب

 GROUPEMENT IMMOBILIER

CASABLANCAIS » GICA « »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 19 زفقة 

تاتا - - الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

17ر.6ر
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 0ر غشت  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأك د عنوان املكتب الرئي�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الضرولة  بقدل  العام  االجت اع  يؤكد 
أن املكتب املسجل مؤسس ج ًدا على 
الدال   - تاتا  زفقة   19 التالي:  العنوان 

الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 12ر.797.
Iر8

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AIT AMROU
TRANSPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AIT AMROU
TRANSPORT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 51 

بلوك 1 حي تبالين الدشي1ة الجهادية 
ع الة افزكان أيت ملول - 60ر86 

الدشي1ة الجهادية املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
525ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 غشت   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
املالك  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   500 بوعدي 
الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
غشت   25 بتاليخ  بوعدي  مبالك  )ة( 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1876.

81I

CABINET HAMDI

CVS TRADING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,11ر

 étage، 20200، casablanca

maroc

CVS TRADING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

شالع لال ياقوت وشالع العرال ع الة 

9 إقامة جاليس الطابق 1 شقة 17 

املغرب 0 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

82287ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   06 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 CVS TRADING الوح د  الشريك 

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

لال ياقوت وشالع العرال ع الة 9 إقامة 

جاليس الطابق 1 شقة 17 املغرب 0 

الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : الحل 

املبكر للشركة وتصف تها.

زاوية  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

شالع لال ياقوت وشالع العرال ع الة 9 

إقامة جاليس الطابق 1 شقة 17 - 0 

الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  لماية  بو  ياسي1  الس د)ة( 

 0 ع ان  سلطنة  الكروم  عنوافه)ا( 

سلطنة ع ان سلطنة ع ان ك صفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 16ر797.

85I

distra conseils

BEDEX MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
لقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 10000، مراكش املغرب
BEDEX MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 
طابق 2 بلوك 21 الحي الحسني - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119855
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BEDEX : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.MAROC
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

التوص ل املنزلي
تسل م البضائع

الب ع ع17 االفت1فت وفقل السلع.
 2 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الحسني  الحي   21 بلوك   2 طابق 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د سه ل اجران : 100 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

حصة   100  : جامل  سعد  الس د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اجران  سه ل  الس د 
س  ع الة   2 العزوزية  باب  ع ل ة 
مراكش   10000 العزوزية   1 شقة 

املغرب.
عنوافه)ا(  جامل  سعد  الس د 
801 10000 مراكش  5 لقم  محام د 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  اجران  سه ل  الس د 
س  ع الة   2 العزوزية  باب  ع ل ة 
مراكش   10000 العزوزية   1 شقة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 11998.

86I

DATA COMPTA

 CENTRE NAJIBA DE
SOUTIEN ÉDUCATIF PRIVÉ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 51 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

 CENTRE NAJIBA DE SOUTIEN
ÉDUCATIF PRIVÉ شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

االول ، بلفال امل لكة العرا ة 
السعودية، الساف ة لقم 98، بئ1 
الش فا - 90000 ¨طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.91229
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2020 تقرل حل  22 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 CENTRE NAJIBA الوح د  الشريك 
 DE SOUTIEN ÉDUCATIF PRIVÉ
مبلغ لأس الها 10.000 دلهم وعنوان 
 ، االول  الطابق  اإلجت اعي  مقرها 
السعودية،  العرا ة  امل لكة  بلفال 
الساف ة لقم 98، بئ1 الش فا - 90000 
¨طنجة املغرب فت جة ل : الحل املبكر 

للشركة.
الطابق  ب  التصف ة  مقر  و حدد 
العرا ة  امل لكة  بلفال   ، االول 
بئ1   ،98 لقم  الساف ة  السعودية، 

الش فا - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

الس د)ة( علي بداوي و عنوافه)ا( 
 JP 1011  1095 أ   18 كرامطويك 
)ة(  ك صفي  هولندا  امست1دام   AA

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 797رر.
87I

fidulimar

TRENSFERENCIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إنشاء فرع تابع للشركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TRENSFERENCIA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
اكن ون - 02ر15 تنغي1 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر259.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
التس  ة مركز الن ف تنغي1 و الكائن 
بالعنوان مركز الن ف - 52152 تنغي1 
الس د)ة(  املسي1 من طرف  و  املغرب 

سلكان حسن.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بتنغي1  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1157.
88I

FINCOSA MARRAKECH

ID TERRITOIRES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب
ID TERRITOIRES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي بالزا 

D1/11 لقم 275 كليز ساحة 16 
فوف17 10000 مراكش املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.59105
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أبريل   21 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
محرل.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128912.
89I

FINCOSA MARRAKECH

ID TERRITOIRES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب

ID TERRITOIRES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بالزا 

D1/11 لقم 275 كليز ساحة 16 

فوف17 - 10000 مراكش املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.59105

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2021 أبريل   21 في  املؤلخ 

مسي1 جديد للشركة الس د)ة( بلقزيز 

سعاد ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128912.

90I

AZ CONSULATNTS

FG SUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 1EME ETAGE IMM 111

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FG SUP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 شالع 

ابن سينا الطابق الثاني شقة لقم 6 

اكدال - 10010 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

155101

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUP
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية.
عنوان املقر االجت اعي : 79 شالع 
 6 لقم  الثاني شقة  الطابق  ابن سينا 

اكدال - 10010 الرااط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د مجكل : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د مجكل عنوافه)ا( 65 
فوفتي1   92000 شالع ماليشال جوفر 

92000 فوفتي1 فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د مجكل عنوافه)ا( 65 
فوفتي1   92000 شالع ماليشال جوفر 

92000 فوفتي1 فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   05 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم ر11801.

91I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 NOV FALLAH
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
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 NOV FALLAH CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي م17وكة 

11، تجزئة الوفاء 1، الحي الصناعي 
س دي ابراه م بنسودة - 0000ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر7000

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 NOV  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FALLAH CONSTRUCTION
منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي
- أع ال البناء املختلفة.

م17وكة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي   ،1 الوفاء  تجزئة   ،11
0000ر   - بنسودة  ابراه م  س دي 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حسناوي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  حسناوي  لش د  الس د 
ف ال 25 تجزئة النخ ل شالع عالل بن 
عبد هللا املغرب 0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  حسناوي  لش د  الس د 
ف ال 25 تجزئة النخ ل شالع عالل بن 

عبد هللا 0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 5ر17.
92I

CAF MAROC

ROUASS BUSINESS
إعالن متعدد القرالات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ROUASS BUSINESS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

57رر10.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 29 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الرواص،  هشام  الس د  تفويت 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
50 حصة  املغربي،   ،  L6ر557ر لقم 
للشركة  االجت اع ة  الحصص  من 
 ، النادي  إكرام  الس دة  لفائدة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.KB76721لقم
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الرواص،  هشام  الس د  تفويت 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
50 حصة  املغربي،   ،  L6ر557ر لقم 
للشركة  االجت اع ة  الحصص  من 
 ، النادي  كري ة  الس دة  لفائدة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.KB182لقم67ر
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

مسؤول ة محدودة.

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
مايلي: إنهاء مهام املسي1 الس د هشام 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الرواص، 

.L6الوطن ة لقم ر557ر
على  ينص  الذي   :5 لقم  قرال 
من  الشركة  اسم  تغي1  مايلي: 
 IKRIMA إلى   ROUASS BUSINESS

.BUSINESS
قرال لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القافون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
الذي  املعن ة:  البنود  لقم  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 21ر9.

Iر9

 منج نت مخكتينغ ف نوس

SPECTRA IMMO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

منج نت مخكتينغ ف نوس
ع الة هل وت شقة رر شالع مح د 

البقال جليز ، 10000، مراكش 
املغرب

spectra Immo SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة رر 
ع الة هل وت شالع مح د البقال 

جليز - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119775
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 spectra : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.Immo SARL

الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالي ، الوساطة العقالية.

عنوان املقر االجت اعي : شقة رر 
البقال  مح د  شالع  هل وت  ع الة 

جليز - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ لأس ال الشركة: 500.000.ر 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : ج  لة  النض في  الس دة 
دلهم   100 بق  ة  حصة   15.000

للحصة.
الس د امراي ع ر : 20000 بق  ة 

100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ج  لة  النض في  الس دة 
 21 لقم  زفقة   5 االفدلس  عنوافه)ا( 

09ر20 الدال الب ضاء املغرب.
الس د امراي ع ر عنوافه)ا( شالع 
 81000  205 لقم  الخامس  مح د 

كل  م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ياسين  امراي  الس د 
 205 لقم  الخامس  مح د  شالع 

81000 كل  م املغرب
عنوافه)ا(  مهدي  بي1فان  الس د 
االفدلس 5 زفقة لقم 19 09ر20 الدال 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  ب راكش  التجالية 
لقم  تحت   2021 أكتوار   05

.M10_21_2377321
91I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

 سوا ا ديسطريبس ون

)SOPIA DISTRIBUTION( 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة لقم 121 
، 90000، طنجة املغرب
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 SOPIA( سوا ا ديسطريبس ون
DISTRIBUTION( شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 150 شالع 
حف ظ بن عبد البال - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر12101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOPIA( ديسطريبس ون  سوا ا 

.(DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 
وتوزيع ملحقات وقطع غ ال مل كاف كا 

الس الات.
 150  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 90000 شالع حف ظ بن عبد البال - 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د إدليس أباجة : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  أباجة  إدليس  الس د 
بن سعد  ل ت  البساتين شالع  تجزئة 

لقم 11 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  أباجة  إدليس  الس د 
بن سعد  ل ت  البساتين شالع  تجزئة 

لقم 11 90000 طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217111.

95I

Société somicoc

شركة ضياء بوحميد برومو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة ض اء بوح  د برومو شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

في الطابق 2 لقم 15 تجزئة بس ة 

املسي1ة - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

70021

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

ض اء بوح  د برومو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي مع االشغال املتنوعة للبناء.

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

بس ة  تجزئة   15 لقم   2 الطابق  في 

املسي1ة - 0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ر6  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : القادل  عبد  بوح  د  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة  00ر.6 

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القادل  عبد  بوح  د  الس د 
عين  اح د  والد  دوال  عنوافه)ا( 

الشقف 0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
القادل  عبد  بوح  د  الس د 
عين  اح د  والد  دوال  عنوافه)ا( 

الشقف 0000ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1756/2021.

96I

sofoget

MBA RESIDENCIAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
MBA RESIDENCIAL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شالع 
موالي عبد العزيز لقم 1 - 11000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

62981
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MBA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RESIDENCIAL

انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي

اشغال عامي و أع ال البناء

استي1اد و تصدير.

عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 

شالع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

 11000  -  1 لقم  العزيز  عبد  موالي 

القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 800  : مهدي  الب ا�سي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

: الواحد  عبد  الب ا�سي   الس د 

200 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 800  : مهدي  الب ا�سي  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

 : الواحد  عبد  الب ا�سي  الس د 

200 بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مهدي  الب ا�سي  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب.

الواحد  عبد  الب ا�سي  الس د 

عنوافه)ا( القن طرة 11000 القن طرة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  مهدي  الب ا�سي  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88791.

97I
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sofoget

 IDDAAL TECH AND
ACCESSOIRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
 IDDAAL TECH AND

ACCESSOIRE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شالع 
موالي عبد العزيز لقم 1 - 11000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
62907

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 IDDAAL TECH AND  :

.ACCESSOIRE
غرض الشركة بإيجاز : ب ع لوازم و 

اكسسوالات الهاتف
ب ع الهواتف.

عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 
شالع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
 11000  -  1 لقم  العزيز  عبد  موالي 

القن طرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الداعل  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : الداعل  مح د  الس د 
بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الداعل  مح د  الس د 
املغرب 11000 القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الداعل  مح د  الس د 
املغرب 11000 القن طرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88751.
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STE FIACCOF 

 CHARAFA TRANSPORTS
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 CHARAFA TRANSPORTS
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 22 

ع الة ا ر21 ج ه 1 فجزئة الزيتون 1 
الضحى - 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر700

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CHARAFA TRANSPORTS
.INTERNATIONAL

تقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
فقل  دول ا  و  وطن ا  البضائع 

االلسال ات االست1اد و التصدير.
 22 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ع الة ا ر21 ج ه 1 فجزئة الزيتون 1 

الضحى - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الفتاحي  شرفة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الفتاحي  الس دة شرفة 
فجزئة   1 ه  ج  ر21  ا  ع الة   22 لقم 
فاس  0000ر  الضحى   1 الزيتون 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الفتاحي  الس دة شرفة 
فجزئة   1 ه  ج  ر21  ا  ع الة   22 لقم 
فاس  0000ر  الضحى   1 الزيتون 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1778.
99I

STE FIACCOF 

STE SANIFLAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE SANIFLAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر11 
حي السالم زفقة غرفاطة - 0000ر 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

70017

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANIFLAM
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  تاجر   / الكهراائ ة  الت1ك بات  في 

 / االجهزة  و  الكهراائ ة  املستلزمات 

االستي1اد و التصدير.
عنوان املقر االجت اعي : لقم ر11 

0000ر   - غرفاطة  زفقة  السالم  حي 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

510 حصة   : الس د مراد فيسون 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 190  : معاش  الرزاق  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فيسون  مراد  الس د 

ر12  لقم  غرفاطة  زفقة  السالم  حي 

0000ر فاس املغرب.

معاش  الرزاق  عبد  الس د 
عنوافه)ا( لقم ر11 حي السالم طريق 

بولكايز 0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  فيسون  مراد  الس د 

ر12  لقم  غرفاطة  زفقة  السالم  حي 

0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1752.

100I
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STE FIACCOF 

STE MARONGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MARONGO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 56ر 

بلوك ب حي الوفاق عين الس ن - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر700

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARONGO

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / عامة  تجالة   / املعدية  االحجال 

االستي1اد و التصدير.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 56ر 

 - الس ن  عين  الوفاق  حي  ب  بلوك 

0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد القادل اوعرا ة : 10ر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : الرح اني  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : بوعبدالوي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اوعرا ة  القادل  عبد  الس د 
 06 لقم   01 املسي1ة  حي  عنوافه)ا( 

ت الة 000000 ت الة املغرب.
الرح اني  هللا  عبد  الس د 
تجزئة   15 زففة  2رر  لقم  عنوافه)ا( 
الس ن  عين  طريق   1 س  العن17ة 

زواغة 0000ر فاس املغرب.
بوعبدالوي  مح د  الس د 
تالس نت  الجديد  الحي  عنوافه)ا( 
ببوعرفة   0000000 فج ج  ع الة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اوعرا ة  القادل  عبد  الس د 
 06 لقم   01 املسي1ة  حي  عنوافه)ا( 

ت الة 0000 ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1779.

101I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE ONAS PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع املسجد لقم 20 الطابق االول 
الشقة 1 الرش دية ص ب 188 ، 

52000، الرش دية املغرب
SOCIETE ONAS PRO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر ايت 
اغف اوالد شاكر اوفوس الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
61ر2021/15

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ONAS PRO
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
تجالة 

ب ع ادوات املكتب ات.
عنوان املقر االجت اعي : قصر ايت 
اغف اوالد شاكر اوفوس الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الطالب  لحسن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الطالب  لحسن  الس د 
قصر ايت اغف اوالد شاكر اوفوس 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الطالب  لحسن  الس د 
قصر ايت اغف اوالد شاكر اوفوس 
الرش دية 52000 الرش دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

لقم -.
102I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

 TECHNIQUE
MAINTENANCE BELFKIH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
 TECHNIQUE MAINTENANCE
BELFKIH شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 

الزلقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر759ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2017 أبريل   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 TECHNIQUE MAINTENANCE

.BELFKIH

الص افة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناع ة.

عنوان املقر االجت اعي : 16 شالع 

 -  6 الشقة  الثاني  الطابق  الزلقطوني 

20000 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : بلفق ه  الص د  عبد  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   5.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بلفق ه  الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة امين لقم 72 س دي 

الدالالب ضاء   20520 معروف 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بلفق ه  الص د  عبد  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة امين لقم 72 س دي 

الدالالب ضاء   20520 معروف 

املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أبريل 2017 تحت لقم -.
Iر10

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALSER TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
ALSER TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6ر 
السويقة القدي ة مركز س دي 

أح د الكنتول - 00ر16 ال وسف ة 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر26.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   15 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   500 عاطف 
الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
)ة( لش د ج عاوي بتاليخ 15 أكتوار 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 21 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 180.
101I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALSER TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب
ALSER TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي لقم 6ر 

السويقة القدي ة مركز س دي 

أح د الكنتول - 00ر16 ال وسف ة.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر26.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 15 أكتوار 2021 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 180.

105I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي1 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 

زفقة أمي1ة لقم 6 - 11000 القن طرة 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5159ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تع ين  11 أكتوار  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

بن1ب عة لضا ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88750.

106I

sofoget

AIN-TAMAR TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
AIN-TAMAR TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
شالع منصول دهبي لقم 11 ع الة 
فك ك مكتب ر 11000 القن طرة 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.55751

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   12 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 AIN-TAMAR الوح د  الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها  مبلغ   TRANS
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
لقم  دهبي  منصول  شالع  القن طرة 
 11000 ر  مكتب  فك ك  ع الة   11
زيادة   : ل  فت جة  املغرب  القن طرة 

 سائر الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب القن طرة 
ع الة   11 لقم  دهبي  منصول  شالع 
القن طرة   11000  - ر  مكتب  فك ك 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة(  الد بلحاج و عنوافه)ا( 
املغرب  القن طرة   11000 القن طرة 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88772.

107I

WAY CONSEIL

GRANATUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GRANATUS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق الثالث 
شقة لقم 11 باب دكالة ,مراكش - 

10070 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119817
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GRANATUS
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

التس ي1 و االستغالل الفالحي.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكال  تجزئة  مسلم 
 - ,مراكش  دكالة  باب   11 لقم  شقة 

10070 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : لحجوجي  امين  مح د  الس د 
دلهم   10.000 بق  ة  حصة   100

للحصة.
 200  : س  و  عبدو  ك  ل  الس د 
حصة بق  ة 20.000 دلهم للحصة.

 200  : الس د مهدي عبدو س  و 
حصة بق  ة 20.000 دلهم للحصة.

الس د سل  ان عبدو س  و : 200 
حصة بق  ة 20.000 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

لحجوجي  امين  مح د  الس د 
زياد  ابن  طالق  زفقة   90 عنوافه)ا( 
الشقة   08 الطابق  طالق  اقامة 
الدالالب ضاء  املستشف ات  حي   18

20610 الدالالب ضاء املغر ب.
س  و  عبدو  ك  ل  الس د 
آل17كة  ف ال  بازيل ك  زفقة  عنوافه)ا( 
شالع الحبيب �سي فاصر اففا الب ضاء 

0رر20 الدالالب ضاء املغر ب.
س  و  عبدو  مهدي  الس د 
آل17كة  ف ال  بازيل ك  زفقة  عنوافه)ا( 
شالع الحبيب �سي فاصر اففا الب ضاء 

0رر20 الدالالب ضاء املغر ب.
س  و  عبدو  سل  ان  الس د 
آل17كة  ف ال  بازيل ك  زفقة  عنوافه)ا( 
شالع الحبيب �سي فاصر اففا الب ضاء 

0رر20 الدالالب ضاء املغر ب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لحجوجي  امين  مح د  الس د 
زياد  ابن  طالق  زفقة   90 عنوافه)ا( 
الشقة   08 الطابق  طالق  اقامة 
الدالالب ضاء  املستشف ات  حي   18

20610 الدالالب ضاء املغر ب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128901.
108I

INFOPLUME

 STE AHMIMSA
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
119 شالع مح د الخامس اقامة 
م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
 STE AHMIMSA TRANSPORT
ET LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

السابع لقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121199

 01 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AHMIMSA TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي الطرقي للسلع.
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

طنجة   90000  -  11 لقم  السابع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الس د أح   صة هشام 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هشام  أح   صة  الس د 

س7  البوغاز  ديال  مج ع  عنوافه)ا( 
طنجة   90000 أكزفاية   8 لقم  ط2 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

هشام  أح   صة  الس د 

س7  البوغاز  ديال  مج ع  عنوافه)ا( 
طنجة   90000 أكزفاية   8 لقم  ط2 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217288.
109I

INFOPLUME

S.F.P TRANSPORT SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
119 شالع مح د الخامس اقامة 
م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
 S.F.P TRANSPORT SERVICE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 
العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

السابع لقم 11 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121201

 01 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 S.F.P  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT SERVICE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي الطرقي للسلع.
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 
العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 
طنجة   90000  -  11 لقم  السابع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د أح د الطاء : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الطاء  أح د  الس د 

 219 شقة   5 ع الة  مناهل  اقامة 

بن  يوسف  حي  الرابحي  الش خ  شالع 

تاشفين 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الطاء  أح د  الس د 

 219 شقة   5 ع الة  مناهل  اقامة 

بن  يوسف  حي  الرابحي  الش خ  شالع 

تاشفين 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217289.

110I

INFOPLUME

SUNRISE SKY SARL
إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME

119 شالع مح د الخامس اقامة 

م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

SUNRISE SKY SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 29 زفقة 

ع ر ابن العاص الطابق ر لقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.106195

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 20 غشت  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 50 الغريب  أي ن  الس د  ففويت 

بق  ة  حصة   250 أصل  من  حصة 

و   ، الغريب  ول د  للس د  دلهم   100

تفويت الس د الغربي يحيى 50 حصة 

 100 بق  ة  حصة   250 أصل  من 

دلهم للس د ول د الغريب ، و تفويت
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من  الغريب مح د50 حصة  الس د   

دلهم   100 بق  ة  حصة   250 أصل 

للس د ول د الغريب ، و تفويت الس د 

100 حصة من أصل  الغريب مح د 

100 دلهم للس د  500 حصة بق  ة 

ول د الغريب ،و تفويت الس د الغريب 

مح د50 حصة من أصل 250 حصة 

بق  ة 100 دلهم للس د ول د الغريب 

، و تفويت الس د الغريب مح د 200 

بق  ة  حصة   500 أصل  من  حصة 

100 دلهم للس دة دعاء الغريب

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توس ع نشاط الشركة باضافة مقهى 

و مطعم و قاعة لأللعاب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة هو الس احة و تنض م 

قاعة  و  ،مطعم  ،مقهى  الرحالة 

لأللعاب

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لأس ال الشركة منحصر في 100000 

ب  الشركاء  كل  ب ساه ة  دلهم 

الس د  20.000 دلهم للشريك و هم 

الغريب أي ن ، الغريب يحيى ، الغريب 

ول د ، الغريب مدمد و الغريب دعاء.

على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 

 100.000 الشركة  لأس ال  مايلي: 

 100 بق  ة  حصة   1000 في  م ثل 

بين  بالتسوي  مفصم  للحصة  دلهم 

شريك  لكل  حصة   200 ب  الشركاء 

الغريب   ، أي ن  الغريب  الس د  و هم 

يحيى ، الغريب ول د ، الغريب مدمد 

و الغريب دعاء.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر21716.

111I

INFOPLUME

 PROPERTY LINK
MOROCCO SARL AU

إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME
119 شالع مح د الخامس اقامة 
م  وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
 PROPERTY LINK MOROCCO
SARL AU »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: مج ع 
الت لوب الشاطئ بلوك أ محل لقم 

ر - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
5رر28.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 06 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مو ت ال  الس د  كل حصص  تفويت 
لفائدة  حصة  9ر  في  امل ثلة   ان 

الس د أزهي1 مح د شريف 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  مو ت ال  ان  الس د  استقالة 

تس ي1 الشركة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الوح د  باالمضاء  مق دة  الشركة 

لل سي1 الس د أزهي1 مح د شريف 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

انشاء قافون أسا�سي جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس د أزهي1 مح د شريف مساهم في 

لأس ال الشركة ب 10.000 دلهم
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
دلهم   10.000 الشركة  لأس ال 
 100 بق  ة  حصة   100 الى  مقصم 
في ملك ة الس د أزهي1  دلهم للحصة 

مح د شريف 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217257.
112I

FOR NEGOCE

CIMISUD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شالع مكة زفقة السرو ع الة لقم 

65 شقة لقم 01 الع ون. شالع مكة 
زفقة السرو ع الة لقم 65 شقة 

لقم 01 الع ون.، 70000، الع ون 
املغرب

CIMISUD شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع مكة 
زفقة السرو ع الة لقم 65 لقم شقة 

لقم 01 - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8597ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CIMISUD
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
عنوان املقر االجت اعي : شالع مكة 
زفقة السرو ع الة لقم 65 لقم شقة 

لقم 01 - 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
0رر   : ال17ي�سي  هشام  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
0رر حصة   : مح د  كنزاز  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
10ر   : هشام  الشوكري  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ال17ي�سي  هشام  الس د 
 09 لقم   06 بلوك   02 املسي1ة  حي 

020ر2 بني مالل املغرب.

الس د كنزاز مح د عنوافه)ا( حي 
الوحدة 01 زفقة ر0 لقم 02 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

الس د الشوكري هشام عنوافه)ا( 

 60 لقم  دكي1  تجزئة  املسالل  حي 

200ر2 لفق ه بن صالح املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الشوكري هشام عنوافه)ا( 

 60 لقم  دكي1  تجزئة  املسالل  حي 

200ر2 لفق ه بن صالح املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

25 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 91/21رر.

Iر11

Atlas Valora Conseil

PLANETE TECH-SERVICE
إعالن متعدد القرالات

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

PLANETE TECH-SERVICE »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: مكتب 
لقم 9 الحي الصناعي س دي غافم 
لقم 171 - 10110 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.119581

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 16 غشت 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1 : الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
 1 8 حي السالم  : زفقة  العنوان التالي 

قلعة مكوفة إلى العنوان : مكتب لقم 

لقم  غافم  س دي  الصناعي  الحي   9

171 مراكش .
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قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لفع لأس ال الشركة من 100000،00 
دلهم إلى 1000000،00 دلهم و ذلك 
بق  ة  جديدة  9000 حصة  باصدال 

100 دلهم للحصة الواحدة. 
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
القدي ة  الحصص  مج وع  مايلي: 
في  حصة(   10000( منها  الجديدة  و 
ملك ة الشريك الوح د الس د مح د 

 داش
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 نشاط الشركة ل صبح : التس ي1 
العام التقني و الخدماتي لل عدات و 
البنايات و املنشاء ات املنت  ة لج  ع 
و  الخدمات ة  و  الصناع ة  امل ادين 

السكن ة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الخدماتي  و  التقني  العام  التس ي1 
ات  املنشاء  و  البنايات  و  لل عدات 
املنت  ة لج  ع امل ادين الصناع ة و 

الخدمات ة و السكن ة. 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
س دي  الصناعي  الحي   9 لقم  مكتب 

غافم لقم 171 مراكش 
على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 
إلى  الشركة  لأس ال  لفع  مايلي: 
1000000،00 دلهم و ذلك باصدال 
 100 بق  ة  جديدة  حصة   9000

دلهم للحصة الواحدة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم ر1201.
111I

Atlas Valora Conseil

TMKA LOCATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
TMKA LOCATION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
2 الطابق االل�سي تجزئة املسي1ة لقم 

11ر - 11000 شيشاوة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1721
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 05 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
تجزئة  االل�سي  الطابق   2 لقم  »محل 
11000 شيشاوة   - 11ر  لقم  املسي1ة 
تجزئة   1 لقم  »شة  إلى  املغرب« 
النصر 1 لقم 109 - 11000 شيشاوة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  بامنتافوت  االبتدائ ة 
أكتوار 2021 تحت لقم 51/2021ر.
115I

ائت اف ة زهي1

 RIAD SENSATIONS
MARRAKECH

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

ائت اف ة زهي1
زفقة ابن عائشة ع الة باليس 

الطابق التالت مكتب لقم 11 ك ليز 
مراكش ، 10000، مراكش املغرب

 RIAD SENSATIONS
MARRAKECH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : دلب 
الزعري لقم 28 قنالية مدينة - 

10000 مراكش املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.16915

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي
تقرل   2019 ماي   28 في  املؤلخ 
 RIAD SENSATIONS حل 
ذات  شركة   MARRAKECH
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
 28 لقم  الزعري  دلب  اإلجت اعي 
مراكش   10000  - مدينة  قنالية 

املغرب فت جة لعدم وزازلة النشاط.

و عين:
بالت مالس ل  الس د)ة( دجنكهي1 
ب و عنوافه)ا( اقامة ليفي1 بالم ف ال 
 10000 الب صاء  طريف   12 لقم 
مراكش املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
دلب  وفي   2019 ماي   28 بتاليخ 
 - مدينة  قنالية   28 لقم  الزعري 

10000 مراكش املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2019 تحت لقم 8ر51.
116I

موثق

 La Sté » BAHIA
HOSPITALITY » S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موثق
7 شالع املعت د ابن عباد إقامة ابن 
الخط ب بلوك أ الطابق األول لقم 

6ر ، 90000، طنجة املغرب
 La Sté » BAHIA HOSPITALITY
S.A.R.L « شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

طنجة،1شالع مح دد الخامس، 
 Tanger 11 الطابق الرابع، شقة

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121107
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 La Sté : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
.» BAHIA HOSPITALITY » S.A.R.L
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس احي-انشاء أي مؤسسة س اح ة 

وتشك لها وانائها وتشغ لها ؛

املنشآت  ج  ع  وإدالة  تنظ م   -
املؤت رات  تنظ م   - الس اح ة 
تشغ ل   - والرحالت  والندوات 
الس اح ة/االنعاش  املركبات 
ج  ع  وتأجي1  وا ع  العقالي-شراء 
املنقولة- وغي1  املنقولة  امل تلكات 
الع ل ات  ج  ع   ، أعم  وبشكل 
واملنقولة  والصناع ة  التجالية 
بشكل  املتعلقة  واملال ة  والعقالية 
مباشر أو غي1 مباشر باألش اء املذكولة 

أعاله.
 : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخامس،  مح دد  طنجة،1شالع 
 Tanger  11 شقة  الرابع،  الطابق 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 la Sté » BAHIA الشركة 
PROJECT » s.a.r.l : 99 حصة بق  ة 

1.000 دلهم للحصة.
الس د موالي عبد العزيز العلوي 
 1.000 بق  ة  حصة   1  : الهاشمي 

دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 la Sté » BAHIA الشركة 
عنوافه)ا(   PROJECT » s.a.r.l
الخامس،  مح دد  طنجة،1شالع 
 90000  11 شقة  الرابع،  الطابق 

طنجة املغرب.
الس د موالي عبد العزيز العلوي 
طنجة،1شالع  عنوافه)ا(  الهاشمي 
الرابع،  الطابق  الخامس،  مح دد 

شقة 11 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د موالي عبد العزيز العلوي 
طنجة،1شالع  عنوافه)ا(  الهاشمي 
الرابع،  الطابق  الخامس،  مح دد 

شقة 11 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9256.
117I
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كافدي فاش ون

كاندي فاشيون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

كافدي فاش ون
الرقم 157 الطابق االول الحي 

الصناعي لس دي غافم - 10000 
مراكش املغرب ، 10000، مراكش 

املغرب
كافدي فاش ون شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 157 
الطابق االول الحي الصناعي لس دي 

غافم - - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر11981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: كافدي  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

فاش ون.
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وا ع املالبس ، تاجر املالبس الجاهزة.
الرقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي  االول  الطابق   157
مراكش   10000  -  - غافم  لس دي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : الكندي  ام  ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الكندي  ام  ة  الس دة 

املحام د 7 اإلمام النواوي الشقة 11 

اسكجول 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الكندي  ام  ة  الس دة 

املحام د 7 اإلمام النواوي الشقة 11 

اسكجول 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128882.

118I

co-working business center

POLYFOURNI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

co-working business center

N5 ROCHES ر rue boured etgر2 

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

POLYFOURNI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 197 شالع 

املقاومة الطابق 06 الدال الب ضاء 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.111197

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 POLYFOURNI الوح د  الشريك 

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

197 شالع  وعنوان مقرها اإلجت اعي 

الب ضاء  الدال   06 الطابق  املقاومة 

20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : تصف ة نهائ ة.

و حدد مقر التصف ة ب 197 شالع 

الب ضاء  الدال   06 الطابق  املقاومة 

20000 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( جواد التواتي و عنوافه)ا( 

دوال ح دان ت زكافا غفساي 20000 

تاوفات املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798185.

119I

ستون فاكتولي

ستون فاكتوري
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ستون فاكتولي

اقامة الفتح املج وعة 1الع الة 

2 الطابق رالشقة 18دال بوعزة 

ر2722الدال الب ضاء املغرب ، 

ر2722، الدال الب ضاء املغرب

ستون فاكتولي شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

الفتح املج وعة 1الع الة 2 الطابق 

رالشقة 18دال بوعزة - ر2722 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.157761

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 شتن17   08 في  املؤلخ 

املصادقة على :

أزلويل  توف ق  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   250

عبد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة   250

شتن17   08 بتاليخ  بوساط  الرح ان 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

0ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 1ر7917.

120I

RAHHALI CONSEIL

SOLOMODA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
حل شركة

STE SOLOMODA SARL AU

 CAPITAL: 100 000.00 DHS-

 RC: 19087 -IF: 111199ر-TP:

17965898

عنوان مقرها االجت اعي: زمران أوالد 

سع د، تسلطافت 15151، مراكش 

إعالن عن حل شركة 

الج ع  محضر  ب قت�سى 

 12 يوم  املنعقد  االستثنائي  العام 

ذات  شركة  حل  تقرل  مالس2015 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

 حسب ما يلي: 

فت جة  األوان  قبل  الشركة  حل   -

عدم تحق ق األلااح املرجوة

حجاج  سع د  الس د  تع ين   -

ك صفى للشركة وعنوافه زمران أوالد 

سع د، تسلطافت 15151، مراكش 

 - تحديد مكان التصف ة في: زمران 

 ،15151 تسلطافت  سع د  أوالد 

مراكش * تم اإليداع القافوني : بكتابة 

التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 

ملراكش، بتاليخ:01 أبريل 2017 تحت 

عدد 87188. 

121I

RAHHALI CONSEIL

SOLOMODA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

STE SOLOMODA SARL AU

 CAPITAL: 100 000.00DHS- IF:

:RC: 19087- TP -ر111199 

17965898- CNSS: 815552ر

عنوان مقرها االجت اعي: زمران أوالد 

سع د، تسلطافت 15151، مراكش

إعالن عن قفل التصف ة
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العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
11-05- يوم  املنعقد  االستثنائي 
2017 تقرل حل شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
 ما يلي: 

الشركة  تصف ة  على  التوق ع   
فت جة عدم تحق ق األلااح املرجوة 

حجاج  سع د  لس د  اإلبراء  منح   
ك صفي للشركة وعنوافه زمران أوالد 

سع د، تسلطافت 15151، مراكش
بكتابة  تم  القافوني  اإليداع   -  
التجالية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2017 مايو   18 بتاليخ:  ب راكش، 

تحت عدد 88129. 
االستي1اد  الشركة:  غرض   -

والتصدير

122I

BOUSSOLE CONSEIL

PUITS D’AMOUR 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BOUSSOLE CONSEIL
ر, زاوية زفقة ب ن ل و شالع عبد 
املومن ، 60ر20، الدالالب ضاء 

املغرب
 PUITS D’AMOUR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي كلم 12 
أهل الغالم س دي ال17فو�سي - 
20600 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520091

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PUITS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.D’AMOUR
مطعم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كريم،  اريس  و  الشكوالتة  مصنع 

مخ7ز الخ7ز والحلويات 
م ون وتدليب، تجهيز للحفالت.

التجالة بشكل عام..
كلم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - ال17فو�سي  س دي  الغالم  أهل   12

20600 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عطري  سالة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عطري  سالة  الس دة 
الدال   20120 بولو  ر1 زفقة الصاون 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عطري  سالة  الس دة 
الدال   20120 بولو  ر1 زفقة الصاون 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
Iر12

CANOCAF SARL

PNEUMATRICE
إعالن متعدد القرالات

CANOCAF SARL
شالع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

لقم 7 الطابق الثاني لقم ر0 
 NADOR ،62000 ،الناظول

MAROC
PNEUMATRICE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 
لعرا�سي زفقة 26 لقم 9 - - الناظول 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.17957
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 01 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إنشاء مستودع الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

مايلي:  على  ينص  الذي  لقم.:  بند 
الكائن  الشركة  مستودع  انشاء 
املنطقة  بركان  حا�سي  بالطريق 

الصناع ة أوالد شع ب سلوان 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1111.
121I

AFRIC MEDICAL CONSULTING

 AFRIC MEDICAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

AFRIC MEDICAL CONSULTING
ر6 زفقة 112 الطابق 2 املج وعة 
و االلفة ، 20000، الدال الب ضاء 

املغرب
 AFRIC MEDICAL CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر6 زفقة 
112 الطابق 2 املج وعة و االلفة - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
21ر175.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 AFRIC MEDICAL CONSULTING
دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 
زفقة  ر6  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 - االلفة  و  املج وعة   2 الطابق   112
20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 
ل : غ اب نشاط تجالي و ازمة كوف د 

.19

و حدد مقر التصف ة ب ر6 زفقة 
 - االلفة  و  املج وعة   2 الطابق   112

20000 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

العلوي  املومن  عبد  الس د)ة( 
الطابق   112 زفقة  ر6  عنوافه)ا(  و 
الدال   20000 االلفة  و  املج وعة   2
الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79565.

125I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

MILADIA IMMOBILIER
إعالن متعدد القرالات

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 Angle bd Abdelmoumen et
 Bd Anoual, Imm Al Miaraj

 2ème étage N°20--center -22
 Casa Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
MILADIA IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 5 شالع 
 ل ل مطران إقامة سلطان ب محل 
لقم 2 الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.169127

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   07 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
زيادة لأس مال الشركة، املحدد حال ا 
دلهم(،   100.000( دلهم  ألف  ب ئة 
ب بلغ ألبعة ماليين و تسعة مائة ألف 
ل صبح دلهم(،   1.900.000( دلهم 
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 5.000.000( دلهم  ماليين    سة 
 19.000 إنشاء  من  الل  دلهم(، 
 100 حصة اجت اع ة جديدة بق  ة 
اإلكتتاب ج  عها  تم  للحصة،  دلهم 
فقدا و مدفوعة بالكامل. هذه الزيادة 
لشركة  بالكامل  املال محجوزة  لرأس 

م الديا لالستث ال.
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
 Abderrahim مايلي: إستقالة الس د 

JERNITE من منصب مسي1 مشالك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ات : شركة م الديا لالستث ال 

5.000.000 دلهم 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
: شركة م الديا لالستث ال  املال  لأس 
50.000 حصة مكتتبة ج  عها فقدا 

و مدفوعة بالكامل
على  ينص  الذي  ر1:  لقم  بند 
الس د   : املسي1ين  تع ين  مايلي: 
مسي1   Abdelhamid JERNITE
 Mehdi JERNITE الس د  مشالك, 
املنفصلة  التوق عات  مشالك,  مسي1 
الس د  املشالكين  لل سي1ين 
الس د  و   Abdelhamid JERNITE
وكاف ة  ضرولية   Mehdi JERNITE
بشكل  الشركة  إللزام  وإلزام ة 

صح ح
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 5757ر.
126I

املحاسبة

BOUKACHAR-TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املحاسبة
شالع عبد الخالق الطريس لقم 21 
الطابق الثالث ، 6200، الناظول 

املغرب
BOUKACHAR-TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال حجرة 

القضاء اتسافت - ر6225 اقل م 

الدليوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

81ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUKACHAR-TRANS
(1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 IMPORTATION ET  (2

.EXPORTATION
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر6225   - اتسافت  القضاء  حجرة 

اقل م الدليوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : الحق  عبد  بوقشال  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 250  : ادليس  بوقشال  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د بوقشال مح د : 250 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : الحق  عبد  بوقشال  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
 250  : ادليس  بوقشال  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
الس د بوقشال مح د : 250 بق  ة 

100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحق  عبد  بوقشال  الس د 
القضاء  حجرة  دوال  عنوافه)ا( 

اتسافت ر6225 الدليوش املغرب.
عنوافه)ا(  ادليس  بوقشال  الس د 

بني  اتسافت  القضاء  حجرة  دوال 
توزين ر6225 الدليوش املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  بوقشال  الس د 
دوال حجرة القضاء اتسافت ر6225 

الدليوش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحق  عبد  بوقشال  الس د 
القضاء  حجرة  دوال  عنوافه)ا( 

اتسافت ر6225 الدليوش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالدليوش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 129.

127I

SUD INVEST CONSULTING

 CAPRICE LUXURY PRIVATE
 SERVICES & LIFESTYLE

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

SUD INVEST CONSULTING
زفقة القبطان اليكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة لقم
40000، MARRAKECH MAROC

 CAPRICE LUXURY PRIVATE
 SERVICES & LIFESTYLE
ذات  شركة   MANAGEMENT

املسؤول ة املحدودة
شالع  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان   
جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
ع الة 109 الشقة لقم ر1 الطابق ر 

جليز - 10000 مراكش املغرب.
بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ   
الرس  ة عدد 5689 بتاليخ 10 فوف17 

.2021
 CAPRICE LUXURY  : من  بدال 

 PRIVATE SERVICES
 CAPRICE LUXURY  : يقرأ 
 PRIVATE SERVICES & LIFESTYLE

MANAGEMENT
الباقي بدون تغ ي1.

128I

ficogedek sarl au

PRIMATICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 0ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

PRIMATICE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركب 

الرياض طنجة TRC c ع الة 1 

الطابق 2 لقم 20 كزفايا -. طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121215

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRIMATICE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدلاسات

أشغال الكهرااء

ب ع لوازم الكهرااء.

مركب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 1 ع الة   TRC c طنجة  الرياض 
طنجة   .- كزفايا   20 لقم   2 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عدفان  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عدفان  مح د  الس د 

ع الة   TRC c طنجة  الرياض  مركب 
طنجة  كزفايا.   20 لقم   2 الطابق   1

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عدفان  مح د  الس د 

ع الة   TRC c طنجة  الرياض  مركب 
طنجة  كزفايا.   20 لقم   2 الطابق   1

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر7ر9.

129I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 GLOBAL SERVICES
INTERMEDIAIRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 GLOBAL SERVICES

INTERMEDIAIRE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

كست ا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 

مكتب لقم رر - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

120811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
متبوعة  الشركة  تس  ة 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 GLOBAL SERVICES  : تس  تها 

.INTERMEDIAIRE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو:
واملعدات  البناء  مواد  وا ع  شراء 

واملواد االستهالك ة
وا ع  وفقل  وتصن ع  استخراج   -

واستي1اد ج  ع أفواع مواد البناء.
الخالج ة  السوق  في  التجالة 
والتصدير  االستي1اد  على  وكذلك 
والشحن  والع ولة  والت ث ل 
وج  ع  املنتجات  لج  ع  والس سرة 

األفواع و اصة مواد البناء
ال17  طريق  عن  املواد  هذه  -فقل 
والبحر والجو ف ابة عن الع الء على 

الصع دين الوطني والدولي.
استغالل ج  ع املحاجر

الع ل ات  ج  ع  عامة  بصفة 
التجالية, املال ة, الصناع ة و العقالية 
باملواض ع  التي تتعلق بصفة مباشرة 
املشال إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 
له أو ي كنه املساه ة في الن و تحت 

أي فوع لحساب الشركة الخاصة. .
ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
كست ا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
طنجة   90000  - رر  لقم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : اح  دوش  عادل  الس د 

حصة بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عادل اح  دوش عنوافه)ا( 
إقامة االزهر ع الة CD الطابق الثاني 
شقة لقم 159 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عادل اح  دوش عنوافه)ا( 
إقامة االزهر ع الة CD الطابق الثاني 
شقة لقم 159 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 216969.
0Iر1

املحاسبة

TAFERSITE FRUITS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املحاسبة
شالع عبد الخالق الطريس لقم 21 
الطابق الثالث ، 6200، الناظول 

املغرب
TAFERSITE FRUITS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

ح ودة تفرسيت - ر6225 الدليوش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
79ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAFERSITE FRUITS
 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 DISTRIBUTION DES  (2

MARCHANDISES
 IMPORTATION ET ر) 

.EXPORTATION
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الدليوش  ر6225   - ح ودة تفرسيت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : الس د ابريني سع د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : الس د ابريني مح د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

500 بق  ة   : الس د ابريني سع د 
100 دلهم.

500 بق  ة   : الس د ابريني مح د 
100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سع د  ابريني  الس د 
ر6225  تفريست  ح ودة  دوال 

الدليوش املغرب.
عنوافه)ا(  مح د  ابريني  الس د 
ر6225  تفريست  ح ودة  دوال 

الدليوش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  سع د  ابريني  الس د 
ر6225  تفريست  ح ودة  دوال 

الدليوش املغرب
عنوافه)ا(  مح د  ابريني  الس د 
ر6225  تفريست  ح ودة  دوال 

الدليوش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالدليوش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 128.

1Iر1

ficogedek sarl au

NAWRAS LR
إعالن متعدد القرالات

ficogedek sarl au
 N° 0ر Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

NAWRAS LR »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 1178 
تجزئة مرجان 5 س دي بوزكري - 

50000 مكناس املغرب.



22405 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.52257

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 0ر غشت 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 

طرف  من  حصة   500 ب ع  مايلي: 

الس د  لفائدة  عزالدين  لكني  الس د 

قاسم الحسني

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

مايلي:  على  ينص  الذي  لقم.:  بند 

مالءمة النظام االسا�سي

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   05 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 87ر1.

2Iر1

socogese

»SAMAWAT ENERGY«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«SAMAWAT ENERGY« شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 59 تجزئة 

الن اء الحي الصناعي بنسودة - 

0000ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.52167

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2020 شتن17   15 في  املؤلخ 

شركة   »SAMAWAT ENERGY»

مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وعنوان  دلهم   15.000,00 لأس الها 

الن اء  تجزئة   59 اإلجت اعي  مقرها 

0000ر   - بنسودة  الصناعي  الحي 

فاس املغرب فت جة لتوقف النشاط.

و عين:

و  تاج وعتي  غالي  الس د)ة( 
فج ب  تجزئة   11 لقم  عنوافه)ا( 

شالع ولي العهد 0000ر فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 15 شتن17 2020 وفي 59 تجزئة 

 - بنسودة  الصناعي  الحي  الن اء 

0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 2021/1762.

Iرر1

مني1 ك باني ش.د.م.م.ش.و

منير كمباني
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

مني1 ك باني ش.د.م.م.ش.و

ال17افص 2 تجزئة الحرية ر لقم 1 ، 

90100، طنجة املغرب

مني1 ك باني شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ال17افص 

2 تجزئة الحرية ر زفقة 1ر لقم 1 - 

90100 طنجة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.216881

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 09 غشت  في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة  ك باني  مني1 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   120.000 لأس الها 

تجزئة   2 ال17افص  اإلجت اعي  مقرها 
 90100  -  1 لقم  1ر  زفقة  ر  الحرية 

لتصف ة  فت جة  املغرب  طنجة 

الحسابات.

و عين:

و  مني1  ج ال  مح د  الس د)ة( 

عنوافه)ا( ال17افص 2 تجزئة الحرية ر 
زفقة 1ر لقم 1 90100 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
2021 وفي ال17افص  09 غشت  بتاليخ 
 1 لقم  1ر  زفقة  ر  الحرية  تجزئة   2
1ر  زفقة  ر  الحرية  2 تجزئة  ال17افص 

لقم 1 90100 طنجة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  ر1  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 8915.

1Iر1

fidulimar

BOUHOUCH S.V.C
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BOUHOUCH S.V.C شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
تك وت اكن ون - 02ر15 تنغي1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2665
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUHOUCH S.V.C
-1مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 2- املختلفة  االشغال  و  البناء  في 
اصالح  و  الغرس  ع ل ات  في  مقاول 
و  االزقة  و  الخضراء  الفضاءات 
البضائع  فقل  في  مقاول  -ر  املراكن 

لحساب الغي1..
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تنغي1  02ر15   - اكن ون  تك وت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : بوهوش  الحسين  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الحسين بوهوش عنوافه)ا( 
تنغي1  02ر15  اكن ون  تك وت  دوال 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د الحسين بوهوش عنوافه)ا( 
تنغي1  02ر15  اكن ون  تك وت  دوال 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بتنغي1  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1118.
5Iر1

STE DAY FINANCE

KAMEL FORAGE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم ر1 الطابق 

الثاني الفق ه بن صالح ، 200ر2، 
الفق ه بن صالح املغرب

 KAMEL FORAGE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أوالد 
غافم أوالد علي ال17ادية الفق ه بن 
صالح - 200ر2 الفق ه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1869

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KAMEL FORAGE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : حفر اربال 

و فقل البضائع و أع ال مختلفة.
عنوان املقر االجت اعي : دوال أوالد 
بن  الفق ه  ال17ادية  علي  أوالد  غافم 
صالح  بن  الفق ه  200ر2   - صالح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : املحجوب  كامل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املحجوب  كامل  الس د 
ال17ادية  علي  أوالد  غافم  أوالد  دوال 

200ر2 الفق ه بن صالح املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  املحجوب  كامل  الس د 
ال17ادية  علي  أوالد  غافم  أوالد  دوال 

200ر2 الفق ه بن صالح املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
بتاليخ  صالح  بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

27 أكتوار 2021 تحت لقم ر28.
6Iر1

EXCEL COMPTA SARL AU

R.E.B
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ولدة ب الشقة 9 زفقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 10000، 
مراكش املغرب

R.E.B شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 
القصبة دلب لال ازة لقم 27 - 1000 

مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.92651
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 غشت  1ر  في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   R.E.B حل 
 10.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
القصبة دلب لال ازة لقم 27 - 1000 

مراكش املغرب فت جة لودية.
و عين:

و  لكوز  كلود  اليك  الس د)ة( 
عنوافه)ا( 257 طريق الف ون ل1150 
)ة(  ك صفي  بلج كا  لكس 17غ 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
حي  وفي   2021 غشت  1ر  بتاليخ 
القصبة دلب لال ازة لقم 27 - 1000 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 2ر1289.
7Iر1

LA VIE FISCALE

EARTHMINES ACHARK
إعالن متعدد القرالات

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
EARTHMINES ACHARK »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 150 

تجزئة توف ق طريق س دي امعافة - 
60000 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

2179ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 21 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 500 الف اللي  فج ة  الس دة  تفويت 
للس د  الشركة  لاس ال  من  حصة 

ملحاوي البكاي

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 125 افقي1  سع د  الس د  تفويت 
للس د  الشركة  لاس ال  من  حصة 

ملحاوي البكاي
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
مايلي: تع ين الس دين سع د افقي1 و 

ملحاوي البكاي مسي1ين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حصص الشركة
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

مايلي: تس ي1 الشركة
على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 

مايلي: االمضاءات
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  ر1  بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 551ر.
8Iر1

EXACO

TEZEUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXACO
16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االول، 20000، الدال 
الب ضاء املغرب

TEZEUS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10، زفقة 
الحرية الطابق ر شقة لقم 5 - 
20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520155

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEZEUS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرئي�سي للشركة هو تأجي1 العقالات، 
ب ع وشراء وتطوير العقالات واملشاليع 

الس اح ة.
 ،10  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  5 ر شقة لقم  زفقة الحرية الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ال اس  أح د  مي1  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مي1 أح د ال اس عنوافه)ا( 
شالع عبد الرح م بوعب د ط ر شقة 
الدال   11080 زاوية زفقة فوفبت   21

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مي1 أح د ال اس عنوافه)ا( 
شالع عبد الرح م بوعب د ط ر شقة 
الدال   11080 زاوية زفقة فوفبت   21

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797801.

9Iر1

co-working business center

 POLY SERVICES
*HAMDANE*PSH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

co-working business center
N5 ROCHES ر rue boured etgر2 

 NOIRES CASA، 20230،
CASABLANCA MAROC

 POLY SERVICES
 *HAMDANE*PSH
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الحرية الطابق ر لقم 5 الدال 
الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.112825

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 POLY SERVICES الوح د  الشريك 
لأس الها  مبلغ   *HAMDANE*PSH
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
الطابق  الحرية  زفقة   10 اإلجت اعي 
ر لقم 5 الدال الب ضاء 20000 الدال 
تصف ة   : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء 

نهائ ة.
و حدد مقر التصف ة ب 10 زفقة 
الحرية الطابق ر لقم 5 الدال الب ضاء 

20000 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( جواد التواتي و عنوافه)ا( 
دوال ح دان ت زكافا غفساي 20000 
تاوفات املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79818.
110I

FINCOSA MARRAKECH

ID TERRITOIRES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب
ID TERRITOIRES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بالزا 
D1/11 لقم 275 كليز ساحة 16 
فوف17 - 10000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.59105
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2015 أكتوار  ر1  في  املؤلخ 

املصادقة على :
يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
اجت اع ة من  200 حصة  بوشريحة 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   200 أصل 
سعاد بلقزيز بتاليخ ر1 أكتوار 2015.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128912.
111I

DERDABI ACCOUNTING الدلدابي أكوفتينغ

 SOCIETE SRM3 DES
TRAVAUX DIVERS

إعالن متعدد القرالات

 DERDABI الدلدابي أكوفتينغ
ACCOUNTING

شالع موالي عبد السالم، لقم 1ر، 
 AV. الطابق الثاني، لقم ر، املض ق
 MLY ABDESLAM, N° 2 ,1رème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املض ق

 SOCIETE SRMر DES TRAVAUX
DIVERS »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
الجيش امللكي، قيسالية النجاح، 
لقم 6، تطوان - - تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.25865
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 08 أكتوار 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
اجت اع ة  100 حصة  تفويت  مايلي: 
الواحدة  للحصة  دلهم   100 بق  ة 
ذلك  و  بوكرموص  الس د حسن  من 
حصة   200  -  : التالي  الشكل  على 

100 دلهم للحصة  اجت اع ة بق  ة 
جوهري  املصطفى  للس د  الواحدة 

 100 بق  ة  اجت اع ة  200 حصة   -

زكريا  للس د  الواحدة  للحصة  دلهم 

بوزيدي

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

حسن  املشت1كين  املسي1ين  استقالة 
بوكرموص و املصطفى جوهري

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
جوهري  املصطفى  الس د  تع ين 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم 6189رTA مسي1ا وح دا للشركة 

و ملدة غي1 محددة

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجت اعي  املقر  تغ ي1 

شالع   « إلى  املض ق«  بوزغالل،  »حي 
الجيش امللكي، قيسالية النجاح، لقم 

6، تطوان«

قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املقر  تحديد  تم   : االجت اعي  املقر 

االجت اعي للشركة في » شالع الجيش 
 ،6 لقم  النجاح،  قيسالية  امللكي، 

تطوان«.

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
جوهري  املصطفى   -  : املساه ات 

 : بوزيدي  زكريا   - دلهم   50.000  :

 100.000  : - املج وع  50.000 دلهم 

دلهم.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
جوهري  املصطفى   -  : الرأس ال 

حصة   500  - دلهم   50.000  :

 50.000  : بوزيدي  - زكريا  اجت اع ة. 

 - اجت اع ة.  حصة   500  - دلهم 

 1.000  - دلهم   100.000  : املج وع 

حصة اجت اع ة.

بند لقم ر1: الذي ينص على مايلي: 

املصطفى  الس د  تع ين   : النس ي1 

التعريف  لبطاقة  الحامل  جوهري 

الوطن ة لقم 6189رTA مسي1ا وح دا 

للشركة و ملدة غي1 محددة.

على  ينص  الذي   :16 لقم  بند 

في  الشركة  تلتزم   : التوق ع  مايلي: 

بتوق ع  تعامالتها  و  أع الها  ج  ع 

املصطفى  الس د  الوح د  املسي1 

التعريف  لبطاقة  الحامل  جوهري 

.TAالوطن ة لقم 6189ر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1501.

112I

EXACO

WE BAR 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

EXACO

16، زفقة عائشة أم املؤمنين شالع 

موالي الحسن االول، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 WE BAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر، زفقة 

جبل بويبالن حي لاسين - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

78899ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

املصادقة على :

فرافك  زاكولي  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة  60ر 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

بافج و فالي1ي مريم بتاليخ 11 أكتوار 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 787905.

Iر11
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KARPEDIEM COMMUNICATION SARL

 KARPEDIEM
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

 KARPEDIEM
COMMUNICATION SARL

11 مج ع ابي الدلداء ع الة س 
شقة 111 ، 90000، طنجة املغرب

 KARPEDIEM
COMMUNICATION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 مج ع 
ابي الدلداء ع الة س شقة 111 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.82119

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 مالس   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
ياسين  زكرياء  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  00ر 
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( كوثر 

مهمي بتاليخ 01 مالس 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
ماي   21 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر21258.
111I

PRIVILEGE CABINET

ANAHEIM SARLA AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

ANAHEIM SARLA AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة ال  ن 

10 الطباق التاني لقم 1 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

875ر10

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2020 يناير  0ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANAHEIM SARLA AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات.

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ال  ن 10 الطباق التاني لقم 1 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسن  الع راني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الع راني حسن  الس د 

 90000  5 لقم  ماجد  ابن   1 برافص 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الع راني حسن  الس د 

 90000  5 لقم  ماجد  ابن   1 برافص 

طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ف17اير   10 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2020 تحت لقم 22ر0ر2.

115I

RIVE DROITE CONSULTING

MEDAB IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 111

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

MEDAB IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
يوسف بن تاشفين، لقم 5، الطابق 

2 لقم ر - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر12127
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDAB IMMOBILIER
  : غرض الشركة بإيجاز

اإلنعاش العقالي ؛
تجزئة  ع ل ات  إفجاز   
األلا�سي، وتشي د البنايات املخصصة 
أو  التجالي  االستغالل  أو  للسكن 
أو  ب عها  أو اإلدالي، بهدف  الصناعي 

كرائها؛
بناء واستغالل املراكز ؛  

الت1ف ه  مراكز  بناء   
واملركبات الس اح ة ؛

االصط اف  ب وت  بناء   
الخشب ة قصد ب عها أو كرائها ؛

استغالل النزل أو الفنادق   
؛

شراء أو ب ع أو كراء ج  ع   
أدوات البناء ؛

وج  ع  األلا�سي  شراء   
للبناء،  املخصصة  أو  املبن ة  األمالك 

وا عها ؛
ج  ع  وتصدير  استي1اد   

أفواع املنتجات واألدوات ؛

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
يوسف بن تاشفين، لقم 5، الطابق 2 

لقم ر - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : مح د  ابظالس  الس د 

حصة بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  ابظالس  الس د 

ألي اس60  تجزئة  البال ة  طنجة 

الطابق02 90000   08 شاطئ مرزيكا 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  ابظالس  الس د 

ألي اس60  تجزئة  البال ة  طنجة 

الطابق02 90000   08 شاطئ مرزيكا 

طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9121.

116I

DR CONSEIL

H.B.M IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

H.B.M IMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

الال ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني لقم 62 الدال الب ضاء 

- 20000 الدالالب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

517501

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 H.B.M : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.IMMO

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعامالت العقالية

األلا�سي  ج  ع  على  اإلستحواذ 

هدمها  املراد  املباني  مع  أو  املجردة 

ع ل ات  ذمة  ج  ع  تنف ذ  و 

إقامة  و  األلا�سي  هذه  على  التقس م 

أفواع  ج  ع  من  اإلنشاءات  ج  ع 

املباني و املساكن و الف الت أو غي1ها 

استخدام  ألي  و  املواد  ج  ع  مع  و 

أيا كان فوعها و على وجه الخصوص 

أو  املنهي  أو  السكني  لإلستخدام 
الس احي أو التجالي أو اإلدالي

إفجاز و تنف ذ كافة ع ل ات البناء 

لكافة األغراض

استي1اد ج  ع أفواع املواد الالزمة 

لع ل ات البناء و التقس م

شراء و ب ع ج  ع مواد البناء.

عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ال اقوت  الال 

الطابق الثاني لقم 62 الدال الب ضاء 

- 20000 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كريم  بوشع ب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كريم  بوشع ب  الس د 
 920 لقم  الساحل  لياض  تجزئة 
برش د   20102 برش د  السوالم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  كريم  بوشع ب  الس د 
 920 لقم  الساحل  لياض  تجزئة 
برش د   20102 برش د  السوالم 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 98ر791.
117I

FARAH CONSEILS

STE CASA FOOD KITCHEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC
 STE CASA FOOD KITCHEN

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املسي1ة زفقة 6 اكتوار لقم 6 الطابق 
ر الشقة ر - 20100 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
88815ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  15 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 STE CASA FOOD الشريك الوح د 
 100.000 لأس الها  مبلغ   KITCHEN
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
املسي1ة زفقة 6 اكتوار لقم 6 الطابق 
الب ضاء  الدال   20100 - ر  الشقة  ر 
للوضع  فظرا   : ل  فت جة  املغرب 

االقتصادي
إنشاء  فإن   ، الدائم  والعجز 

الشركة
لم يعِط األهداف املتوقعة.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

املسي1ة زفقة 6 اكتوار لقم 6 الطابق 

الب ضاء  الدال   20100 - ر  الشقة  ر 

املغرب. 

و عين:

و  منضول  الس د)ة(  الد 

عنوافه)ا( اقامة االحسان لقم 8 زفقة 

بثون طابق 5 شقة 52 20250 الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

شالع   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

املسي1ة زفقة 6 اكتوار لقم 6 الطابق 

ر الشقة ر الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79762.

118I

amina zouheir

تالل زكورة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

amina zouheir

 n°175 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

تالل زكولة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 15 

زففة ايكلي و زفقة الفود اقامة قصبة 

تادلة تجزئة بنيس موففلولي - 

0000ر فاس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر51.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  10 أكتوار  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

الناصري املرابطي عبد العالي ك سي1 

وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1570.

119I

FINCOSA MARRAKECH

ID TERRITOIRES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
الطابق   B بلوك   180 ع الة  لق ة 
مراكش   ،10000  ،  7 الشقة  االول 

املغرب
ذات  شركة   ID TERRITOIRES

املسؤول ة املحدودة
بالزا  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 16 ساحة  كليز   275 لقم   D1/11

فوف17 - 10000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 
.59105

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أبريل   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الروي�سي  هدى  )ة(  الس د  تفويت 
200 حصة اجت اع ة من أصل 200 
ابن  ح زة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الدين بتاليخ 26 أبريل 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128912.

150I

FINCOSA MARRAKECH

ID TERRITOIRES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد الكريم الخطابي اقامة 
لق ة ع الة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب
ID TERRITOIRES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي بالزا 
D1/11 لقم 275 كليز ساحة 16 
فوف17 - 10000 مراكش املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.59105
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   21 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«100.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128912.
151I

ABDESLAM ANTID

KETO CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE رر N 1ر OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

KETO CAR شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الزفقة 6ر 
لقم 09 حي الجديد اوالد الحاج - 

52000 الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

11617
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 ف17اير   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 KETO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

الزفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
6ر لقم 09 حي الجديد اوالد الحاج - 

52000 الرش دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
800 حصة   : فادية خجو  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
200 حصة   : خجو  مرية  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  خجو  فادية  الس دة 
قصر الرحبة القدي ة الخنك 52000 

الرش دية املغرب.
عنوافه)ا(  خجو  مرية  الس دة 
قصر الرحبة القدي ة الخنك 52000 

الرش دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  خجو  فادية  الس دة 
قصر الرحبة القدي ة الخنك 52000 

الرش دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

مالس 2021 تحت لقم 26ر.

152I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE SOTASMA SARL A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع مح د الخامس لقم ر0 

الطابق الثاني  ن فرة ، 51000، 
 ن فرة املغرب

 .STE SOTASMA SARL A.U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي زفقة 

تانس فت التقدم لقباب - 51000 
لقباب  ن فرة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر297.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استغالل التعدين.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بخن فرة بتاليخ 21 أكتوار 

2021 تحت لقم 76ر.
Iر15

fiduciaire abrouki khadija

BLASON ROUGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BLASON ROUGE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الزاوية 

س دي املختال شيشاوة - 11000 
شيشاوة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27ر1.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار  ر1  في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 BLASON الوح د  الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها  مبلغ   ROUGE
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 - شيشاوة  املختال  س دي  الزاوية 
 : ل  فت جة  املغرب  شيشاوة   11000

عدم الراح.
و حدد مقر التصف ة ب حي الزاوية 
 11000  - شيشاوة  املختال  س دي 

شيشاوة املغرب. 
و عين:

عنوافه)ا(  و  لااح  الس د)ة(  الد 
شيشاوة  املختال  س دي  الزاوية  حي 
11000 شيشاوة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  بامنتافوت  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 7/2021ر5.

151I

FLASH ECONOMIE

Ahmed AÏT SAÏD
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(

Ahmed AÏT SAÏD
تس ي1 حر ألصل تجالي

قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الدال الب ضاء بتاليخ 22يوف و 2021 

بنفس  املدينة  بنفس  املسجل  و 

التاليخ قام الس د اح د ايت سع د 

ذو الجنس ة املغرا ة الحامل للبطاقة 

الوطن ة لقم J172161 املزداد بتاليخ 

و  باها  ايت  بالشتوكة   01.01.1961

الشق  عين  الب ضاء  بالدال  القاطن 

إعطاء  1ر  -2ر  زفقة  كري ات  تجزئة 

التس ي1 الحر للس د الحسن القالدي 

ذو الجنس ة املغرا ة الحامل للبطاقة 

املزداد   BE 6212لقم1ر الوطن ة 

ايت  بالشتوكة   18.01.1971 بتاليخ 

حي  الب ضاء  بالدال  القاطن  و  باها 

شع ب  ابا  شالع   586,1 االدليس ة 

في  الكائن  التجالي  األصل  الدكالي 

الدال الب ضاء ق صالية ألزاس محل 

ق صالية  األلزاس  شالع   52-28 لقم 

ألزاس

السجل  لقم  تحت  املسجلة 

التجالي 20ر251

 IF:11611ر9ر 11591رررو,

سنوات  ر  ملدة   TP:11171ررر

ابتداءا من 01 يناير 2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

السجل التجالي 20ر251

155I
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CHIHADOU CAR

CHIHADOU CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

CHIHADOU CAR
لقم 120 تجزئة عبدالوي س دي 
سع د مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
CHIHADOU CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 120 

تجزئة عبدالوي س دي سع د 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.16557
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 يوف و   15 في  املؤلخ 

املصادقة على :
شيهاب  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
يوف و   21 بتاليخ  شيهاب  هيشام 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17   22 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1221.
156I

FLASH ECONOMIE

AHMED AÏT SAÏD
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(

Ahmed AÏT SAÏD
تس ي1 حر ألصل تجالي

قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الدال الب ضاء بتاليخ 09يوف و 2021 
بنفس  املدينة  بنفس  املسجل  و 
التاليخ قام الس د اح د ايت سع د 
ذو الجنس ة املغرا ة الحامل للبطاقة 
الوطن ة لقم J172161 املزداد بتاليخ 
و  باها  ايت  بالشتوكة   01.01.1961
الشق  عين  الب ضاء  بالدال  القاطن 
إعطاء  1ر  -2ر  زفقة  كري ات  تجزئة 

التس ي1 الحر ل :

LN CHINE IMPORT- الشركة 
 100000 لأس الها   EXPORT SARL
دلهم و الكائن مقرها بالدال الب ضاء 
زفقة  اس اع ل  موالي  تجزئة 
ي ثلها  الشق  عين   108 لقم   99
هللا  عبد  الس د  الوح د  مسي1ها 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  اسكان 

BK211596
في  الكائن  التجالي  األصل 
زاوية  ال اقوت  برج  الب ضاء  الدال 
لحال  شالع  و  ال اقوت  اللة  شالع 
املسك ني املسجلة تحت لقم السجل 
 IF:11611ر9ر, 20ر251  التجالي 
سنوات  ر  ملدة   TP:10250ررر

ابتداءا من 01 يناير 2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

السجل التجالي 20ر251.

157I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

PRIMEIRA IMMO MARRO 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°11ر, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 »PRIMEIRA IMMO MARRO»
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10، زفقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدال الب ضاء - 22000 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520155

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.»PRIMEIRA IMMO MARRO»
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 
العقالي. - كراء الفضاءات الع وم ة 
أشغال   - واملواقف.  األسواق  وتس ي1 

مختلفة والبناء..
عنوان املقر االجت اعي : 10، زفقة 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 
الدال الب ضاء - 22000 الدال الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدغوغي  فزهة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الدغوغي  فزهة  الس دة 
لقم ر1، زفقة فاط ة الفهرية، تجزئة 

املجد، 21000 الجديدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الدغوغي  فزهة  الس دة 
لقم ر1، زفقة فاط ة الفهرية، تجزئة 

املجد، 21000 الجديدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797915.
158I

KARPEDIEM COMMUNICATION SARL

 KARPEDIEM
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 KARPEDIEM
COMMUNICATION SARL

11 مج ع ابي الدلداء ع الة س 
شقة 111 ، 90000، طنجة املغرب

 KARPEDIEM
 COMMUNICATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 مج ع 

ابي الدلداء ع الة س شقة 111 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.82119

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  01 مالس  في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

س  ع الة  الدلداء  ابي  مج ع   11»

املغرب«  طنجة   90000  -  111 شقة 

 2 الطابق  سينا  ابن  شالع   79« إلى 

10090 الرااط   - 6 اكدال  شقة لقم 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ماي   21 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر21258.

159I

VISION AUDIT

 FERME AL FOURAT DES

 POISSONS ET DE LA

PRODUCTION AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

VISION AUDIT

 B121 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 FERME AL FOURAT DES

 POISSONS ET DE LA

 PRODUCTION AGRICOLE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

لودادفة اوالد عبو برش د - 26100 

برش د املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7ر6.
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 FERME AL FOURAT املحدودة 
 DES POISSONS ET DE LA
مبلغ   PRODUCTION AGRICOLE
وعنوان  دلهم   1.000.000 لأس الها 
اوالد  لودادفة  دوال  اإلجت اعي  مقرها 
26100 برش د املغرب   - عبو برش د 
نشطة  غي1  الشركة  ظلت   : ل  فت جة 
أو  معامالت  توجد  وال  تأسيسها  منذ 

نشاط تجالي.
دوال  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 26100  - برش د  عبو  اوالد  لودادفة 

برش د املغرب. 
و عين:

الس د)ة( صالح عبود و عنوافه)ا( 
اقامة  ب  ساللم  غافدي  شالع   15
ياس ين 20026 الدالالب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1251.
160I

FLASH ECONOMIE

AHMED AÏT SAÏD
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(

Ahmed AÏT SAÏD
تس ي1 حر ألصل تجالي

قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الدال الب ضاء بتاليخ 20 يوف و 2021 
بنفس  املدينة  بنفس  املسجل  و 
التاليخ قام الس د اح د ايت سع د 
ذو الجنس ة املغرا ة الحامل للبطاقة 

 J172161 الوطن ة لقم
 01.01.1961 بتاليخ  املزداد 
بالشتوكة ايت باها و القاطن بالدال 
كري ات  تجزئة  الشق  عين  الب ضاء 
الحر  التس ي1  إعطاء  1ر  -2ر  زفقة 
للس د الحسن القالدي ذو الجنس ة 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  املغرا ة 
بتاليخ  املزداد   BE 6212لقم1ر

و  باها  ايت  بالشتوكة   18.01.1971

القاطن بالدال الب ضاء حي االدليس ة 

586,1 شالع ابا شع ب الدكالي 

الدال  في  الكائن  التجالي  األصل 

لقم  محل  ألزاس  ق صالية  الب ضاء 

ق صالية  األلزاس  شالع   52-28

السجل  لقم  تحت  املسجلة  ألزاس 

التجالي 20ر251

 IF:11611ر9ر 11591رررو,

TP:11171ررر

 01 من  ابتداءا  سنوات  ر  ملدة 

يناير 2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

لقم  تحت  الب ضاء  بالدال  التجالية 

السجل التجالي 20ر251

161I

EVOLUTION CONSEIL

 STE ALRABIA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE ALRABIA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 02 

الع الة املسعودي شاليع موليطاف ا 

جليز مراكش 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119157

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALRABIA IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز : االست1اد و 

التصدير.
 02 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موليطاف ا  شاليع  املسعودي  الع الة 
جليز مراكش 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بولهنات  لا عة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بولهنات  لا عة  الس دة 
2 املحام د  ر لقم  تجزئة عين السنة 

10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بولهنات  لا عة  الس دة 
2 املحام د  ر لقم  تجزئة عين السنة 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   06 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128271.
162I

EURODEFI

YALIGOLD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

YALIGOLD شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي منطقة 
الصناع ة الح راء ٢ زفقة ٩لقم ١٠ 

- 20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519159

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YALIGOLD

التصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أصناف  ج  ع  ,توزيع  تسويق   ,

املجوهرات.

منطقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الصناع ة الح راء ٢ زفقة ٩لقم ١٠ - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مو�سى  ايت  ادليس  الس د 
تاج  الجاللي  بن  زفقة  عنوافه)ا( 

أ  دلج  ياس ين  إقامة  الدين 

الدالالب ضاء  طابق٢شقة٢املعاليف 

2000 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مو�سى  ايت  ادليس  الس د 
تاج  الجاللي  بن  زفقة  عنوافه)ا( 

أ  دلج  ياس ين  إقامة  الدين 

الدالالب ضاء  طابق٢شقة٢املعاليف 

2000 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79657.

Iر16
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EURODEFI

LOGIJANAH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

LOGIJANAH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب 
فريحة بلوك ل لقم ١٧ س د - 
20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر1ر519

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGIJANAH
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
دلب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
فريحة بلوك ل لقم ١٧ س د - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  جناح  يوسف  الس د 
الدال   2000 د  س   ١٧ لقم  ل  بلوك 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جناح  يوسف  الس د 
الدال   2000 د  س   ١٧ لقم  ل  بلوك 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796167.
161I

EURODEFI

GLOBAL INVESTMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

GLOBAL INVESTMENT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي فرنسا - 
91120 فرنسا فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
11ر519.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن17  ر2  في  املؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 GLOBAL CALL PROD التس  ة 
عبد  شالع   119 بالعنوان  الكائن  و 
60ر20   -  15 لقم  الطابق2  املومن 
من  املسي1  و  املغرب  الب ضاء  الدال 

طرف الس د)ة( الج ال أح د.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796166.
165I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

 OUTLET VETEMENT
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 OUTLET VETEMENT MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 156 الحي 
الصناعي موالي لش د - 0 الب ضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.121775

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2016 دجن17   01 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   1.750.000»
«1.000.000 دلهم« إلى »2.750.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يناير 2017 تحت لقم 621176.
166I

STE GESTAC SUD SARL

EMT BTP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E1
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
EMT BTP شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 221 

شقة 8 الطابق 1 تالكة - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119719

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EMT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BTP

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

االشغال املختلفة والبناء 

-مقاول في اشغال الكهرااء.

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

221 شقة 8 الطابق 1 تالكة - 10000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة ايت سعدون بديعة : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : مح د  دوعدي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بديعة  سعدون  ايت  الس دة 

 707 لقم  تاشفين  بن  حي  عنوافه)ا( 

10000 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  مح د  دوعدي  الس د 

 1 ش  ر  ع الة   17 م  اولاد  جنان 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بديعة  سعدون  ايت  الس دة 

 707 لقم  تاشفين  بن  حي  عنوافه)ا( 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128806.

167I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 STE BN BRAHIM
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,رر

 ،FLEURI AL MAARIF ، 20330



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22414

CASABLANCA MAROC
 TE BN BRAHIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 
لا�سي السالوي زاوية شالع مح د 
الخامس الطابق ر الشقة 18 - - 

20250 الدالالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
5ر5107.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
املج د  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   150 مصباح 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   150 أصل 
سع د اتخ ا بتاليخ 27 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 10ر798.
168I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 STE BN BRAHIM
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,رر
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 STE BN BRAHIM IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 1 زفقة 
لا�سي السالوي زاوية شالع مح د 

الخامس الطابق ر الشقة 18 - 
20250 الدالالب ضاء.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر5107.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 أكتوار 2021 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 10ر798.
169I

societe el moustanir

STE SABOPRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc
STE SABOPRO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

ماليا 2 ع الة 9 الشقة 2 طريق عين 
الشقف فاس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر6996

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SABOPRO
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
2 طريق عين  9 الشقة  2 ع الة  ماليا 
الشقف فاس - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

10.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اي ن بولعدة : 700 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
00ر   : بولعدة  ليحاب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بولعدة  اي ن  الس د 

اقامة ماليا 2 ع الة 9 الشقة 2 طريق 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب.
الس دة ليحاب بولعدة عنوافه)ا( 
اقامة ماليا 2 ع الة 9 الشقة 2 طريق 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بولعدة  اي ن  الس د 
اقامة ماليا 2 ع الة 9 الشقة 2 طريق 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم -.

170I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE CHABAB TOUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

SOCIETE CHABAB TOUR شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
ابراه م زفقة الشباب لقم 10 - 

62000 الناظول املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12081
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»حي اوالد ابراه م زفقة الشباب لقم 
إلى  املغرب«  الناظول   62000  -  10
 -  92 لقم   109 زفقة  الشباب  »شالع 

62000 الناظول املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1271.

171I

MULTI ASSISTANCE SARL

TRES JOTAS TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC

TRES JOTAS TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع ابو 
بكر الرازي اقامة ابراه م الطابق 
االول لقم ر2 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TRES  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JOTAS TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع
وك ل النقل و الخدمات

التصدير و االست1اد بصفة عامة.
عنوان املقر االجت اعي : شالع ابو 
الطابق  ابراه م  اقامة  الرازي  بكر 
االول لقم ر2 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : كريم  مح د  ح ودة  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كريم  مح د  ح ودة  الس د 
 90000 العوامة  كوالت  عنوافه)ا( 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
كريم  مح د  ح ودة  الس د 
 90000 العوامة  كوالت  عنوافه)ا( 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9119.

172I

STE ISRAE MULTI SERVICES SARL /AU

 STE ISRAE MULTI SERVICES
SARL/AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

 STE ISRAE MULTI SERVICES
SARL /AU

حي النصر زفقة القادس ة لقم 89 
وجدة ، 60000، وجدة املغرب

 STE ISRAE MULTI SERVICES
SARL/AU شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 Boulavard boujamaa dziri lot
 oujdia rue almajd N 7 - 60000

وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
رر276.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل   2021 يناير   05 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 STE ISRAE MULTI SERVICES
 10.000 لأس الها  مبلغ   SARL/AU
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 Boulavard boujamaa dziri lot
 oujdia rue almajd N 7 - 60000
: عجزها عن  ل  فت جة  املغرب  وجدة 
توقف  و  الفواتي1  أداء  و  اإلست رال 

النشاط إعالن إفالسها.

ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 Boulavard boujamaa dziri lot
 oujdia rue almajd N 7 - 60000

Oujda املغرب. 
و عين:

و  م وني  زكرياء  الس د)ة( 
 60000 89 عنوافه)ا( القادس ة لقم 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بوجدة بتاليخ 06 ماي 2021 

تحت لقم 1701.

Iر17

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

DYNAMIQUE GENIE CIVIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

ع الة 20 شقة لقم 1 شالع مسعود 
الوفقاوي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب
 DYNAMIQUE GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر في 
الطابق األل�سي بلوك 11 لقم 22 
بنسركاو - 80011 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
17ر19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIQUE GENIE CIVIL
التطهي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السائل أو الصلب / معالجة املخلفات 

/ أشغال مختلفة أو أشغال البناء.
متجر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 22 لقم   11 بلوك  األل�سي  الطابق  في 

بنسركاو - 80011 أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  كوثر  ولدي  الس دة 
 2 شقة   A ع الة  التضامن  تعاوف ة 
السعادة ر 21000 الجديدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  كوثر  ولدي  الس دة 
 2 شقة   A ع الة  التضامن  تعاوف ة 
السعادة ر 21000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 9ر1070.
171I

LAHLOU CUISINE SARL 

LAHLOU CUISINE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

LAHLOU CUISINE SARL
18 زفقة اوالد زيان ، 26202، الدال 

الب ضاء املغرب
LAHLOU CUISINE SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 زفقة 
اوالد زيان - 26202 الدال الب ضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر6ر15.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   05 في  املؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

التس  ة - و الكائن بالعنوان -قسالية 
 20000  -  18 املحل  لقم  است1ابولغ 
من  املسي1  و  املغرب  الب ضاء  الدال 
طرف الس د)ة( لحلو مح د شك ب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79809.

175I

LAHLOU CUISINE SARL 

LAHLOU CUISINE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

LAHLOU CUISINE SARL
18 زفقة اوالد زيان ، 26202، الدال 

الب ضاء املغرب
LAHLOU CUISINE SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 زفقة 

اوالد زيان 18 زفقة اوالد زيان 26202 
الدال الب ضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر6ر15.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   05 في  املؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
التس  ة - و الكائن بالعنوان -قسالية 
 20000  -  16 املحل  لقم  است1ابولغ 
من  املسي1  و  املغرب  الب ضاء  الدال 
طرف الس د)ة( لحلو مح د شك ب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798095.

176I

LAHLOU CUISINE SARL 

LAHLOU CUISINE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

LAHLOU CUISINE SARL
18 زفقة اوالد زيان ، 26202، الدال 

الب ضاء املغرب
LAHLOU CUISINE SARL

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 زفقة 
اوالد زيان - 26202 الدال الب ضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر6ر15.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   05 في  املؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
التس  ة - و الكائن بالعنوان -قسالية 
 20000  -  17 املحل  لقم  است1ابولغ 
من  املسي1  و  املغرب  الب ضاء  الدال 
طرف الس د)ة( لحلو مح د شك ب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798091.
177I

MATCOMPTA SNC

RESTO ABDO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC
RESTO ABDO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي اس اع ل 11 اقامة موالي 

اس اع ل الطابق ر لقم 9 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
21ر121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RESTO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ABDO
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   11 اس اع ل  موالي 
 90000 - 9 ر لقم  اس اع ل الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : وفاء  االدلي�سي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 1000  : وفاء  االدلي�سي  الس دة 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  وفاء  االدلي�سي  الس دة 
 90000  6 لقم  ر1  زفقة   2 الهناء  حي 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  وفاء  االدلي�سي  الس دة 
 90000  6 لقم  ر1  زفقة   2 الهناء  حي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9168.
178I

NOVO CONSULTING

 DEVELOPPEMENT
 INGENIERIE CONSEIL ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOVO CONSULTING
 HAY SMARA RUE 5 IMM 101
 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
 DEVELOPPEMENT INGENIERIE
CONSEIL ET TRAVAUX شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق األول شقة 

ر - 20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520589

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 DEVELOPPEMENT INGENIERIE

.CONSEIL ET TRAVAUX

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع العقالات

- األع ال اإلنشائ ة واملتنوعة

- أع ال التطوير،

- الطرق ،

- كهرااء،

- مهاتفة ،

- استشالة ، دلاسة.

عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 

مرس السلطان الطابق األول شقة ر 

- 20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فاشي1  اإلله  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد اإلله فاشي1 عنوافه)ا( 

تجزئة املنظر الج  ل لقم 5ر س دي 

الب ضاء  الدال   20200 معروف 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد اإلله فاشي1 عنوافه)ا( 
تجزئة املنظر الج  ل لقم 5ر س دي 
الب ضاء  الدال   20200 معروف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798129.
179I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE MOSAAB FOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شالع قسو مداح،ع الة 
بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 5000ر، تازة املغرب
STE MOSAAB FOR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : ر5 

س دي مصباح طابق 2 الشقة لقم 1 
تازة العل ا - 5000ر تازة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.2687
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   11 في  املؤلخ 
ذات  شركة   STE MOSAAB FOR
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 
ر5  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
لقم  الشقة   2 طابق  مصباح  س دي 
املغرب  تازة  5000ر   - العل ا  تازة   1

فت جة لعدم املردودية.
و عين:

و  بوزيت  مصعب  الس د)ة( 
عنوافه)ا( ر5 س دي مصباح طابق 2 
الشقة لقم 1 تازة العل ا 5000ر تازة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
ر5  وفي   2021 شتن17   11 بتاليخ 
س دي مصباح طابق 2 الشقة لقم 1 

تازة العل ا - 5000ر تازة املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 562.

180I

FLASH ECONOMIE

 BOOST COFFEE
MOROCCO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

BOOST COFFEE MOROCCO

 شركة ذات مسؤول ة محدودة

 مقرها اإلجت اعي: 26 شالع مرس 

السلطان الشقة ر الطابق 1 - الدال 

الب ضاء 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

515619

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  1ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة

 :BOOST COFFEE MOROCCO

تس  ة الشركة

-أماكن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشرب

وتوزيع  وتصدير  استي1اد 

واستغالل مقهى-

تص  م وتجهيز املقاهي واملطاعم-

عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق 1 - 

الدال الب ضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي

الس د ح اتي اف�سي : 810 حصة 

 BALKAN Selçuk الس د

90 حصة

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة

وح د  مسي1  اف�سي  ح اتي  الس د 

للشركة .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 76ر792

181I

FLASH ECONOMIE

ARGOAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ARGOAT TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الشقة ر الطابق 1 - 
20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
515617

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARGOAT TRAVAUX
-تشي د   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكن ة وغي1 السكن ة
،البستنة  ،مشتل  البناء  -أع ال 

والنقل املختلفة
-ب ع وشراء النباتات.

عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 
مرس السلطان الشقة ر الطابق 1 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   900  : فب ه  افيس  الس د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د افيس فب ه عنوافه)ا( اقامة 
لش دة 2 الزفقة 88 ع الة 1 الشقة ر 

21000 الجديدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د افيس فب ه عنوافه)ا( اقامة 
لش دة 2 الزفقة 88 ع الة 1 الشقة ر 

21000 الجديدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 75ر792.
182I

FLASH ECONOMIE

 INTERMEDIATION
FIANCIAIRE DOUKKALIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

Monterey Consulting
شركة ذات مسؤول ة محدودة

لأس الها 100.000 دلهم
ICE : 00006879000012ر
مقرها االجت اعي: 175 شالع 

الشهداء الجديدة
 INTERMEDIATION FIANCIAIRE

DOUKKALIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
ICE : 00181122800002ر

RC:1129ر
حل شركة 

املؤلخ  العام  الج ع  ملقت�سى  تبعا 
املسجل  و   2021 غشت   21 بتاليخ 
الجديدة  في   2021 شتن17   01 بتاليخ 

قرل:
-حل الشركة 

دغة  بن  مح د  الس د  -تع ين 
ك صفي للشركة

الجديدة  في  التصف ة  مقر  -حدد 
طريق   8 لقم  محل  دغة  بن  إقامة 

س دي بوزيد و زاوية زفقة بن دغة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17  ر1  بتاليخ  بالجديدة  التجالية 

2021 تحت لقم 26928

Iر18

باال كونسالتينغ

أكريهيلز
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

باال كونسالتينغ
17 لياض ويسالن 1 مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
أكريه لز شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 28 
الطابق الرابع مكتب الصفاء طريق 
صفرو موالي لش د - 0060ر فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر699
 21 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أكريه لز.
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ألا�سي فالح ة و ب ع املواد الفالح ة.

عنوان املقر االجت اعي : مكتب 28 
طريق  الصفاء  مكتب  الرابع  الطابق 
فاس  0060ر   - لش د  موالي  صفرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
66 حصة   : بشي1ي هدى  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د شريف حوات ابراه م : 1ر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هدى  بشي1ي  الس دة 
الجديدة  املدينة  أم نة  زفقة اللة   12

0010ر فاس املغرب.
ابراه م  حوات  شريف  الس د 
عنوافه)ا( 12 زفقة اللة أم نة املدينة 

الجديدة 0010ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  هدى  بشي1ي  الس دة 
الجديدة  املدينة  أم نة  زفقة اللة   12

0010ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   25 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1670.
181I

ASB AUDIT

 CENTRE PRIVE AL
MOUTAMAYIZ

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

ASB AUDIT
حقول مح د الخامس أ الطابق ب 
الشقة 102 شالع أيت با ع ران 
- 20000 الدال الب ضاء املغرب ، 
20250، الدال الب ضاء املغرب

 CENTRE PRIVE AL
MOUTAMAYIZ شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي طابق 
2، شقة 6، ع الة م كو، فاس، 

شالع مح د سالوي. - 0000ر فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر6986

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
متبوعة  الشركة  تس  ة 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 CENTRE PRIVE AL  : تس  تها 

.MOUTAMAYIZ
غرض الشركة بإيجاز : 

الدعم األكاديمي، دعم الجامعي و 
مرافقة الطالب; 
تعل م اللغات;

التحضي1 لالمتحافات واال تبالات 
واملسابقات.

طابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
فاس،  م كو،  ع الة   ،6 شقة   ،2
0000ر فاس   - شالع مح د سالوي. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حسن بن حيى : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بن حيى  حسن  الس د 
الس ن  عين  طريق  الزهراء  اقامة   2

فاس 0010ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مروني  علمي  لط فة  الس دة 
عنوافه)ا( 2 تجزئة س  ف شالع ابن 
الخط ب فاس 0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1560.
185I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 LES MERVEILLES DE
L'ATLANTIQUE SAHARIEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 LES MERVEILLES DE
 L'ATLANTIQUE SAHARIEN

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 16، 
شالع الوالء، زفقة عبد الخالق 

الطريس - 000ر7 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر196

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LES  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MERVEILLES DE L’ATLANTIQUE

.SAHARIEN
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  مع  املخازن  أفواع  ج  ع  تس ي1  و 

بدون فظام الت17يد
 دمات اللوجيست ك 
االستي1اد و التصدير 

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 
أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زفقة  الوالء،  شالع   ،16

الطريس - 000ر7 الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سدوم  لخل فة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سدوم  لخل فة  الس د 
 6 لقم  اسفي  زفقة  السعادة،  حي 

70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  سدوم  لخل فة  الس د 
 6 لقم  اسفي  زفقة  السعادة،  حي 

70000 الع ون املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1719.

186I

VALUE POINT PARTNERS

ADS-UP DIGITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS

 شالع عبد املومن الطابق 7 لقم 19 

الدال الب ضاء119 

ADS-UP DIGITAL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 وعنوان مقرها االجت اعي 119 شالع 

عبد املومن الطابق 2 لقم 18 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520161

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ADS-  : تس  تها  ب ختصر  االقتضاء 

.UP DIGITAL

الق ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبكات  تخص  التي  باألنشطة 

والوسطاء  اإلعالن  ووكاالت  اإلعالن 

 ، الرقمي  اإلعالن  ومقدمي  دمات 

الخاصة  الحال ة  للتشريعات  وفًقا 

باإلعالن.
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توفي1  في  بأنشطة  الق ام 
اإلعالفات  وت ث ل  اإلعالن،   دمات 
شبكة  على  واإلعالن  واستغاللها، 
 ، اإلعالفات  ومب عات   ، اإلفت1فت 
وتسويق   ، اإلفت1فت  ع17  والتسويق 
األداء ، والتسويق التابع ، والتسويق 
والتجالة   ، اإللكت1وني  ال17يد  ع17 
نشاط  أي  ذلك  في  ب ا   ، اإللكت1وف ة 
للت1ويج  تقن ة  وأي   ، بعد  عن  إعالن 

لها أو تطوير
شبكات  من  الل  الب افات  ب ع   
 ، االتصاالت  شبكات  على  الب افات 
وغي1ها  املح ولة  الك ب وتر  وأجهزة 
من أجهزة محتوى الوسائط املتعددة 

اإللكت1وف ة.
 119  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 18 لقم   2 الطابق  املومن  عبد  شالع 

الدال الب ضاء.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي
 ZOUHEIR DAOUI: 500 الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 ANAS BELANAYA : 500 الس د

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ZOUHEIR DAOUI الدال 
الب ضاء حي النس م إقامة الحدائق 1 

ع الة لقم 2 .
لقم   ANAS BELANAYA الس د   
10 زفقة 02 حي الراشدية طريق عين 

الشقف فاس.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة
 ZOUHEIR DAOUI الس د 
النس م  الب ضاء حي  الدال  عنوافه)ا( 

إقامة الحدائق 1 ع الة لقم2 
 ANAS BELANAYA الس د 
حي   02 زفقة   10 لقم  عنوافه)ا( 

الراشدية طريق عين الشقف فاس
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797995
187I

االستاد مح د لطفي

»SENOUANE«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 فض لأس ال الشركة

االستاد مح د لطفي
6ر شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
«SENOUANE« شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
السعادة 1 شالع عباس املقري 

زفقة 5 لقم 10 فاس - 0000ر فاس 
املغرب.

 فض لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

85ر6ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2019 شتن17   20 في  املؤلخ 
ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 
من  أي  دلهم«   1.781.200« قدله 
«7.250.000 دلهم« إلى »2.165.800 
عدد  تخف ض   : طريق  عن  دلهم« 

األسهم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1665/2021.
188I

ديوان األستاذ عبد العزيز م دون موثق

PHARMACIE HAFIDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان األستاذ عبد العزيز م دون 
موثق

60 شالع بي1فزلان ، 20100، الدال 
الب ضاء املغرب

PHARMACIE HAFIDI شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

معتاه، ج اعة أوالد عزوز، إقل م 
النواصر. - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

511657
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE HAFIDI
غرض الشركة بإيجاز : شراء وا ع 
شبه  و  الص دالف ة  املنتجات   -

الص دالف ة 
- املنتجات التج  ل ة والب طرية

- املعدات الطب ة
الطب ع ة  العضوية  املنتجات   -

والزيوت األساس ة..
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
إقل م  عزوز،  أوالد  ج اعة  معتاه، 
الب ضاء  الدال   20000  - النواصر. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
م دون  الح  د  عبد  الس د 
دلهم   10 بق  ة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
م دون  الح  د  عبد  الس د 
أبواب  إقامة  الشق،  عين  عنوافه)ا( 
 2 الطابق   ،10 ع الة  كال فولف ا، 
10 20160 الدال الب ضاء  شقة لقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
م دون  الح  د  عبد  الس د 
أبواب  إقامة  الشق،  عين  عنوافه)ا( 
 2 الطابق   ،10 ع الة  كال فولف ا، 
10 20160 الدال الب ضاء  شقة لقم 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 787865.

189I

nador conseil sarl au

HOME OF PEACE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

HOME OF PEACE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة شالع 2ر ى ر5 سلوان - 

62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

005ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 HOME : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.OF PEACE

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - سلوان  ر5  ى  2ر  شالع  الوحدة 

62000 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

99 دلهم،  الشركة:  مبلغ لأس ال 

مقسم كالتالي:
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 1.000  : ال17فو�سي  حسن  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حسن ال17فو�سي عنوافه)ا( 
الناظول   62000 سلوان  الوحدة  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د حسن ال17فو�سي عنوافه)ا( 
الناظول   62000 سلوان  الوحدة  حي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1215.

190I

nador conseil sarl au

 EURO-MEDITERRANEAN
 CITRUS FRUIT AND

 AGRICULTURAL
EQUIPMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 EURO-MEDITERRANEAN

 CITRUS FRUIT AND
 AGRICULTURAL EQUIPMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

التضامن لقم 71 سلوان - 62000 
الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
007ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
EURO- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

 MEDITERRANEAN CITRUS
 FRUIT AND AGRICULTURAL

.EQUIPMENT
استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  الغذائ ة،  املواد  وا ع  وتصدير 
و  االلكت1وف ة  االالت  التج  ل، 
و  التنظ ف  مواد  و  الكهرومنزل ة 

االنسجة.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62000  - سلوان   71 لقم  التضامن 

الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د هزو مح د : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  هزو  الس د 
سلوان   71 لقم  التضامن  تجزئة 

62000 الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  هزو  الس د 
سلوان   71 لقم  التضامن  تجزئة 

62000 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1221.
191I

nador conseil sarl au

EL FATH RECYCLAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
EL FATH RECYCLAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8 لياض 

غندولي لقم 12 - 62000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.111111

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 يول وز   26 في  املؤلخ 

املصادقة على :

بوداس  ع اد  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   500

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

يول وز   26 بتاليخ  بوداس  ف صل 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

غشت   11 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 215191.

192I

DARAA AUDIT

NZL AGROLIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدال الب ضاء املغرب

NZL AGROLIVE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الحرية الطابق ر شقة 5 - 20000 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

520791

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NZL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGROLIVE

إفتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات الزلاع ة.

10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 20000  -  5 شقة  ر  الطابق  الحرية 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ادليس دادي : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 ADEIS INVEST : 150 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 BLUEHILL INVEST الشركة 

دلهم   100 بق  ة  حصة   : 150

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  دادي  ادليس  الس د 

شالع   10 ف ال   1 مدينة  ب ال  إقامة 

تطوان 20000 الدال الب ضاء املغرب.

 ADEIS INVEST الشركة 

 1 الطابق  مول ي1  زفقة   1 عنوافه)ا( 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

 BLUEHILL INVEST الشركة 

تاشفين  ابن  شالع  ر71-7  عنوافه)ا( 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ساجد  أمال  الس دة 

 20000 كال فولف ا  العزيزية  شالع 

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796776.
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FLASH ECONOMIE

 CORAIL SERVICES
FINANCIERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

CORAIL SERVICES FINANCIERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
مقرها اإلجت اعي: 61 زفقة عبد 

هللا املديوني الطابق 1 الشقة مركز 
األع ال لياض - الدال الب ضاء

لقم التق  د في السجل التجالي : 
518589

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
:تس  ة الشركة

 CORAIL SERVICES
FINANCIERS

الق ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تحويل  ع ل ات  بج  ع   ، كوك ل   ،
األموال ، والتبادل ال دوي ، وع ل ات 
املال ة  الع ل ات  وج  ع   ، الدفع 

وشبه املال ة بشكل عام ؛
61 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
الشقة   1 الطابق  املديوني  هللا  عبد 
مركز االع ال لياض - الدال الب ضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي

الس د عبد هللا جالل : 100 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  :األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء
الس د عبد هللا جالل 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة :
الس د عبد هللا جالل

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 518589
191I

FLASH ECONOMIE

SAOUFY IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

يس شركة
SAOUFY IMMO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

برأس ال 000 100 دلهم
املقر اإلجت اعي: 128، زفقة العرعال 
طابق 2 مكتب لقم 6 الدال الب ضاء

السجل التجالي:520617
بتاليخ  م17م  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الب ضاء  بالدال  أكتوار2021   09
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملواصفات  االت ة 
الشركة   :SAOUFY IMMO

تس  ة
غرض الشركة: اإلنعاش العقالي 

و بناء ج  ع العقالات قصد الب ع 
زفقة   ،128 اإلجت اعي:  املقر 
الدال   6 لقم  2 مكتب  العرعال طابق 

الب ضاء
 100.000  : الشركة  :لأس ال 

دلهم مقسم كالتالي  
حصة   1000 مح د:  الصاؤفي 

بق  ة 100 دلهم للحصة
السنة املال ة: من 1 يناير حتى 1ر 

ديس 17-
التس ي1:

محدودة.  غي1  ملدة  وذلك 
رIM80121 الصاؤفي مح د الحامل 

للبطاقة الوطن ة لقم
99 :التي من أجلها تأسست   سنة 

الشركة  املدة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798222
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FLASH ECONOMIE

BMGT SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BMGT SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

ال17كة مج وعة 02 س 012 الشقة 

لقم 5 حي الحسني - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر5206

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BMGT : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : 

- دمات األع ال في مجال البناء. 

-أع ال البناء والهندسة املدف ة. 

والتنس ق  الفن ة  -املساعدة 

الع ل  مواقع  في  والتحكم  واملراقبة 

وق اس األع ال ؛.

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الشقة   012 02 س  مج وعة  ال17كة 

الدال   20000  - الحسني  حي   5 لقم 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بقراوي  محسن  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بقراوي  محسن  الس د 
185 زفقة االلجوان شقة 01 الطابق 
الدالالب ضاء   20000 الراحة  01 حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بقراوي  محسن  الس د 
185 زفقة االلجوان شقة 01 الطابق 
الدالالب ضاء   20000 الراحة  01 حي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798177.

196I

TARRAS IMAD

STE TALIANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 تس  ة الشركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE TALIANI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي حي 

القشريين دلب بئ1 الدق ق لقم 111 
مكرل - 16200 وزان املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1769
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي1  تم   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 
 »STE TALIANI« تس  ة الشركة من

.»WESCAFE« إلى
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   12 بتاليخ  بوزان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر9رر.
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عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22422

االستاد مح د لطفي

»REVOLUTION BUILDING«
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

االستاد مح د لطفي
6ر شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
 »REVOLUTION BUILDING»

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1 زفقة 
ابي الط ب املتنبي حي االطلس فاس 

- 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1ر700

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.»REVOLUTION BUILDING»
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
 1 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االطلس  حي  املتنبي  الط ب  ابي  زفقة 

فاس - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الزعري  الس د  الد 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الزعري  الس د  الد 

فاس 0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الزعري  الس د  الد 
فاس 0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1771/2021.

198I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ه بطا سوفت1 بريفي

HEPTA CENTER PRIVEE 
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شالع املغرب العربي لقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 000ر9، تطوان 

املغرب
 HEPTA ه بطا سوفت1 بريفي

 CENTER PRIVEE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

معركة أفوال لقم 12 الطابق األول 
لقم 6 تطوان - 000ر9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
29119

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل  0ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : ه بطا 
 HEPTA CENTER بريفي  سوفت1 

.PRIVEE

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجامعي  املدل�سي  للتعل م  الدعم 

املنهي
تأجي1 قاعات تعل   ة

أع ال مختلفة
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األول  الطابق   12 لقم  أفوال  معركة 
تطوان  000ر9   - تطوان   6 لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مشبال  فردوس  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة فردوس مشبال عنوافه)ا( 
عي�سى  س دي  دلب  القدي ة  املصلى 

لقم 1 000ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة فردوس مشبال عنوافه)ا( 
عي�سى  س دي  دلب  القدي ة  املصلى 

لقم 1 000ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1058.
199I

L.AUDIFEC

CDO HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 1 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC

CDO HOLDING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء ، 55ر شالع مح د 

الخامس ، الطابق 8 ، لقم 98 - 
00ر20 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر51681

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و  ر0 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CDO  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  حصص  و لق  إمتالك،ترويج 

أسهم في ج  ع الشركات و املقاوالت 

وتس ي1ها..

الدال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مح د  شالع  55ر   ، الب ضاء 
 -  98 لقم   ،  8 الطابق  الخامس، 

00ر20 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

: عث ان  ظخامة  الشريبي   الس د 

850 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د الشريبي ظخامة ع ر : 50 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د الشريبي ظخامة أمين : 50 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 : امح د  ظخامة  الشريبي  الس د 

50 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عث ان  ظخامة  الشريبي  الس د 
 ،1 لقم  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 

الدال   20170 الب ضاء  كال فولف ا 

الب ضاء املغرب.

ع ر  ظخامة  الشريبي  الس د 
 ،1 لقم  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 

الدال   20170 الب ضاء  كال فولف ا 

الب ضاء املغرب.
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أمين  ظخامة  الشريبي  الس د 
 ،1 لقم  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 
الدال   20170 الب ضاء  كال فولف ا 

الب ضاء املغرب.
امح د  ظخامة  الشريبي  الس د 
 ،1 لقم  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 
الدال   20170 الب ضاء  كال فولف ا 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عث ان  ظخامة  الشريبي  الس د 
 ،1 لقم  االفدلس  لياض  عنوافه)ا( 
الدال   20170 الب ضاء  كال فولف ا 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 655ر79.
200I

KAOUN

STE PRESTABADR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE PRESTABADR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 

لقم 19 سويقة قدي ة مركز س دي 
اح د الكنتول يوسف ة - 00ر16 

يوسف ة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2601

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اللوحي  شرف  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   01 بتاليخ  اللوحي  الرح م 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 29 بتاليخ  بال وسف ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 0ر5.
201I

ائت اف ة »مكتب الدلاسات كنتوس« ش.ذ.م.م

AD3F
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ائت اف ة »مكتب الدلاسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م

ر1، زفقة واد زيز، لقم 1، أكدال 
الرااط ، 10090، الرااط املغرب
FرAD شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1، زفقة 
واد زيز، لقم 1، عند م.د كنتوس، 
أكدال - 10090 الرااط املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7511ر1.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 27 شتن17 2021 تقرل إنشاء 
و   - التس  ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
حي  اضافي،  املعالف  بالعنوان  الكائن 
عرسة  زفقة  الزهرا،  اقامة  االمي1ة، 
 -  2 لقم  االل�سي،  الطابق  الكبي1، 
0رر20 الدالالب ضاء املغرب و املسي1 

من طرف الس د)ة( زف 17 زينب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 6996ر.
202I

FLASH ECONOMIE

AGRO TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

AGRO TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لأس الها:100000 دلهم

 مقرها االجت اعي: زفقة أح د 
الطوقي اقامة العروق الطابق ر لقم 

ر1 الدال الب ضاء

RC:291955
IF:11178225

صافي الراح أقل من لبع لاس املال
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
شتن17   06 بتاليخ  املؤلخ  للشركاء 

2021
وفًقا ألحكام املادة 86 من القافون 
 1997 ف17اير  ر1  املؤلخ   5-96 لقم 
بالقافون  واملت  ة  املعدلة  بص غته 

لقم 10-21 ، قرل الج ع العام
الشركة  حل  إلى  الحاجة  عدم 
حقوق  أن  من  الرغم  على   ، مبكًرا 

املساه ين أقل من لبع لأس املال
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798002 
Iر20

Green Consult

جرين كونسلت
إعالن متعدد القرالات

Green Consult
 7Rue SEBTA RES. RAMI 2 EME

 ETAGE N°8 ، 20100، casablanca
MAROC

جرين كونسلت »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 7زفقة 

سبتة اقامة لامي الطابق 2 لقم 8 - 
20010 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.276671
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 17 غشت 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الس دة  من  حصة   500 تفويت 
واسلم  الس د  الى  حك  ة  مستط ع 

املصطفى
قرال لقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 الشكل القافوني من شركة دات 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤول ة 
املسؤول ة  دات  شركة  الى  الوح د 

املحدودة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 الهدف االجت اعي من استشالة 

فالح ة الى مهندس استشالي
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
و  حك  ة  مستط ع  الس دة  تع ين 
مسي1ان  املصطفى  واسلم  الس د 

للشركة 
على  ينص  الذي   :5 لقم  قرال 
مايلي: توق ع الوتائق بصفة منفصلة 
الس د  و  حك  ة  مستط ع  للس دة 

واسلم املصطفى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس دة  من  حصة   500 تفويت 
واسلم  الس د  الى  حك  ة  مستط ع 

املصطفى
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 الشكل القافوني من شركة دات 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤول ة 
املسؤول ة  دات  شركة  الى  الوح د 

املحدودة
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 الهدف االجت اعي من استشالة 

فالح ة الى مهندس استشالي
على  ينص  الذي   :18 لقم  بند 
مستط ع  الس دة  تع ين  مايلي: 
املصطفى  واسلم  الس د  و  حك  ة 

مسي1ان للشركة 
على  ينص  الذي   :18 لقم  بند 
مايلي: توق ع الوتائق بصفة منفصلة 
الس د  و  حك  ة  مستط ع  للس دة 

واسلم املصطفى
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 2219ر.
201I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

I.M.A EXCELLENCE PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc
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I.M.A EXCELLENCE PRIVE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي االزهر زفقة 
ر اقامة 272 الشطر اي 1 الطابق 
السفلي ال17فو�سي - 20620 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520669
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 I.M.A  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.EXCELLENCE PRIVE
تعل م   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات
- الدعم املدل�سي في مواد مختلفة.
االزهر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 1 اي  الشطر   272 اقامة  ر  زفقة 
 20620  - ال17فو�سي  السفلي  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
0رر حصة   : ابراه م زدي  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
0رر   : الشرقاوي  اشرف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د مروان الولاق : 10ر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زدي  ابراه م  الس د 
 101 لقم   9 مد ل  1ر  افا�سي 
الب ضاء  الدال  0ر206  ال17فو�سي 

املغرب.
الشرقاوي  اشرف  الس د 
 11 لقم  ع الة ف  بافولاما  عنوافه)ا( 
ال17فو�سي  س دي   1 بلوك   1 الشطر 

20620 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  الولاق  مروان  الس د 
ر9 شطر  لقم   2 االزهر ع الة  اقامة 
6/1 ال17فو�سي 20620 الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  زدي  ابراه م  الس د 
 101 لقم   9 مد ل  1ر  افا�سي 
الب ضاء  الدال  0ر206  ال17فو�سي 

املغرب
الشرقاوي  اشرف  الس د 
 11 لقم  ع الة ف  بافولاما  عنوافه)ا( 
ال17فو�سي  س دي   1 بلوك   1 الشطر 

20620 الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  الولاق  مروان  الس د 
ر9 شطر  لقم   2 االزهر ع الة  اقامة 
6/1 ال17فو�سي 20620 الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798165.

205I

بغط طي عبد الرح ان

بوليفار بلستين سرفيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

بغط طي عبد الرح ان
 P2 2 زفقة بوعب د السل اني الفدس
 ريبكة ، 25000،  ريبكة امللكة 

املغرا ة
بول فال بلستين سرفيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 
فلسطين - 25000  ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7295
 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : بول فال 

بلستين سرفيس.

وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في مجال تحويل اال موال والخدمات 

املال ة و تقديم  دمات لسداد فواتي1 

امل اه و الكهرااء و الهاتف.

عنوان املقر االجت اعي : 55 شالع 

فلسطين - 25000  ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الصديق  موالى  مولف ق  الس د 

دلهم   80.000 بق  ة  حصة   800  :

للحصة.

 200  : الس دة بنع راحدو اس اء 

حصة بق  ة 20.000 دلهم للحصة.

 : الصديق  موالى  مولف ق  الس د 

100 بق  ة 80.000 دلهم.

 100  : الس دة بنع راحدو اس اء 

بق  ة 20.000 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصديق  موالى  مولف ق  الس د 

ف  ش  م  حي  دكالة  1زفقة  عنوافه)ا( 

25000 25000  ريبكة.

اس اء  بنع راحدو  الس دة 

ف  ش  م  حي  دكالة  زفقة  عنوافه)ا( 

25000 25000  ريبكة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الصديق  موالى  مولف ق  الس د 

1 زفقة دكالة حي م ش ف  عنوافه)ا( 

25000  ريبكة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 12 أكتوار 

2021 تحت لقم 189.

206I

MOGADOR BUREAU

 SERVICES INDUSTRIEL

CHAFEQ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOGADOR BUREAU

 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD

 SERVICES INDUSTRIEL

CHAFEQ شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 

01 - الحي االدالي , الوط ة - 82000 

طافطان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر555.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 SERVICES الوح د  الشريك  ذات 

مبلغ   INDUSTRIEL CHAFEQ
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

الحي   -  01 الرقم  اإلجت اعي  مقرها 

طافطان   82000  - الوط ة   , االدالي 

املغرب فت جة ل : أسباب شخص ة.

الرقم  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

01 - الحي االدالي , الوط ة - 82000 

طافطان املغرب. 

و عين:

الس د)ة( اح د تواالي و عنوافه)ا( 

حي السالم - الوط ة 82000 طافطان 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بطافطان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 217/2021.

207I
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MARO FIDUS

MAISON DE VILLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

MAISON DE VILLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 658, 

حي الوحدة املح دية - 0ر288 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

29075

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAISON DE VILLE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي و مقاولة ألشغال البناء.

عنوان املقر االجت اعي : 658, حي 

الوحدة املح دية - 0ر288 املح دية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د هشام ح  ود : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : بنح  ود  ح  ود  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح  ود  هشام  الس د 
املح دية  يخلف  بني  بني مغ ث  دوال 

050ر1 املح دية املغرب.
الس د ح  ود بنح  ود عنوافه)ا( 
0ر288  املح دية  الوحدة  خي   ,658

املح دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ح  ود  هشام  الس د 
املح دية  يخلف  بني  بني مغ ث  دوال 

050ر1 املح دية املغرب
الس د ح  ود بنح  ود عنوافه)ا( 
0ر288  املح دية  الوحدة  خي   ,658

املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  باملح دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 2176.

208I

مكتب الحسابات ح ل

STAR DIAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شالع الدا لة الطابق االول قرية 
الج اعة ، 0ر201، الدال الب ضاء 

املغرب
STAR DIAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 9ر الطابق االول - 
20000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520509

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STAR  : ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

.DIAR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي و االشغال العامة.

عنوان املقر االجت اعي : 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 9ر الطابق االول - 

20000 الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  مبشول  الس د 

الب ضاء 20190 الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  مبشول  الس د 

الب ضاء 20190 الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 797965 .

209I

STE SMART BETON

STE SMART BETON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE SMART BETON

 MAKATIB MADINA ر ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

STE SMART BETON شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

إقامة الفتح 217 شالع إبراه م 

الروداني برولوفج الطابق 1 لقمر 

الدالالب ضاء الدال الب ضاء 10ر20 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر51915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMART BETON

 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

DE BÉTON PRÊT A L’EMPLOI

PROMOTION IMMOBILIÈRE

.TRAVAUX DIVERS

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الروداني  إبراه م  شالع   217 الفتح 
برولوفج الطابق 1 لقمر الدالالب ضاء 

الدال الب ضاء 10ر20 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بن الف اللي م  ون : سعد 

بق  ة 100 دلهم.

الس د علمي ح دان : فوفل بق  ة 

150 دلهم.

 150 بق  ة  فهد   : سالوي  الس د 

دلهم.

الس د سالوي : مح د بق  ة 150 

دلهم.

بق  ة  هللا  عبد   : سالوي  الس د 

150 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعد  م  ون  الف اللي  بن  الس د 
عنوافه)ا( 2ر زفقة جولج سافد إقامة 

 20100 املعاليف   7 ط1ش  بوملان 

الدال الب ضاء املغرب.

فوفل  ح دان  علمي  الس د 

وديع  تجزئة   6 شقة   10 عنوافه)ا( 

طريق إي وزال 0000ر فاس املغرب.

عنوافه)ا(  فهد  سالوي  الس د 

2 طريق  الشقة  ال اس ين  تجزئة   28

إي وزال 0000ر فاس املغرب.
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عنوافه)ا(  مح د  سالوي  الس د 
إقامة فدى زفقة أبي بكر زف 17 الشقة 

11 م ج 0000ر فاس املغرب.
الس د سالوي عبد هللا عنوافه)ا( 
إي وزال  طريق  صول نا  تجزئة  لقم5 

0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
سعد  م  ون  الف اللي  بن  الس د 
عنوافه)ا( 2ر زفقة جولج سافد إقامة 
 20100 املعاليف   7 ط1ش  بوملان 

الدال الب ضاء املغرب
فوفل  ح دان  علمي  الس د 
وديع  تجزئة   6 شقة   10 عنوافه)ا( 

طريق إي وزال 0000ر فاس املغرب
عنوافه)ا(  فهد  سالوي  الس د 
2 طريق  الشقة  ال اس ين  تجزئة   28

إي وزال 0000ر فاس املغرب
عنوافه)ا(  مح د  سالوي  الس د 
إقامة فدى زفقة أبي بكر زف 17 الشقة 

11 م ج 0000ر فاس املغرب
الس د سالوي عبد هللا عنوافه)ا( 
إي وزال  طريق  صول نا  تجزئة  لقم5 

0000ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 5621ر.
210I

AMOURI CONSULTING

MAISON MC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
MAISON MC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
لبسة لقم 8 بوسكولة فواصر - 
0000ر الدال الب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.69129

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 شتن17  ر0  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( زمولي 

 الد ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 111ر.

211I

sofoget

LA ROSE DE KENITRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
LA ROSE DE KENITRA شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
ع الة 8ر زفقة غافدي محل لقم 1 - 

11000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
007ر6

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROSE DE KENITRA
تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 
 - 1 8ر زفقة غافدي محل لقم  ع الة 

11000 القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فوزي  سع دة  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : فوزي  سع دة  الس دة 
بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فوزي  سع دة  الس دة 
القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فوزي  سع دة  الس دة 
القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88816.

212I

sofoget

NOTAG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
NOTAG شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 
1ر زفقة أفوال و مح د قري إقامة 
منال أ مكتب 5 - 11000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

005ر6
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOTAG

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.

عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 

إقامة  قري  مح د  و  أفوال  زفقة  1ر 

القن طرة   11000  -  5 مكتب  أ  منال 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د لش د الق ش : 550 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

150 حصة   : الس د مح د الوافي 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د لش د الق ش : 550 بق  ة 

100 دلهم.

150 بق  ة   : الس د مح د الوافي 

100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الق ش  لش د  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب املغرب.

عنوافه)ا(  الوافي  مح د  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الوافي  مح د  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88815.

Iر21
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SOCAGECOM SARL

شركة سيدبات
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

SOCAGECOM SARL
21 زفقة الش خ شع ب الدكالي دلب 
الجامع قرب مسجد العت ق 21 زفقة 
الش خ شع ب الدكالي دلب الجامع 

قرب مسجد العت ق، 25000، 
 ريبكة املغرب

شركة س دبات شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 15 
حي ياس ين 1 -  ريبكة - 25000 

 ريبكة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.2029

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوف و   29 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
 10.000« من  أي  دلهم«   190.000»
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بخريبكة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر52.

211I

FISCO GLOIRE CONSEIL

 NB DEVELOPPMENT
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

حل شركة

FISCO GLOIRE CONSEIL
 BD BAHMAD N°7 1EME 220

 ETAGE QUARTIER BELVEDERE
 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 NB DEVELOPPMENT

 INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

س  ة إقامة شهرزاد ر الطابق 5 
شقة لقم 22 حي النخ ل - 10ر20 

الدال الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.278217

العام  الج ع  ب قت�سى 
شتن17   26 في  املؤلخ  اإلستثنائي 
ذات  شركة  حل  تقرل   2017
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 NB DEVELOPPMENT الوح د 
لأس الها  مبلغ   INTERNATIONAL
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
إقامة شهرزاد  اإلجت اعي زفقة س  ة 
ر الطابق 5 شقة لقم 22 حي النخ ل 
- 10ر20 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : اإلفحالل املسبق للشركة..
زفقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 5 الطابق  ر  شهرزاد  إقامة  س  ة 
10ر20   - النخ ل  حي   22 لقم  شقة 

الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  بولدي  فادية  الس د)ة( 
تجزئة   15 لقم   9 زفقة  عنوافه)ا( 
مكناس   50000 الزلهوف ة  صف ة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797822.
215I

AMOURI CONSULTING

CHOCOCANDY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
CHOCOCANDY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي املتجر لقم 
2 تجزئة فزهة طريق اي وزال شالع 
ملك األلدن م ج فاس 0000ر فاس 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.19705

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   07 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   CHOCOCANDY
مقرها  وعنوان  دلهم  00.000ر 
2 تجزئة فزهة  املتجر لقم  اإلجت اعي 
طريق اي وزال شالع ملك األلدن م ج 
ل  فت جة  املغرب  فاس  0000ر  فاس 

: شركة فائ ة.
و حدد مقر التصف ة ب املتجر لقم 
شالع  اي وزال  طريق  فزهة  تجزئة   2
فاس  0000ر  فاس  م ج  األلدن  ملك 

املغرب. 
و عين:

و  شقرون  بن  منى  الس د)ة( 
عنوافه)ا( زفقة شع ب الدكالي اقامة 
الشقة  الخامس  الطابق  الدال ة 
املغرب  فاس  0000ر  فاس  ج  م   11

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1689.
216I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

شركة مانانتياليس لألمن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

شركة مافافت اليس لألمن شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

مح د ملين ولد س دي الرقم 112 

مكرل الس الة - 72000 الس الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1819

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 يناير   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

مافافت اليس لألمن.

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

االمن والحراسة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 112 الرقم  س دي  ولد  ملين  مح د 

الس الة   72000  - الس الة  مكرل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عزات  لالمنينة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لالمنينة عزات عنوافه)ا(  الس دة 
الرقم  س دي  ولد  ملين  مح د  زفقة 

الس الة   72000 الس الة   112

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

لالمنينة عزات عنوافه)ا(  الس دة 
الرقم  س دي  ولد  ملين  مح د  زفقة 

الس الة   72000 الس الة   112

املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بتاليخ  بالس الة  االبتدائ ة 

2020 تحت لقم 10/2020.

217I

زواي1 بوتغ اس

STE JBARNA AGE

شركة التضامن

حل شركة

زواي1 بوتغ اس

اكنول املركز تازة ، 5050ر، تازة 

املغرب

STE JBARNA AGE شركة 

التضامن)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي اكنول 

املركز تازة - 5000ر تازة املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

689ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2020 يناير  ر1  في  املؤلخ 

 STE JBARNA AGE شركة التضامن 

مبلغ لأس الها 10.000 دلهم وعنوان 

مقرها اإلجت اعي اكنول املركز تازة - 

5000ر تازة املغرب فت جة ل : انعدام 

املردودية.

اكنول  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

املركز تازة - 5000ر تازة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( حك م فب ه و عنوافه)ا( 

5000ر  تازة  الحسني  حي  ا  بلوك   15

تازة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يناير   01 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 01.

218I

BAHAJJOUB

HLLOW VERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

BAHAJJOUB
حي السعادة زفقة الكتب ة لقم 1 
ال وسف ة ، 00ر16، ال وسف ة 

املغرب
HLLOW VERT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجت اعي لوداية 

املركز لوداية مراكش 10000 
مراكش املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ 
الرس  ة عدد 5650 بتاليخ 10 ف17اير 

.2021
HLLOW VERT : بدال من

HELLO VERT : يقرأ
الباقي بدون تغ ي1.

219I

MINBAR AL ISTICHARA

OUJDA GARDEN TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسي1دي طريق ف 1 لقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وجدة املغرب
OUJDA GARDEN TRAV شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر شالع 
لويزا تجزئة بنقاشول - 60000 

وجدة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7759ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 12 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 - بنقاشول  تجزئة  لويزا  شالع  «9ر 
»شالع  إلى  املغرب«  وجدة   60000
الفتواكي ع الة مالكي الطابق 2 شقة 

12 - 60000 وجدة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   02 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 0ر1ر.
220I

SOFACO

OABED CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SOFACO
 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC
OABED CAFE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي 27ر
 LOTS ENNAMAE BENSOUDA

.FES - 0ر00ر FES MAROC
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
27ر19.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

املصادقة على :
كه م  أح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  ررر 
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

هللا كه م بتاليخ ر0 يوف و 2021.
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
كه م ررر حصة اجت اع ة من أصل 
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

هللا كه م بتاليخ ر0 يوف و 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17   21 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1219.
221I

SOFACO

OABED CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

SOFACO
 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC
OABED CAFE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 LOT و عنوان مقرها االجت اعي 27ر

 LOTS ENNAMAE BENSOUDA

.FES - 0ر00ر FES

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27ر19.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   21 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1219.

222I

SOFACO

OABED CAFE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOFACO

 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC

OABED CAFE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجت اعي

 OULED YOUSSEF OULED

 TAYEB FES BLIE FES - ر002ر FES

.MAROC

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر192.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 DOUAR OULED YOUSSEF»

 OULED TAYEB FES BLIE FES

إلى  FES MAROC ر002ر -« 

 LOT 27ر LOTS ENNAMAE»

 BENSOUDA FES - 0ر00ر FES

.»MAROC
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   21 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1219.

Iر22

SOFACO

OABED CAFE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

SOFACO

 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC

OABED CAFE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 LOT وعنوان مقرها االجت اعي 27ر

 LOTS ENNAMAE BENSOUDA

.FES - 0ر00ر FES MAROC

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

27ر19.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 CAFE TORREFACTEUR ET

.IMPORT ET EXPORT

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

شتن17   21 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1219.

221I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE PRIVADA SECURITE

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس الة املغرب

 STE PRIVADA SECURITE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 
الحسني زفقة الدولة الرقم 19 مكرل 
الس الة - 72000 الس الة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر22
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 ف17اير   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRIVADA SECURITE SARL
الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومراقبة املنشأت.
الحي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
19 مكرل  الحسني زفقة الدولة الرقم 

الس الة - 72000 الس الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : لب ه  الفتاح  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   500  : ادا  فضلي  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد الفتاح لب ه عنوافه)ا( 
الس الة   25 الرقم  الدولة  زفقة 

72000 الس الة املغرب.
حي  عنوافه)ا(  ادا  فضلي  الس د 
 16 الرقم  اش  بلوك  ر0  السالم 

الس الة 72000 الس الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عبد الفتاح لب ه عنوافه)ا( 
الس الة   25 الرقم  الدولة  زفقة 

72000 الس الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
11 مالس  االبتدائ ة بالس الة بتاليخ 

2021 تحت لقم 59/2021.
225I

ALLAL SOUBER

ج كا م ت 

J K MEET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ALLAL SOUBER

 Lot Al Hamd Rue 10 N 89 QI

 Sidi Bernoussi Lot Al Hamd

 Rue 10 N 89 QI Sidi Bernoussi،

20950، Casablanca maroc

ج كا م ت J K MEET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الح د زفقة 1 لقم 156 الحي 

الصناعي س دي ال17فو�سي 20950 

الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

11975ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن17   07 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 J م ت  ج كا  الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 لأس الها  مبلغ   K MEET

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
الحي   156 لقم   1 زفقة  الح د  تجزئة 

 20950 ال17فو�سي  س دي  الصناعي 

 : ل  فت جة  املغرب  الب ضاء  الدال 

توقف نشاط الشركة.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الحي   156 لقم   1 زفقة  الح د 

 20950 ال17فو�سي  س دي  الصناعي 

الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  يوسف  ناتي  الس د)ة( 
لقم   1 زفقة  الح د  تجزئة  عنوافه)ا( 

املغرب  الب ضاء  الدال   20950  156

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795579.
226I

ZAKI COMPAGNIE SARL AU

 ZAKI COMPAGNIE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZAKI COMPAGNIE SARL AU
 BOULEVARD AV HASSAN I

 RUE 5 N19 2EME ETAGE N 1
NADOR ، 62000، nador maroc
 ZAKI COMPAGNIE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 BOULEVARD HASSAN I RUE 5
 N19 2EME ETAGE N1 NADOR

 - karimazaki18@gmail.com
nador maroc

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
22797

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ZAKI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPAGNIE SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 RESTAURANTS ET SERVICES DE

.RESTAURATIONS MOBILE
 : االجت اعي  املقر  عنوان 
 BOULEVARD HASSAN I RUE 5
 N19 2EME ETAGE N1 NADOR
 - karimazaki18@gmail.com

.nador maroc
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   zaki karima الس دة 

 quartier ouahdana beni ensar

.62000 nador maroc

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(   zaki karima الس دة 

 quartier ouahdana beni ensar

6200 nador maroc

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ 16 شتن17 

2021 تحت لقم 777ر.

227I

FIDUCIAIRE COMPTA-FISCO

HASSANA IMPORT ELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE COMPTA-FISCO

50 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول أي ن برش د ، 26100، برش د 

املغرب

HASSANA IMPORT ELEC شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 م ر 
مرس السلطان الطابق األول 

الشقة ر الدالالب ضاء - ر2010 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519177

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HASSANA IMPORT ELEC
است1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير ج  ع املعدات االلكت1وف ة

مقاول أع ال البناء املختلفة.
 26  : االجت اعي  املقر  عنوان 
األول  الطابق  السلطان  مرس  م ر 
ر2010   - الدالالب ضاء  ر  الشقة 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حسنة  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  حسنة  ح زة  الس د 
برش د  الحساسنة  الكاللشة  دوال 

26100 برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  حسنة  ح زة  الس د 
برش د  الحساسنة  الكاللشة  دوال 

26100 برش د املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796581.
228I

مكتب الرياني لل حاسبة

B.H.M.D CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم0ر2 تطوان ، 

010ر9، تطوان املغرب
 B.H.M.D CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1097 حي 
املالل ين 200ر9 - 200ر9 تطوان 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.9955
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
200ر9  املالل ين  حي   1097« من 
»حي  إلى  املغرب«  تطوان  200ر9   -
العرا ة  الجامعة  شالع  األغراس 
منال16  اقامة   2 الح امة  تجزئة 
2 - 150ر9  1 مكتب  الطابق األل�سي 

مرت ل املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1285.
229I

مكتب املحاسبة

STE EL GARSI FRERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زفقة عبد املومن بن علي ، 
52000، الرش دية املغرب

STE EL GARSI FRERES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
تالح افت الطريق الرئيس ة لقم 

ر1 الكرس الريش - 10ر57 الريش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر29

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE EL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.GARSI FRERES
و  افتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق الزيت
افتاج و تسويق الزيتون.

قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  الرئيس ة  الطريق  تالح افت 

الريش  10ر57   - الريش  الكرس  ر1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : مك وي  الحق  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : بنعدو  العزيز  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مك وي  الحق  عبد  الس د 

بن  علي  زفقة   81 الرقم  عنوافه)ا( 

الريش  املسي1ة  حي  اب ه  الطاهر 

10ر57 الريش املغرب.

الس د عبد العزيز بنعدو عنوافه)ا( 

تاح  دافت  حي  الس الة  زفقة   111

الريش 10ر57 الريش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد العزيز بنعدو عنوافه)ا( 

تاح  دافت  حي  الس الة  زفقة   111

الريش 10ر57 الريش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر1 أكتوار  االبتدائ ة ب  دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 278.

0Iر2

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

ACHLHI TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127

، 85000، TIZNIT MAROC

ACHLHI TRANSPORT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي مالب لقم 
1 زفقة فم القصبة حي تبوديبت - 

85000 تيزفيت املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1609

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 ACHLHI الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   TRANSPORT
مقرها  وعنوان  دلهم   60.000
فم  زفقة   1 لقم  مالب  اإلجت اعي 
 85000  - تبوديبت  حي  القصبة 
التصف ة   : ل  فت جة  املغرب  تيزفيت 

الودية للشركة.
و حدد مقر التصف ة ب دوال اتبان 
تيزفيت   85000  - اكلو  تنين  ج اعة 

املغرب. 
و عين:

عنوافه)ا(  و  اعلي  كريم  الس د)ة( 
دوال اتبان ج اعة تنين اكلو 85000 
تيزفيت املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   06 بتاليخ  بتيزفيت  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 771/2021.

1Iر2

FIDU ALIMTYAZ

 STE AUTO OALI
-ELHOUARI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زفقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 11 الطابق 2 
FES MAROC ،فاس ، 0000ر

 STE AUTO OALI -ELHOUARI
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول لقم 25 تجزئة باب السالم 

طريق عين الشقف - 0000ر فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69979

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUTO OALI -ELHOUARI
: ا ست1اد و  غرض الشركة بإيجاز 

تصدير الس الات
تاجر الس الات، ك ال ات أو قطع 

غ ال الس الات.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
السالم  باب  تجزئة   25 لقم  االول 
فاس  0000ر   - الشقف  عين  طريق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.000  : الس د سف ان اوالد علي 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د سف ان اوالد علي عنوافه)ا( 
22 زفقة عبد العزيز بو طالب الشقة 
فاس  م.ج  االعرج  اقامة   2 الطابق   1

0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د سف ان اوالد علي عنوافه)ا( 
22 زفقة عبد العزيز بو طالب الشقة 
فاس  م.ج  االعرج  اقامة   2 الطابق   1

0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1709.
2Iر2

ADYEL & ASSOCIES

PLAYLAB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
PLAYLAB شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1 شالع 

أففا ، إقامة أزول ، مكتب لقم 11 
ب ، الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

57ر155.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   15 في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 ، أزول  إقامة   ، أففا  شالع  «1ر1 
 - الب ضاء  الدال   ، 11 ب  لقم  مكتب 
20000 الدال الب ضاء املغرب« إلى » 
الرااط مركز الطابق الثاني محلي لقم 
 10000  - الرااط  أكدال  س2.005 

الرااط املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 89ر118.
Iرر2

ADYEL & ASSOCIES

WHEELS OF MOROCCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
WHEELS OF MOROCCO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1 شالع 

أففا ، إقامة أزول ، مكتب لقم 11 

ب ، الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

11895ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( ف كتوليا فت1ون 

بالسوني 1.000 حصة اجت اع ة من 

أصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 

0ر غشت  بتاليخ  جي1جلي الزلو فت1ي 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797281.

1Iر2

مكتب مو�سى

 TRAVAUX GENERAUX DE
L›ORIENTAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب مو�سى

حي املح دية بلوك ا لقم 10 ، 

62000، الناظول املغرب

 TRAVAUX GENERAUX DE

L›ORIENTAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الخطابي زفقة 22 لقم 12 - 62000 

الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

22929

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX GENERAUX DE

.L’ORIENTAL
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدف ة
مكتب الدلاسة

أع ال البناء املختلفة.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62000  -  12 لقم   22 زفقة  الخطابي 

الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ازليول  اكرم  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اكرم ازليول عنوافه)ا( حي 
 62000  12 لقم   22 زفقة  الخطابي 

الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د اكرم ازليول عنوافه)ا( حي 
 62000  12 لقم   22 زفقة  الخطابي 

الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1100.
5Iر2

ADYEL & ASSOCIES

ATGT MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
ATGT MAROC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 101 مكرل 
بول فالد عبد املؤمن الدول 1 الدال 
الب ضاء - 20012 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
879ر1ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 ATGT MAROC الوح د  الشريك 
دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 
101 مكرل  وعنوان مقرها اإلجت اعي 
الدال   1 الدول  املؤمن  عبد  بول فالد 
الب ضاء  الدال   20012  - الب ضاء 
تحق ق  في  الفشل   : ل  فت جة  املغرب 

هدف الشركة وصعواات السوق..
 101 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 1 الدول  املؤمن  عبد  بول فالد  مكرل 
الدال الب ضاء - 20012 الدال الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

مالس ل  ستافيسالس  الس د)ة( 
7ر  عنوافه)ا(  و  شويسو  جوزيف 
لوزفلت  فرافكلين  الرئيس  شالع 
20ر91 ث ايس 20ر91 ث ايس فرنسا 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2016 تحت لقم 797287.
6Iر2

Sté quick bridge

STE ABDELILAH TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 STE ABDELILAH TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 

السعادة 21 جرس ف - 5100ر 

جرس ف املغرب.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

91ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منعش عقالي.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بجرس ف بتاليخ 07 أكتوار 

2021 تحت لقم 1172/2021.

7Iر2

Fiduciaire le point

 KHADAMAT TRAVAUX

DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 11ر

20200، CASABLANCA maroc

 KHADAMAT TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 

عبد الوهاب الزقاق الطابق لقم 1 

الشقة لقم 1 بلڤ دير الدالالب ضاء - 

00ر20 املغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

99ر11ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2016 ف17اير   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHADAMAT TRAVAUX DIVERS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION

زفقة   1  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 1 لقم  الطابق  الزقاق  الوهاب  عبد 

الشقة لقم 1 بلڤ دير الدالالب ضاء - 

00ر20 املغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اس الل عدفان : 50 حصة 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.

50 حصة   : أيوب  الس د اس الل 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عدفان  اس الل  الس د 

األلفة  حي   9 لقم   12 الطابق  الوئام 

 20220 املغرب  الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  أيوب  اس الل  الس د 

األلفة  حي   9 لقم   12 الطابق  الوئام 

 20220 املغرب  الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عدفان  اس الل  الس د 

األلفة  حي   9 لقم   12 الطابق  الوئام 

 20220 املغرب  الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف17اير 2016 تحت لقم -.

8Iر2
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THALAL CONSULTANTS

DAR JMEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS
 N° 2ر RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DAR JMEL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
الوداية ج اعة تسولطافت دوال 

بعلوك تقس م لقم 12-ر - 10000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر10ر7.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   19 في  املؤلخ 

املصادقة على :
)ة( دافي ل كلودين  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   250 دوم نغو 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   250 أصل 
شركة دال بن س اما بتاليخ 27 شتن17 

.2021
تفويت الس د )ة( كريست ان لويز 
لاي وفد لوغات 750 حصة اجت اع ة 
الس د  لفائدة  حصة   750 أصل  من 
 27 بتاليخ  س اما  بن  دال  شركة  )ة( 

شتن17 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128181.
9Iر2

THALAL CONSULTANTS

DAR JMEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 2ر RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DAR JMEL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الوداية ج اعة تسولتافت دوال 

بعلوك تقس م لقم 12-ر - 10000 

مراكش املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر10ر7.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2021 شتن17   19 في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

ال17تعي فج ب ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128118.

210I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 BINAYAT LMJATI AL

HAOUZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

 BINAYAT LMJATI AL HAOUZ

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية محج 

اللة ال اقوت و زفقة العرعال ع الة 9 

اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 

- 0ر208 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر5168

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BINAYAT LMJATI AL HAOUZ

غرض الشركة بإيجاز : االشغال و 

اع ال البناء.

عنوان املقر االجت اعي : زاوية محج 

اللة ال اقوت و زفقة العرعال ع الة 9 

اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 - 

0ر208 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 600  : اح د  املجاطي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 200  : ج ال  املجاطي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د املجاطي انس : 200 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  املجاطي  الس د 

املعروف  س دي  ر2  لقم  فرج  تجزئة 

20720 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  ج ال  املجاطي  الس د 

املعروف  س دي  ر2  لقم  فرج  تجزئة 

20720 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  انس  املجاطي  الس د 

املعروف  س دي  ر2  لقم  فرج  تجزئة 

20720 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  املجاطي  الس د 

املعروف  س دي  ر2  لقم  فرج  تجزئة 

20720 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 692ر79.

211I

ADYEL & ASSOCIES

 HEAVEN FOOTBALL

MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ADYEL & ASSOCIES

ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب

 HEAVEN FOOTBALL MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 19 شالع 

جان جوليس ، الطابق 6 ، حي 

غوتي ه ، الدال الب ضاء - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر9رر2ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2021 يوف و   01 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 HEAVEN FOOTBALL MAROC

مبلغ لأس الها 10.000 دلهم وعنوان 

جان  شالع   19 اإلجت اعي  مقرها 

 ، غوتي ه  حي   ،  6 الطابق   ، جوليس 

الدال الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

تحق ق  في  الفشل   : ل  فت جة  املغرب 

هدف الشركة وصعواات السوق..

و حدد مقر التصف ة ب 19 شالع 

حي   ،  6 الطابق   ، جوليس  جان 

 20000  - الب ضاء  الدال   ، غوتي ه 

الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

فرانسوا  الكسندل  الس د)ة( 

شالع  عنوافه)ا(  و  لوس ن كي  أفدليه 

29 موليس ثوليز جوففريف ل لولشر 

)76( في فرنسا 76700 لولشر فرنسا 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 0ر7871.
212I

ADYEL & ASSOCIES

CADENTE STUDIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
CADENTE STUDIO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
منظر ج  ل لقم 2 شالع حسن 
السوقاني الطابق الثامن غوتي ه 
الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  01 مالس  في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
شالع   2 لقم  ج  ل  منظر  »إقامة 
الثامن  الطابق  السوقاني  حسن 
غوتي ه الدال الب ضاء - 20000 الدال 
الثاني  »الطابق  إلى  املغرب«  الب ضاء 
 - غافم  س دي   ZI 11ر  لقم  وشرفة 

10000 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   08 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 116787.
Iر21

chohdi des travaux divers

شهدي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

chohdi des travaux divers
 imm 6 N 6 YOUSSOFIA OUEST

 RABAT ، 10000، RABAT
MAROC

شهدي شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع 

 RABAT األبطال لقم 1 أكدال

10000 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

155157

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : شهدي.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و أشغال البناء.

شالع   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 RABAT أكدال   1 لقم  األبطال 

10000 الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شجاع  املهدي  الس د 

 10000  6 لقم  الشقة   1 لقم  ع الة 

الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  شجاع  املهدي  الس د 

 10000  6 لقم  الشقة   1 لقم  ع الة 

الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم -.

211I

PRIDE SERVICES

PRIDE SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PRIDE SERVICES
 RUE MOULAY IDRISS N° 110

 1ER ETAGE ، 25000، khouribga
MAROC

PRIDE SERVICES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي ادليس لقم 110 الطابق 
االول  ريبكة - 25000  ريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

21ر7
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PRIDE : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SERVICES
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشالي+ االشغال املختلفة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
موالي ادليس لقم 110 الطابق االول 

 ريبكة - 25000  ريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : الناوي  امين  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة بس ة مع ر : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الناوي  امين  الس د 
اوالد الغازي زفقة 21 لقم 12 س دي 
سل  ان  س دي   50122 سل  ان 

املغرب.

عنوافه)ا(  مع ر  بس ة  الس دة 

 25000 البديع  ريبكة  تجزئة   08

 ريبكة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الناوي  امين  الس د 

اوالد الغازي زفقة 21 لقم 12 س دي 

سل  ان  س دي   50122 سل  ان 

املغرب

عنوافه)ا(  مع ر  بس ة  الس دة 

 25000 البديع  ريبكة  تجزئة   08

 ريبكة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 27 أكتوار 

2021 تحت لقم 512.

215I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

YOUMA MARKET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زفقة العرا ة السعودية – لقم 

الع الة -20 الطابق األول لقم 5 ، 

0000ر، فاس مغرب

YOUMA MARKET شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

20 تجزئة الشرفاء عين ع ي1 فاس - 

0000ر فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر66.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17  0ر  في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ   YOUMA MARKET

مقرها  وعنوان  دلهم   250.000

تجزئة   20 لقم  محل  اإلجت اعي 

0000ر   - فاس  ع ي1  عين  الشرفاء 

صعواة   -  : ل  فت جة  املغرب  فاس 

التسويق .
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- املنافسة في النشاط التجالي.
و حدد مقر التصف ة ب محل لقم 
20 تجزئة الشرفاء عين ع ي1 فاس - 

0000ر فاس املغرب. 
و عين:

و  بلحبيب  يوسف  الس د)ة( 
صوصول  شالع   122 عنوافه)ا( 
فرنسا  فيس   06100 فيس   06100

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1717.
216I

COFIJUCE

 ZINEB CONSULTING
SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 ZINEB CONSULTING SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 
الزلقطوني، الطابق 2 لقم 6 - 
20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر5202
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ZINEB : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CONSULTING SERVICES
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسبة.
 16  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  6 2 لقم  الطابق  الزلقطوني،  شالع 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 75  : الخاللي  ديجة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   25  : أيوب  توف ق  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة الخاللي  ديجة عنوافه)ا( 
تجزئة النع م ع الة 71 0ر202 الدال 

الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  أيوب  توف ق  الس د 
 12 شقة   71 ع الة  النع م  تجزئة 

0ر202 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة الخاللي  ديجة عنوافه)ا( 
تجزئة النع م ع الة 71 0ر202 الدال 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797722.
217I

challengeaudit

AIRKA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AIRKA TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 10 
الطابق 1 ع الة 1النخ ل ويسالن - 

50080 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51571

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AIRKA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRANS

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  )»أقل  الغي1  لحساب  البضائع 

5.ر طن »( 

األشغال املختلفة أو البناء

االستي1اد والتصدير

عنوان املقر االجت اعي : شقة 10 

 - ويسالن  1النخ ل  ع الة   1 الطابق 

50080 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الزمولي  فزهة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الزمولي  فزهة  الس دة 
15 عين الشب ك ب م ع  5 لقم  زفقة 

50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الزمولي  فزهة  الس دة 
15 عين الشب ك ب م ع  5 لقم  زفقة 

50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1618.

218I

fiduciaire al jamiae

الوردي مد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc
الولدي مد شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع دكا 
شالع عن17 محل لقم 12 - 000ر9 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر010ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : الولدي 

مد.
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مرافق  بدون  االمتعة  و  البضائع 

لحساب الغي1 وطني و دولي.
عنوان املقر االجت اعي : شالع دكا 
000ر9   -  12 لقم  محل  عن17  شالع 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جالل  الولدي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  جالل  الولدي  الس د 
ر  زفقة  ف جر  شالع  كلتوم  ام  تجزئة 
لقم 2 طبق ر 000ر9 تطوان املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جالل  الولدي  الس د 
ر  زفقة  ف جر  شالع  كلتوم  ام  تجزئة 
لقم 2 طبق ر 000ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1119.
219I

ste controle balance sarl

TRAVLING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt ر immb 101ر. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TRAVLING شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة ب 

2 شقة ر املنصول مكناس - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر5159

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVLING
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مختلفة.
عنوان املقر االجت اعي : ع الة ب 
 50000 ر املنصول مكناس -  2 شقة 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

750.ر   : زليق  يوسف  الس د 
دلهم  75.000ر  بق  ة  حصة 

للحصة.
 1.250  : الس د عبد السالم زليق 
دلهم   125.000 بق  ة  حصة 

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زليق  السالم  عبد  الس د 
عنوافه)ا( ع الة ب 2 شقة 1 املنصول 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  زليق  يوسف  الس د 
1 املنصول مكناس  2 شقة  ع الة ب 

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
زليق  السالم  عبد  الس د 
عنوافه)ا( ع الة ب 2 شقة 1 املنصول 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1687.
250I

تفرافت كونساي ش.م.م

AGRO FRUTERIA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

تفرافت كونساي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد لقم ر106 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
AGRO FRUTERIA SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البلدية قرب س.د.ج لقم 0ر مكرل - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
6115

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AGRO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FRUTERIA SARL
اإلست1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الفواكه  وإفتاج  والتصدير 

الخضروات.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
0ر مكرل -  البلدية قرب س.د.ج لقم 

92000 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : املومن  فب ل  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د  و�سي ط بة موفوز : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املومن  فب ل  الس د 
 92000  190 لقم   1 شعبان  تجزئة 

العرائش املغرب.
موفوز  ط بة  الس د  و�سي 
 11001 عنوافه)ا( سنكوالل دي مل ول 

إشب ل ة إسباف ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  املومن  فب ل  الس د 
 92000  190 لقم   1 شعبان  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 92ر1.
251I

تفرافت كونساي ش.م.م

ADSOLAIM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

تفرافت كونساي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد لقم ر106 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
ADSOLAIM SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع حي 

الس الة لقم 121 بجافب السوق - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADSOLAIM SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : شالع حي 

 - السوق  بجافب   121 لقم  الس الة 

92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : قاسمي  هشام  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  قاسمي  هشام  الس د 
 61 لقم   10 لقم  زفقة  فلسطين  حي 

16200 وزان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  قاسمي  هشام  الس د 
 61 لقم   10 لقم  زفقة  فلسطين  حي 

16200 وزان املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1129.

252I
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SOFINACTE

»BARRISTO«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR » N° 11 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
«BARRISTO« شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة فول 
فاس لقم 12 الطابق األول ودكان 
لقم 2 الطابق تحت أل�سي زفقة 

مطران  ل ل مطران ملعب الخ ل 
املدينة الجديدة فاس - 0010ر 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.55817
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  15 مالس  في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق   12 لقم  فاس  فول  »ع الة 
تحت  الطابق   2 لقم  ودكان  األول 
مطران  مطران  ل ل  زفقة  أل�سي 
فاس  الجديدة  املدينة  الخ ل  ملعب 
»ع الة  إلى  املغرب«  فاس  0010ر   -
تحت  الطابق   2 لقم  دكان  فاس  فول 
مطران  مطران  ل ل  زفقة  أل�سي 
ملعب الخ ل املدينة الجديدة فاس - 

0010ر فاس املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 8ر17.
Iر25

األستاذ علي الشريف العلمي -موثق-

 GROUPE SCOLAIRE 
 GERMINAL PRIVEE

S.A.R.L A.U 
إعالن متعدد القرالات

األستاذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقامة ياس ين، الع الة ب زاوية 

شالع مح د الخامس و شالع الجيش 

امللكي، الطابق األول، الجديدة. ، 
21000، الجديدة املغرب
 GROUPE SCOLAIRE »

 GERMINAL PRIVEE » S.A.R.L
A.U »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
 El :وعنوان مقرها االجت اعي

 Jadida, 6, Lot 129, Av Chahid
 Chefchaouni, Koudiat Ben Driss

El Jadida 21000 - املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.12201

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 18 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع  على  طة  الوح د  الشريك  قرل 
للس دة  امل لوكة  الحصص  ج  ع 

الزوهرة صدقي
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لحصص  تفويت  عقد  ب قت�سى 
 2021 أكتوار   18 بتاليخ  اجت اع ة 
الشريف  علي  األستاذ  تلقاه  الذي 
قامت  بالجديدة،  موثق  العلمي، 
الس دة الزوهرة صدقي بتفويت ج  ع 
ت لكها  التي  االجت اع ة  الحصص 
 8180 في  تت ثل  التي  و  الشركة  في 
الحصة  دلهم   100 بق  ة  حصة 
لأس ال  من   100% تشكل  ح ث 
 GROUPE SCOLAIRE « املال شركة
 ،GERMINAL PRIVEE» S.A.R.L AU
بث ن  بنح ون  ع ر  الس د  لفائدة 

إج الي قدله 1.110.000,00 دلهم.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
الشريف  علي  األستاذ  تلقاه  الذي 
بتاليخ  بالجديدة،  موثق   ، العلمي 
الشريك  صادق   ،2021 أكتوار   18
الحصص  ج  ع  ب ع  على  الوح د 
صدقي  الزوهرة  الس دة  طرف  من 
لفائدة الس د ع ر بنح ون، و فت جة 
االجت اعي  لأس ال  أصبح  لذلك 
بين  للشركة يوجد من ارن فصاعدا 
الس د  للشركة  الوح د  املسي1  يدي 
تت ثل حصصه  التي  و  بنح ون  ع ر 

دلهم   100 بق  ة  حصة   8180 في 
الس د  إلى  مسند  التس ي1  و  للحصة 
ع ر بنح ون الشريك و املسي1 الوح د 
الس دة  استقالة  بعد  للشركة 

الزوهرة صدقي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ة  مبلغ  تحديد  تم  مساه ة: 
ب بلغ فقدي قدله 818.000,00 دلهم 

مدفوعا بالكامل.
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال  تحديد  تم  الشركة:  لأس ال 
مقس ة  دلهم   818.000,00 ب بلغ 
دلهم   100 بق  ة  حصة   8180 إلى 
مرق ة  بالكامل  مدفوعة  الحصة، 
من 01 إلى 8180 و مخصصة بالكامل 

للس د ع ر بنح ون.
على  ينص  الذي  ر1:  لقم  بند 
مايلي: تع ين املسي1: تم تع ين الس د 
ع ر بنح ون ك سي1 و شريك وح د 

للشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 21076.
251I

salah nouri

CAFE CAMP NOU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

salah nouri
 drissia 4 bv d n casa، 20530،

casa maroc
CAFE CAMP NOU شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
971ر10.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   10 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ   CAFE CAMP NOU
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
اإلجت اعي 26 شالع مرس السلطان - 
20200 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : توقف النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب 26 شالع 
الدال   20220  - السلطان  مرس 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  لعرج  الدين  فول  الس د)ة( 
عنوافه)ا( حي س الة ع الة 86 زفقة 1 
لقم 5 20200 الدال الب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 26 شالع 

مرس السلطان 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 17ر791.

255I

مكتب الرياني لل حاسبة

AKS17 CAPITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم0ر2 تطوان ، 

010ر9، تطوان املغرب
AKS17 100.000 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي استديو 

لقم 6 بالطابق األل�سي بلوك -ب25- 
مج ع بو سع د الكرامة ر ع الة 5 
حي األغراس مرت ل. - 150ر9 مرت ل 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0129ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22438

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AKS17 : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.100.000

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة للبناء.

غي1  و  السكن ة  املباني  تشي د 

سكن ة..

استديو   : االجت اعي  املقر  عنوان 

6 بالطابق األل�سي بلوك -ب25-  لقم 

 5 ع الة  ر  الكرامة  بو سع د  مج ع 

مرت ل  150ر9   - مرت ل.  األغراس  حي 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د أنس بو سع د : 600 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 100  : أف الل  كري ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوسع د  أنس  الس د 

تطوان.   276 لقم  داود  مح د  شالع 

000ر9 تطوان املغرب.

عنوافه)ا(  أف الل  كري ة  الس دة 

تطوان.   276 لقم  داود  مح د  شالع 

000ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  سع د  بو  أنس  الس د 

تطوان.   276 لقم  داود  مح د  شالع 

000ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1182.

256I

PHARMACIE LA BIENFAISANCE

 ABU EISHEH

CONSTRUCTION CO
إعالن متعدد القرالات

 ABU EISHEH CONSTRUCTION

CO

س دي معروف طريق املطال تجزئة 

الكولين 2 لقم 1ر ، 20150، الدال 

الب ضاء املغرب

 ABU EISHEH CONSTRUCTION

CO »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: س دي 

معروف طريق املطال تجزئة الكولين 

2 لقم 1ر - 20150 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر12612.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 16 غشت 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
بدمج  الشركة  مال  لأس  زيادة  مايلي: 

ماليين  ب بلغ   سة  احت اط ات 

)5.000.000.00( دلهم.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
طريق  عن  الشركة  مال  لأس  زيادة 

وسائلة  مع نة  ديون  مع  مقاصة 

بحوزة  كافت  الدفع  ومستحقة 

ب بلغ  الشركة  على  الوح د  الشريك 
وألبعون  و  سة  مائة  قدله  إج الي 

مل ون )115.000.000.00( دلهم.

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

بق  ة  املال  لأس  تخف ض  مايلي: 

دلهم  مل ون  و  سون  مائة 

الست عاب   )150.000.000.00(

الخسائر السابقة املسجلة واستعادة 

الوضع املالي للشركة..

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للس د  الشخص ة  املعلومات  تعديل 

املساهم  عيشة  أبو  أمجد  مح د 

واملسي1 الوح د للشركة.

على  ينص  الذي   :5 لقم  قرال 
وفق  األسا�سي  النظام  تعديل  مايلي: 

القرالات الالحقة.
على  ينص  الذي   :6 لقم  قرال 
للنظام  الجديد  النص  اعت اد  مايلي: 

األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ات  الوح د  املساهم  قدم 
التأسيس:  عند   • للشركة:  التال ة 
دلهم  مل ون  قدله  فقدي  مبلغ 
)1،000،000.00( تم إيداعه في البنك 
زيادة  أثناء   •  .ARAB BANK املسمى 
دلهم:   7.000.000.00 إلى  املال  لأس 
 (6.000.000.00( ماليين  ستة  مبلغ 
ديون  مقاصة  طريق  عن  دلهم 
الدفع  ومستحقة  وسائلة  مع نة 
على  الوح د  الشريك  بحوزة  كافت 
املال  لأس  زيادة  •  الل  الشركة. 
مبلغ  دلهم:   11.800.000.00 إلى 
دلهم  ألف  وث اف ائة  ماليين  ألبعة 
)1.800.000.00( مأ وذ من حساب 
»األلااح املحتجزة« الظاهر في امليزاف ة 
في  املنته ة  املال ة  للسنة  الع وم ة 
1ر ديس 17 2007 واملوافق عليها من 
قبل االجت اع العام العادي السنوي 
عند   •  2008 يوف و  0ر  في  املنعقد 
000.000.00.ر1  إلى  زيادة لأس املال 
دلهم: مبلغ مل ون ومئتان ألف دلهم 
مقاصة  طريق  عن   )1.200.000.00(
ديون مع نة وسائلة ومستحقة الدفع 
على  الوح د  الشريك  بحوزة  كافت 
إلى  املال  لأس  زيادة  عند   • الشركة. 
تسعة  مبلغ  دلهم:  2.000.000.00ر 
عشر مل ون دلهم )19.000.000.00) 
»األلااح  حساب  من  مأ وذ 
امليزاف ة  في  الظاهر  املحتجزة« 
في  املنته ة  املال ة  للسنة  الع وم ة 
من  عليها  املوافق   2008 ديس 17  1ر 
املنعقد  العادي  العام  االجت اع  قبل 
زيادة  عند   •  .2009 يوف و  0ر  في 
 100،000،000.00 إلى  املال  لأس 
مل ون  وستين  ث اف ة  مبلغ  دلهم: 
مساه ة   )68،000،000.00( دلهم 
فقدية في 5 غشت 2009. • عند زيادة 

 105.000.000.00 إلى  املال  لأس 

دلهم  ماليين  مبلغ   سة  دلهم: 

)5.000.000.00( مأ وذ من حساب 

في  الظاهر  القافوني«  »االحت اطي 

في  املنته ة  للسنة  الع وم ة  امليزاف ة 

1ر ديس 17 2020 واملوافق عل ه من 
قبل االجت اع العام العادي السنوي 

عند   •  .2021 يوف و   11 في  املنعقد 
زيادة لأس املال إلى 250.000.000.00 

ألبعين  و  سة  مائة  مبلغ  دلهم: 

 (115.000.000.00( دلهم  مل ون 

مع نة  ديون  مقاصة  طريق  عن 

كافت  الدفع  ومستحقة  وسائلة 

بحوزة الشريك الوح د على الشركة. 

إلى  املال  لأس  تخف ض  عند   •

تخف ض  دلهم:   150.000.000.00
مل ون  و  سون  مائة  املال  لأس 

دلهم )150.000.000.00( الست عاب 

الخسائر السابقة املسجلة واستعادة 

الوضع املالي للشركة.

على  ينص  الذي   :7 لقم  بند 

مائة  الشركة  مال  لأس  يبلغ  مايلي: 

 (100.000.000.00( دلهم  مل ون 

سهم   100.000 إلى  مقس ة  دلهم 

منسواة  منها  كل  دلهم   1000 بق  ة 

 ، عيشة  أبو  أمجد  مح د  الس د  إلى 

الشريك الوح د.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

غشت 2021 تحت لقم 790581.

257I

مكتب الرياني لل حاسبة

 PARAPHARMACIE ABSA
NORD

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الرياني لل حاسبة

شالع مح د داود لقم0ر2 تطوان ، 

010ر9، تطوان املغرب

 PARAPHARMACIE ABSA NORD

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع سد 
مح د الخامس بلوك د ع الة 8 

محل لقم ر مرت ل. - 150ر9 مرت ل 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
0111ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.PARAPHARMACIE ABSA NORD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Parapharmacie
عنوان املقر االجت اعي : شالع سد 
مح د الخامس بلوك د ع الة 8 محل 
لقم ر مرت ل. - 150ر9 مرت ل تطوان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
السعوتي  الرح ان  عبد  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعوتي  الرح ان  عبد  الس د 
عنوافه)ا( حي األغراس لقم 19 مرت ل. 

150ر9 مرت ل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السعوتي  الرح ان  عبد  الس د 
عنوافه)ا( حي األغراس لقم 19 مرت ل. 

150ر9 مرت ل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   21 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1160.
258I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

ليفولوس ون اوف س الت 
ت كنولوجي

 REVOLUTION OF SMART 
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

ليفولوس ون اوف س الت 
 REVOLUTION OF ت كنولوجي
SMART TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
تالودافت مج ع ابراج طنجةبلوك 6 
لقم ر1مكرل-طنجة - 90000 طنجة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27ر121

 12 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
ليفولوس ون اوف س الت ت كنولوجي 
 REVOLUTION OF SMART

.TECHNOLOGY
غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 
وتصدير الخدمات والعتاد املعلوماتي.
تثب ت  األفت1فيت.  مواقع  انشاء 

اجهزة االفذال.
 ، املعلومات ة  االفظ ة  وتطوير 
وأجهزة  األفت1فيت  شبكات  إصالح 

الحاسوب
التسويق الرقمي.

التجالة و دمات ا رى..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 6 ابراج طنجةبلوك  تالودافت مج ع 
لقم ر1مكرل-طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الصغولي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د لش د الصغولي عنوافه)ا( 
الزهول  اث وا ا  زفقة   20 املنامة  شالع 

1 فاس 0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لش د الصغولي عنوافه)ا( 
الزهول  اث وا ا  زفقة   20 املنامة  شالع 

1 فاس 0000ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9171.

259I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SOYATRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زفقة عبد العزيز الثعالبي شالع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب لقم 11 فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
SOYATRANS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة لقم 
ر15 تجزئة جبل تغات 2 الطابق 

األول - 0000ر فاس املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر1557.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل   2021 21 غشت  في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 SOYATRANS الوح د  الشريك 
دلهم   100.000,00 لأس الها  مبلغ 
قطعة  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 2 تغات  جبل  تجزئة  ر15  لقم 
املغرب  0000ر فاس   - األول  الطابق 
و عدم  املال ة  الصعواات   : ل  فت جة 
في  املسطرة  الشركة  أهداف  تحق ق 
الفصل الثالث من القافون األسا�سي 

للشركة..
قطعة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لقم ر15 تجزئة جبل تغات 2 الطابق 

األول - 0000ر فاس املغرب. 
و عين:

و  ال17اق  الغني  عبد  الس د)ة( 
 29 لقم  الرياض  تجزئة  عنوافه)ا( 
املغرب  فاس  0060ر  صفرو  طريق 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1711.
260I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SCALE-IT AGENCY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زفقة عبد العزيز الثعالبي شالع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب لقم 11 فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
SCALE-IT AGENCY شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 92 
زفقة 16 فوف17 الطابق األول شالع 
الشفشاوني املدينة الجديدة - 

0000ر فاس املغرب.
حل شركة
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لقم التق  د في السجل التجالي 
809رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   17 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ   SCALE-IT AGENCY
مقرها  وعنوان  دلهم   110.000,00
فوف17   16 زفقة   92 لقم  اإلجت اعي 
الشفشاوني  شالع  األول  الطابق 
فاس  0000ر   - الجديدة  املدينة 
الشركة  فقدان   : ل  فت جة  املغرب 
على  العثول  عدم  و  الرئي�سي  للزاون 
املال ة  زاناء جدد، و كدا الصعواات 
تقرل  بالتالي  و  الشركة  واجهتها  التي 
أهدافها  تحق ق  لعدم  الشركة  حل 
من  الثالث  الفصل  في  املسطرة 

القافون األسا�سي.
 92 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
شالع  األول  الطابق  فوف17   16 زفقة 
 - الجديدة  املدينة  الشفشاوني 

0000ر فاس املغرب. 
و عين:

الس د)ة( فؤاد الشاغ و عنوافه)ا( 
سحنون  الفق ه  زفقة  بدل  اقامة   5
املغرب  فاس  0000ر  بولمافة 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1698.
261I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ISJ SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة السعديين ع الة ر1 شقة ر 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
STE ISJ SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

التجالي بالطابق السفلي 12 شالع 
يعقوب املنصول املنزه - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51575
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE ISJ : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : - مقهى

- سناك.
املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع   12 السفلي  بالطابق  التجالي 
 50000  - املنزه  املنصول  يعقوب 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : مح د  الرويمي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د كريم بوحجرة : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  الرويمي  الس د 

ص ب 1066 0 ابو ظبي االمالات.
عنوافه)ا(  بوحجرة  كريم  الس د 
11 كريان السع دية 50000 مكناس 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بوحجرة  كريم  الس د 
11 كريان السع دية 50000 مكناس 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1652.
262I

NDRAW

NDRAW
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NDRAW
لقم 50 حي القدس ، 10000، قلعة 

السراغنة املغرب
NDRAW شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 50 حي 
القدس - 000ر1 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر186

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NDRAW
غرض الشركة بإيجاز : - الهندسة 

املدف ة
- االشغال املتنوعة و البناء.

 50 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
حي القدس - 000ر1 قلعة السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1000  : دلا  فايت  سف ان  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د سف ان فايت دلا عنوافه)ا( 
 21 15 ع الة  ابواب مراكش منطقة 

الشقة ر2 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سف ان فايت دلا عنوافه)ا( 
 21 15 ع الة  ابواب مراكش منطقة 

الشقة ر2 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 28 
أكتوار 2021 تحت لقم 181/2021.
Iر26

CORPOCONSULT SARL

HEALTH CORP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM

 ET RUE EL BANAFSAJ HAY
 RAHA CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
HEALTH CORP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

ابراه م فا اي معاليف امتداد الدال 
الب ضاء - 20100 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

61ر520
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HEALTH CORP
استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع وتوزيع األجهزة الطب ة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ابراه م فا اي معاليف امتداد الدال 
الب ضاء  الدال   20100  - الب ضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 100 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 ASUKAY REAL ESTATE الشركة
99 : حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 AICHA BERRADA الس دة 
GOUZI : 1 حصة بق  ة 100 دلهم 

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ASUKAY REAL ESTATE الشركة
 RUE Ait BAAMRANE عنوافه)ا( 7ر

Casablanca MAROC 20ر20.
 AICHA BERRADA الس دة 
 BD  60 عنوافه)ا(   GOUZI
 ABDELLATIF BEN ESC A ETG 5
 APT 1ر BOURGOGNE 20010

.Casablanca MAROC
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 AICHA BERRADA الس دة 
 BD  60 عنوافه)ا(   GOUZI
 ABDELLATIF BEN ESC A ETG
 5 APT 1ر BOURGOGNE
 Casablanca 20010 Casablanca

MAROC
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797782.

265I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

 SOCIETE MY EVENT PRO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

20 شالع املتنبي الطابق األول بني 
مالل ، 000ر2، بني مالل املغرب

 SOCIETE MY EVENT PRO SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة جاد 

لقم 11 مراب بني مالل - 000ر2 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

12077

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MY EVENT PRO SARL

.AU

م ول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

جاد لقم 11 مراب بني مالل - 000ر2 

بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جبالي  سع د  الس د 

بني   8 الرقم   10 الزفقة  االدالسة  حي 

مالل 000ر2 بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جبالي  سع د  الس د 

بني   8 الرقم   10 الزفقة  االدالسة  حي 

مالل 000ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1117.

266I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 AZZOUHOUR
PROPRIETIES

إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 
الشقة 1 ، 20200، الدال الب ضاء 

املغرب
 AZZOUHOUR PROPRIETIES
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 8 زفقة 
الدال الب ضاء - - وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1920.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 22 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
بتقدي ات ع ن ة  مايلي: قام الشركاء 
و ذلك  املال،  في سندات لأس  م ثلة 
حس ني  الس د   اطي  قدم  كالتالي: 
في  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع  لش د 
شركة الزهول بروارييتيز و التي تت ثل 
شركة  لصالح   )1( واحدة  حصة  في 
قدم  أفڤيستس ون.  هولدينڭ  لفاعي 
الس د العلج عالل ج  ع األسهم التي 
بروارييتيز  الزهول  شركة  في  ي تلكها 
لصالح  16حصة  في  تت ثل  التي  و 
قدم  غ اليزاس ون.  أفريك  شركة 
ج  ع  الزين  مح د  العلج  الس د 
األسهم التي ي تلكها في شركة الزهول 
11حصة  في  تت ثل  التي  و  بروارييتيز 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
ج  ع  ح اة  العلج  الس دة  قدمت 
األسهم التي ت تلكها في شركة الزهول 
بروارييتيز و التي تت ثل في 6 حصص 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
ج  ع  شرافة  العلج  الس دة  قدمت 
األسهم التي ت تلكها في شركة الزهول 
بروارييتيز و التي تت ثل في 6 حصص 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
ج  ع  سهام  العلج  الس دة  قدمت 
األسهم التي ت تلكها في شركة الزهول 
بروارييتيز و التي تت ثل في 6 حصص 

غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
ج  ع  إي ان  العلج  الس دة  قدمت 
األسهم التي ت تلكها في شركة الزهول 
بروارييتيز و التي تت ثل في 6 حصص 
غ اليزاس ون.  أفريك  شركة  لصالح 
الرح ان  عبد  العلج  الس د  قدم 
في شركة  ي تلكها  التي  األسهم  ج  ع 
في  تت ثل  التي  و  بروارييتيز  الزهول 
أفريك  شركة  لصالح  حصص   6

غ اليزاس ون.
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
إعادة  العام،  الج ع  قرل  مايلي: 
ص غة النظام األسا�سي للشركة ذات 
املسؤول ة املحدودة و املصادقة على 
تم  الذي  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسي1ين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 
الج ع  بناءا على ماسبق، قرل  مايلي: 
من   7 و   6 الفصلين  تغ ي1  العام 

القافون األسا�سي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 205ر.

267I

مكتب أمنزوي

 COURS ET COMPETENCES
PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مكتب أمنزوي
شالع لوس ا إقامة الن ل بلوك »س« 

لقم 1 ، 90010، طنجة املغرب
 COURS ET COMPETENCES
PRIVE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

كري ة ر0 لقم 90 الشقة 1 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121175
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 COURS ET COMPETENCES

.PRIVE
الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدل�سي و ج  ع األنشطة املوازية.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
كري ة ر0 لقم 90 الشقة 1 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : الس د ج ال الشه د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
50 حصة   : هناء  أمنزوي  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الشه د  ج ال  الس د 
زفقة واد الذهب اقامة الصفاء بلوك 
ر0 طابق 01 شقة 07 90000 طنجة 

املغرب.
عنوافه)ا(  هناء  أمنزوي  الس دة 
زفقة واد الذهب اقامة الصفاء بلوك 

02 لقم 6 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الشه د  ج ال  الس د 
زفقة واد الذهب اقامة الصفاء بلوك 
ر0 طابق 01 شقة 07 90000 طنجة 

املغرب 
عنوافه)ا(  هناء  أمنزوي  الس دة 
زفقة واد الذهب اقامة الصفاء بلوك 

02 لقم 6 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217216.

268I

audilex accounting

F&KALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech
maroc

F&KALL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

طالق ابن زياد ع الة بلقزيز شقة 
لقم 8 ج ليز - 10000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.112011

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :
بواكي1ي  زينب  )ة(  الس د  تفويت 
 100 أصل  من  اجت اع ة  حصة   50
فاط ة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 
يوف و   29 بتاليخ  االدلي�سي  الزهراء 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   15 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 11551.
269I

BIG ACCOUNTING

MAGHREB INOXLAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
MAGHREB INOXLAB شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الزمولي قطعة لقم 99 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر12111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAGHREB INOXLAB
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الفوالذ املقاوم للصدأ.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 90000  -  99 لقم  قطعة  الزمولي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د العلوي مح د : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د العلوي مح د : 100 بق  ة 

100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  العلوي  الس د 
ر1  ع الة  أ  السالم  لياض  مج ع 
طنجة   90000 77ر  لقم  الطابقر 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  العلوي  الس د 
ر1  ع الة  أ  السالم  لياض  مج ع 
طنجة   90000 77ر  لقم  الطابقر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217215.

270I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

كوست1وجست مغوك

COSTROJEST MAROC 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56

90000، Tanger Maroc

كوست1وجست مغوك 

COSTROJEST MAROC شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 56 

شالع االلز ال17افص -2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

25ر121

 01 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

متبوعة  الشركة  تس  ة 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

مغوك  كوست1وجست   : تس  تها 

.COSTROJEST MAROC

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

وتوزيع ادوات ومعدات البناء.

أشغال الجبص 

 دمات ترك ب املاء والكهرااء 

اشغال لبغشب وااللوم ن وم.

لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - طنجة   2- ال17افص  االلز  شالع   56

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 200.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 2.000  : اقري ل  يوسف  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اقري ل  يوسف  الس د 
تجزئة ابن  لدون القطعة لقم 252 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  اقري ل  يوسف  الس د 
تجزئة ابن  لدون القطعة لقم 252 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9170.

271I

زواي1 بوتغ اس

STE HANIM IMMOB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

زواي1 بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 5050ر، تازة 

املغرب
STE HANIM IMMOB شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

ال عقوبي لقم 2املنتزه تازة - 5000ر 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
6215

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   19
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HANIM IMMOB
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي 
االشغال املختلفة

ج  ع املعامالت التجالية.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
5000ر   - تازة  2املنتزه  لقم  ال عقوبي 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
00.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لزعر عبد الناصر : 000.ر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د لزعر عبد الناصر عنوافه)ا( 

فرنسا 5000ر تازة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لزعر عبد الناصر عنوافه)ا( 

فرنسا 5000ر تازة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 559.
272I

CHIFAA CONSEIL

PARMATEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
EME ETAGE APPARTEMENTر 

 11 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PARMATEC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم بوكال شقة بالدول الثالث لقم 
11 باب دكالة - 100000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119877

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PARMATEC

مواد   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء )تاجر(

ومعدات  الك ب وتر  أجهزة  ب ع   •

املكاتب.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مسلم بوكال شقة بالدول الثالث لقم 

مراكش   100000  - دكالة  باب   11

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

99 دلهم،  الشركة:  مبلغ لأس ال 

مقسم كالتالي:

 1.000  : عت اني  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عت اني  مح د  الس د 

دوال أدلوج تزفا ت. 15000 ولزازات 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عت اني  مح د  الس د 

دوال أدلوج تزفا ت. 15000 ولزازات 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128965.

Iر27

AM CONSULTING

 ARRA-ID D›INGENIERIE,
 SERVICES ET

REALISATIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تقل ص هدف الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE ر RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 ARRA-ID D›INGENIERIE,

 SERVICES ET REALISATIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي لقم 16 ، 
ع الة 172, حي النس م, ليساسفة, - 

20190 الدال الب ضاء املغرب.
تقل ص هدف الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
101957

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 20 أكتوار 2021 تم حذف 
الشركة  نشاط  من  التال ة  األنشطة 

الحالي :
مكتب دلاسات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798196.
271I

CABINET FICOR

H
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET FICOR
12 زفقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجول ، 20200، الدال الب ضاء 
املغرب

H شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 
سل  ان الفال�سي الشقة لقم 1 

الطابق التاني عين برجة - 20200 
الدال الب ضاء املغرب.
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تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.611

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تحويل  تم   2016 فوف17   16 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 1 الشقة لقم  الفال�سي  «55 سل  ان 

 20200  - برجة  عين  التاني  الطابق 

الدال الب ضاء املغرب« إلى »80 شالع 

موالي سل  ان الطابق الرابع لقم 1ر 

الب ضاء  الدال   20200  - السبع  عين 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يناير 2017 تحت لقم 261ر0062.

275I

PREMIUM FINANCE

TAPAS & BASTA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAPAS & BASTA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق الثالث 

إقامة لقم 11 باب دكالة - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119875

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TAPAS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.& BASTA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكال  تجزئة  مسلم 
 10000  - دكالة  باب   11 لقم  إقامة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الغفولي  توف ق  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الغفولي  توف ق  الس د 
مد ل   11 ف ال  بريست ج ا  إقامة 
مراكش   10000 ستي  غولف  جوهر 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الغفولي  توف ق  الس د 
مد ل   11 ف ال  بريست ج ا  إقامة 
مراكش   10000 ستي  غولف  جوهر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128961.
276I

ECOGEF

TRAVAUX JORDANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

TRAVAUX JORDANE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 لقم 8 املعاليف الدال الب ضاء - 

0رر20 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX JORDANE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة / جبص / التجالة.
ر1 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  اح د 
 - الب ضاء  الدال  املعاليف   8 لقم   1

0رر20 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الس د املصطفى جردان 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جردان  املصطفى  الس د 

بوعزيز  اوالد  تكني  دوال  عنوافه)ا( 

الجديدة   21000 الجديدة  الش ال ة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

جردان  املصطفى  الس د 
بوعزيز  اوالد  تكني  دوال  عنوافه)ا( 
الجديدة   21000 الجديدة  الش ال ة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ررر6ر.

277I

STE ZIZ COMPTA

STE TALLIN OPTIC 
SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE TALLIN OPTIC SARL AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
طنجة لقم 50 الريش - 52100 

الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
2919

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 مالس   17
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TALLIN OPTIC SARL AU
ا صائي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بصريات النظالات.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 52100  - الريش   50 لقم  طنجة 

الريش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : موحى  بن  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د بن موحى عنوافه)ا( 

كل   ة   52250 كل   ة  الرشاد  حي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  تامدي  ش  اء  الس دة 
زفقة 28 لقم 260 الشطر ر حي االمان 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

11 أكتوار  االبتدائ ة ب  دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 285.

278I

RIF CONSEIL SARL

MH RIF TRANS - SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN رEM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

MH RIF TRANS - SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

حسن 1 لقم 216 بلوك سكولي 

الطابق االول لقم 11 الناظول. - 

62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر00ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MH  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIF TRANS - SARL

فقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكان  أي  في  املصاحبة  غي1  األمتعة 

ف ابة عن ار رين.

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل   -

ف ابة عن ار رين. 

- استي1اد وتصدير..

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
سكولي  بلوك   216 لقم   1 حسن 

 - الناظول.   11 لقم  االول  الطابق 

62000 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : اح  اني  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : شط بات  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : اح  اني  مصطفى  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

 500  : شط بات  ح زة  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اح  اني  مصطفى  الس د 

لقم  االول  الحسن  شالع  عنوافه)ا( 
الناظول   62000 الناظول   685

املغرب.

عنوافه)ا(  الس د ح زة شط بات 

سلوان  شاون  شالع  النهضة  حي 

الناظول 62000 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اح  اني  مصطفى  الس د 

لقم  االول  الحسن  شالع  عنوافه)ا( 

685 الناظول 62000 الناظول املغرب

عنوافه)ا(  الس د ح زة شط بات 

سلوان  شاون  شالع  النهضة  حي 

الناظول 62000 الناظول املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1279.
279I

BOUKITA TRAVAUX SERVICES

 BOUKITA TRAVAUX
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

BOUKITA TRAVAUX SERVICES
 256AV 16 NOVEMBRE NAHDA
KHOURIBGA ، 25000،  ريبكة 

املغرب
 BOUKITA TRAVAUX SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الرقم 
256 حي فوف1617 نهضة  ريبكة - 

25000  ريبكة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.1591

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  25 أكتوار  املؤلخ في 
 BOUKITA TRAVAUX SERVICES
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك 
مقرها  وعنوان  دلهم  00.000ر 
فوف1617  حي   256 الرقم  اإلجت اعي 
25000  ريبكة   - نهضة  ريبكة 

املغرب فت جة الملنافسة.
و عين:

الس د)ة( عزيز زيامي و عنوافه)ا( 
بوجنيبة   161 لقم  الطاشرون 
25000  ريبكة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
الرقم  وفي   2021 أكتوار   25 بتاليخ 
 - نهضة  ريبكة  فوف1617  حي   256

25000  ريبكة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 27 أكتوار 

2021 تحت لقم 511.
280I

BOUKITA TRAVAUX SERVICES

 BOUKITA TRAVAUX
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

BOUKITA TRAVAUX SERVICES
 256AV 16 NOVEMBRE NAHDA
KHOURIBGA ، 25000،  ريبكة 

املغرب
 BOUKITA TRAVAUX SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 256 
حي فوف1617 نهضة  ريبكة - 25000 

 ريبكة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1591

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 BOUKITA الوح د  الشريك  ذات 
مبلغ   TRAVAUX SERVICES
وعنوان  دلهم  00.000ر  لأس الها 
حي   256 الرقم  اإلجت اعي  مقرها 
 25000  - نهضة  ريبكة  فوف1617 

 ريبكة املغرب فت جة ل : املنافسة.
الرقم  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 - نهضة  ريبكة  فوف1617  حي   256

25000  ريبكة املغرب. 
و عين:

الس د)ة( عزيز زيامي و عنوافه)ا( 
بوجنيبة   161 لقم  الطاشرون 
25000  ريبكة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الرقم   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

256 حي فوف1617 نهضة  ريبكة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 27 أكتوار 

2021 تحت لقم ر51.

281I
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

YOUMA MARKET

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زفقة العرا ة السعودية – لقم 

الع الة -20 الطابق األول لقم 5 ، 

0000ر، فاس مغرب

YOUMA MARKET شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : محل لقم 

20 تجزئة الشرفاء عين ع ي1 فاس - 

0000ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7رر66.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تقرل حل  07 أكتوار  املؤلخ في 

ذات  شركة   YOUMA MARKET

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   250.000

تجزئة   20 لقم  محل  اإلجت اعي 

0000ر   - فاس  ع ي1  عين  الشرفاء 

صعواة  ل-  فت جة  املغرب  فاس 

التسويق

- املنافسة في النشاط التجالي.

و عين:

و  بلحبيب  يوسف  الس د)ة( 

صوصول  شالع   122 عنوافه)ا( 

فيس   06100 فرنسا  فيس   06100

فرنسا ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

محل  وفي   2021 أكتوار   07 بتاليخ 

ع ي1  عين  الشرفاء  تجزئة   20 لقم 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم ر176.

282I

INVEST CENTER SARL

لوس بوكاديوس اي جو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75

 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،
CASABLANCA MAROC

لوس بوكاديوس اي جو شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
مح د صدقي و زفقة تونس - 00ر20 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر15101.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و   15 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اللبالي  براه م  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   5.000
املهدي سه ل بتاليخ 11 يوف و 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يوف و 2021 تحت لقم 17ر781.

Iر28

SAVOIR EXPERT

ESBH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
ESBH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : ع الة 
ف 11 لقم ر شالع بوعناف ة طريق 
اي وزال كندل فاس - 0000ر فاس 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
721ر1.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 25 دجن17 2020 تقرل 
حل ESBH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة مبلغ لأس الها 100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي 

ع الة ف 11 لقم ر شالع بوعناف ة 
طريق اي وزال كندل فاس - 0000ر 
فاس املغرب فت جة لحل مسبق.

و عين:
و  ال وبي  سع د  الس د)ة( 
الزيتون  شالع  ر5  لقم  عنوافه)ا( 
1000ر  صفرو  الجديدة  املدينة 
صفرو املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
ع الة  وفي   2020 دجن17   25 بتاليخ 
طريق  بوعناف ة  شالع  ر  لقم   11 ف 
فاس  0000ر   - فاس  كندل  اي وزال 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1658/2021.
281I

OFINANCE

OFINANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

OFINANCE
ر1 شالع مو�سى بن فصي1 ، الطابق 

األول ، لقم 5 الدال الب ضاء ر1 
شالع مو�سى بن فصي1 ، الطابق األول 

، لقم 5 الدال الب ضاء، 20000، 
الدال الب ضاء املغرب

OFINANCE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 شالع 
مو�سى بن فصي1 ، الطابق األول ، 

لقم 5 الدال الب ضاء - 20012 الدال 
الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

67ر2رر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«150.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   250.000« إلى  دلهم« 
أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 6691ر.

285I

INVEST CENTER SARL

لوس بوكاديوس اي جو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75

 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،
CASABLANCA MAROC

لوس بوكاديوس اي جو شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
مح د صدقي و زفقة تونس - 00ر20 

الب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر15101.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 يوف و   15 في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( سه ل 

املهدي ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يوف و 2021 تحت لقم 17ر781.

286I

MON COMPTABLE SARL

 KADFI TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي1 جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
6RUE DE BERKANE 2 EMEر 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC
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 KADFI TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ب ر1 لقم 

20 حي الفتح ثطعة 506 - 60000 

وجدة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

605رر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تع ين  15 أكتوار  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

الطاهري مني1 ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 701ر.

287I

LORAZ LOGISTIQUE SARL

LORAZ LOGISTIQUE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LORAZ LOGISTIQUE SARL

اقامة العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق ر0 لقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب

 LORAZ LOGISTIQUE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق ر لقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121221

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LORAZ LOGISTIQUE SARL
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخالج  وفي  املغرب  في   ، الشركة  من 
، بشكل مباشر أو غي1 مباشر ، سواء 
عن  ف ابة  أو  ففسها  عن  باألصالة 

أطراف ثالثة أو باملشالكة:
والدولي  املحلي  ال17ي  النقل   -  

للبضائع.
والبضائع  الطرود  تخزين   -  
إما   ، وفقلها  وتوزيعها  املختلفة 
من  ذلك  غي1  أو  الخاصة  بالوسائل 
واألنشطة  البضائع  فقل  وسائل 

املساعدة والتك  ل ة ؛
 - النقل امل17د لل واد الخام واملواد 
وكذلك   ، عام  بشكل  االستهالك ة 
ع ل ات التج  ع ألصناف املالبس ؛

والخدمات  األنشطة  ج  ع   -  
 ، الوساطة  بالنقل:  املتعلقة 
الس سرة ، الشحن ، املناولة وكذلك 

ع ل ات النقل ؛
املركبات  وتأجي1  وا ع  شراء   -  

وارالت ؛
 - االستي1اد والتصدير بشكل عام.
تأجي1   ، تأجي1   ، ، ح ازة  إنشاء   -  
، إدالة ج  ع أفواع األع ال ، التأجي1 
 ، مؤسسة  أي  تشغ ل   ، الت1ك ب   ،
أع ال مصنع ، ولش ع ل ، تتعلق بـ 
»واحد أو آ ر من األنشطة املحددة«.
الخدمات  ج  ع  عام:  بشكل 
أو  مال ة  معامالت  شكل  تتخذ  التي 
قد  عقالية  أو  تجالية  أو  صناع ة 
مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
التي  أو  أعاله  املذكولة  األش اء  بأحد 

قد تعزز تطوير الشركة..
إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 
السعودية الطابق ر لقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 600  : بالل  الزك وط  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 200  : هللا  عبد  الزك وط  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 200  : مل كة  الزك وط  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بالل  الزك وط  الس د 
 90000  5 لقم   8 زفقة  بوحوت  حي 

طنجة املغرب.
هللا  عبد  الزك وط  الس د 
 5 لقم   8 زفقة  بوحوت  حي  عنوافه)ا( 

90000 طنجة املغرب.
مل كة  الزك وط  الس دة 
 5 لقم   8 زفقة  بوحوت  حي  عنوافه)ا( 

90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بالل  الزك وط  الس د 
 90000  5 لقم   8 زفقة  بوحوت  حي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 61ر9.
288I

Audicoh

افو سلماصول تر
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Audicoh
ع الة A، زاوية شالع مصطفى 

املعاني الطابق السادس لقم 2ر 
ساحة النصر ، 20080، الدال 

الب ضاء املغرب
سل اصول ترافو شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحسن الثاني لقم 70 إقامة 

الح امة الب ضاء تطوان - 000ر9 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7رر0ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سل اصول ترافو.

: • استي1اد  غرض الشركة بإيجاز 

واللوازم  املواد  ج  ع  وتصدير 

واملعدات

• شراء وا ع مواد البناء

والسباكة  املقاوالت  أع ال   •

والنجالة والكهرااء.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الحسن الثاني لقم 70 إقامة الح امة 

تطوان  000ر9   - تطوان  الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الع ري  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الع ري  مح د  الس د 

ر10  لقم  الت س اني  العربي  شالع 

تطوان  000ر9  تطوان  ملول  عين 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الع ري  مح د  الس د 

ر10  لقم  الت س اني  العربي  شالع 

تطوان  000ر9  تطوان  ملول  عين 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17  0ر  بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2958.

289I
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RAHHALI CONSEIL

FRENSH KEBAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1182

، 40000، Marrakech Maroc
FRENSH KEBAB شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 91ر 
الطابق األل�سي، معطى هللا ملحام د، 

مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119677

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRENSH KEBAB
سناك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 91ر 
الطابق األل�سي، معطى هللا ملحام د، 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : افكي1  لحسن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  افكي1  لحسن  الس د 
اقامة معطى هللا لقم 91ر، اسكجول، 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  افكي1  لحسن  الس د 

اقامة معطى هللا لقم 91ر، اسكجول، 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128751.

290I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 INSTITUT «

 D’ENSEIGNEMENT

 PRIMAIRE ET SECONDAIRE

» DU MAROC « » I.P.S.M

إعالن متعدد القرالات

 INSTITUT D’ENSEIGNEMENT »

 PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU

» MAROC

» I.P.S.M »

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لأس الها 8.000,00ر5 دلهم

 Angle وعنوان مقرها االجت اعي

Av. A-AC 57 et AC 21 منطقة 

كال فولف ا-الدال الب ضاء- املغرب.

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6860

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

شتن17   08 في  املؤلخ  العادي  الغي1 

2021 تقرل ما يلي:

املال ة  السنة  إغالق  تاليخ  تغ ي1 

والذي سوف يبدا في 1 يول وز وينتهي 

في 0ر يوف و من العام التالي؛

النظام  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي؛

القافوني  اإليداع  تم   .II

الب ضاء  بالدال  التجالية  باملحك ة 

لقم  تحت   2021 اكتوار   29 بتاليخ 

 .798171
عن املستخلص والب افات 

291I

Khidmat Attajir

SAYFNOOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA MAROC

SAYFNOOR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 القرية 

الن ودج ة - 52100 الريش الريش

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2911

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAYFNOOR

اغاثة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقطر املركبات.

عنوان املقر االجت اعي : 25 القرية 

الن ودج ة - 52100 الريش الريش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مح د  الناصري  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الناصري مح د عنوافه)ا( 
الريش   52100 القدس  زفقة   06

الريش.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الناصري مح د عنوافه)ا( 
الريش   52100 القدس  زفقة   06

الريش
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1 أكتوار  االبتدائ ة ب  دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 279.

Iر29

MILANO MOTO

MILANO MOTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MILANO MOTO
 AV CHEIKH BELARBI NR 96

 TETOUAN AV CHEIKH BELARBI
 NR 96 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
MILANO MOTO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 ب 
شالع ابن زيدون زيافة تطوان - 

000ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0115ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MILANO MOTO
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدلاجات النالية
أجزاء  تعديل  و  وشراء  ب ع   -

الدلاجات النالية
- التصدير و االست1اد.

ب   11  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - تطوان  زيافة  زيدون  ابن  شالع 

000ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : أقلعي  فصي1  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د سل ان أقلعي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أقلعي  فصي1  الس د 

شالع الش خ بالعربي العلوي لقم 96 

تطوان 000ر9 تطوان املغرب.

عنوافه)ا(  أقلعي  سل ان  الس د 

شالع الن اليين لقم 9 تطوان 000ر9 

تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  أقلعي  فصي1  الس د 

شالع الش خ بالعربي العلوي لقم 96 

تطوان 000ر9 تطوان املغرب

عنوافه)ا(  أقلعي  سل ان  الس د 

شالع الن اليين لقم 9 تطوان 000ر9 

تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1510.

295I

COMPTAFFAIRES

CENTRE STRUCTURE
إعالن متعدد القرالات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

CENTRE STRUCTURE »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 12 
زفقة الشريف امزيان - 10000 

الدالال ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.119607

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الس د  بحوزة  حصة   500 تفويت 
بوحسين  الس د  لصالح   زال مح د 

عبد هللا.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة الس د  زال مح د من تس ي1 
عبد  علي  بن  الس د  وتع ين  الشركة 

هللا مح د ك س ي1 وح د للشركة.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
شركة  الى  املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
األسا�سي  النظام  تح ين  مايلي: 

للشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798218.
296I

SAVOIR EXPERT

 ISHRAK PROGRESS
CONCEPT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 ISHRAK PROGRESS CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 11 زفقة 
الحس  ة اقامة بنزاكول الطابق 
الثاني شقة لقم ر0 األطلس - 

0000ر فاس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر571.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2019 16 دجن17  في  املؤلخ 

 ISHRAK PROGRESS CONCEPT

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
اقامة  الحس  ة  زفقة   11 اإلجت اعي 

ر0  لقم  شقة  الثاني  الطابق  بنزاكول 

األطلس - 0000ر فاس املغرب فت جة 

لحل مسبق.

و عين:

و  مح ود  مح د  الس د)ة( 
عنوافه)ا( لقم 116 بلوك ر0 الرفايف 

)ة(  ك صفي  املغرب  صفرو  1000ر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
11 زفقة  2019 وفي  16 دجن17  بتاليخ 

الطابق  بنزاكول  اقامة  الحس  ة 

الثاني شقة لقم ر0 األطلس - 0000ر 

فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1659/2021.

297I

RIM FINANCIAL

سكوالت مافاج نت

SQUART MANAGEMENT 
إعالن متعدد القرالات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 218 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 SQUART سكوالت مافاج نت

MANAGEMENT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 10 
زفقة الحرية الطابق ر شقة 5 - 

20100 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

067ر8ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  ر1 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجت اع ة  حصة   100 تفويت 
طرف الس د فوزي عبد الرح ان الى 

الس د فج ب الفايز 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الس د  املسي1  استقالة  على  املوافقة 

فوزي عبد الرح ان 
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
ك سي1  الفايز  فج ب  الس د  تع ين 
وح د للشركة مع صالح ات االمضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجت اع ة
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراس ال االجت اعي
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

مايلي: تس  ة الشريك
على  ينص  الذي   :12 لقم  بند 

مايلي: صالح ات الشريك
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798299.
298I

LEADER FINANCE

 GROUPE SCOLAIRE
CORDOBA PRIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 GROUPE SCOLAIRE CORDOBA
PRIVE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد الع الة 

109 لقم ر1 مراكش - 10000 
مراكش املغرب.
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لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.112015
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوف و   09 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«50.000ر دلهم« أي من »500.000 
عن  دلهم«   850.000« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128908.

299I

MINBAR AL ISTICHARA

 LES CARAVANES DE
COMMERCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسي1دي طريق ف 1 لقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وجدة املغرب

 LES CARAVANES DE
COMMERCE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول طريق س دى يحيى تجزأة 
سهب الخ ل لقم 152 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر621ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تقرل حل  11 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 LES CARAVANES الوح د  الشريك 
لأس الها  مبلغ   DE COMMERCE
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
اإلجت اعي الطابق االول طريق س دى 
 152 لقم  الخ ل  سهب  تجزأة  يحيى 
60000 وجدة املغرب فت جة   - وجدة 

ل : ازمة مال ة.

الطابق  ب  التصف ة  مقر  و حدد 
االول طريق س دى يحيى تجزأة سهب 
 60000  - وجدة   152 لقم  الخ ل 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  املنصولى  اح د  الس د)ة( 
تجزأة  يحيى  س دى  طريق  عنوافه)ا( 
سهب الخ ل لقم 152 وجدة 60000 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الطابق   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
االول طريق س دى يحيى تجزأة سهب 

الخ ل لقم 152 وجدة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 625ر.
00Iر

MEDIA FIDUS SARL AU

IMKAF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC
IMKAF شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة بن 
يخلف لقم ف ب 105بن يخلف 

املح ديه - 20800 املح ديه املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.5511

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2015 أكتوار   05 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
مبلغ   IMKAF الوح د  الشريك  ذات 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
يخلف  بن  تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 
املح ديه  يخلف  105بن  ب  ف  لقم 

ل  فت جة  املغرب  املح ديه   20800  -
باملقالفة مع  املعامالت ضع ف  : لقم 

املصاليف الكتي1ة.
تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
يخلف  105بن  يخلف لقم ف ب  بن 
املح ديه - 20800 املح ديه املغرب. 

و عين:
و  الرق بي  ا  املصطفى  الس د)ة( 
ف  لقم  يخلف  بن  تجزئة  عنوافه)ا( 
 20800 املح ديه  يخلف  105بن  ب 
)ة(  ك صفي  املغرب  املح ديه 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  باملح دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2015 تحت لقم 6ر12.
01Iر

شركة لياض للحسابات

RYAD STATION SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

شركة لياض للحسابات
9ر شالع الدال الب ضاء ، 62000، 

الناظول املغرب
RYAD STATION SERVICE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي لقم 22 سلوان - 62700 
الناظول املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.17909
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ   RYAD STATION SERVICE
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
الصناعي لقم  الحي  مقرها اإلجت اعي 
62700 الناظول املغرب  22 سلوان - 
فت جة ل : عدم الحصول على الر ص 

االدالية ألنشاء محطة البن1ين.

الحي  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 62700  - سلوان   22 لقم  الصناعي 

الناظول املغرب. 

و عين:

و  مح د  املرابط  الس د)ة( 

عنوافه)ا( شالع زايي1 لقم 15 62000 

الناظول املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الحي   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
الصناعي لقم 22 سلوان الناظول

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر126.

02Iر

PLAYA AZUL

STE BANELBO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 av 11 janvier hey ennahda

 el marssa laayoune av 11

 janvier hey ennahda el marssa

laayoune، 70002، املر�سى املغرب

STE BANELBO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة زفقة املجد لقم 95 املر�سى 

الع ون - 70002 املر�سى املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8651ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BANELBO
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE GENERAL- - LA
 CONCEPTION, L’EDITION ET
 LA COMMERCIALISATION DE
 JEUX VIDEO - LA CONCEPTION
 ET LE DEVELOPPEMENT
 DE LOGICIELS , LE CONSEIL
 EN INFORMATIQUE , - LA
 CREATION ET L’HEBERGEMENT

.DE SITES INTERNET
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املر�سى   95 لقم  املجد  زفقة  الوحدة 

الع ون - 70002 املر�سى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  البولي  مح د  الس د 
حي الوحدة زفقة املجد لقم 95 املر�سى 

الع ون 70002 املر�سى املغرب.
الس د عادل بنطول عنوافه)ا( حي 
الوحدة زفقة ام الركبة لقم 61 املر�سى 

الع ون 70002 املر�سى املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  البولي  مح د  الس د 
حي الوحدة زفقة املجد لقم 95 املر�سى 

الع ون 70002 املر�سى املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
28 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 22رر.
Iر0ر

fidomek

ARWA PUB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N11 رEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
ARWA PUB شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 67 

لقم ر وجه عروس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51197

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ARWA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PUB

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PUBLICITE-

.EVENEMENTIEL-

 67 : زفقة  عنوان املقر االجت اعي 

لقم ر وجه عروس - 50000 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عث اني  عادل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عث اني  عادل  الس د 
 50000 ر وجه عروس  لقم   67 زفقة 

مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عث اني  عادل  الس د 
 50000 ر وجه عروس  لقم   67 زفقة 

مكناس املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   18 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر15.

01Iر

مكتب املحاسبة

STE COUCOU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

مكتب املحاسبة

5 زفقة عبد املومن بن علي ، 

52000، الرش دية املغرب

STE COUCOU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : زفقة عبد 

املومن بن علي لقم 18 الرش دية - 

52000 الرش دية املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

881ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 شتن17   08 في  املؤلخ 

ذات  شركة   STE COUCOU حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000,00 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

عبد املومن بن علي لقم 18 الرش دية 

فت جة  املغرب  الرش دية   52000  -

لقرال الشريك الوح د.

و عين:

الس د)ة( فب لة بن عبو و عنوافه)ا( 

 20 شقة  س  ع الة  السكني  املج ع 

املغرب  الرش دية   52000 بوتالمين 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 08 شتن17 2021 وفي زفقة عبد 

 - الرش دية   18 لقم  علي  بن  املومن 

52000 الرش دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 111/2021.

05Iر

FIDUNEL

 RUBYCUBE
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد القرالات

FIDUNEL

57 زفقة عبد الكريم الديولي 

الطابق ر لقم 6 الدال الب ضاء ، 

20000، الدال الب ضاء املغرب

 RUBYCUBE DEVELOPPEMENT

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 

محج اللة ال اقوت و زفقة العرعال 

اقامة غاليس الع الة 9 الطابق 1 

الشقة 17 - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.117827

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  2021 تم  01 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 500 ياسين  قاصد  الس د  تفويت 

حصة الى الس د قاصد هشام

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ياسين  قاصد  الس د  استقالة  قبول 

من مهامه ك سي1 للشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

الس د  و  قاصد هشام  الس د  تع ين 

زوينة ك سي1ان  بن  املصطفى  مح د 

للشركة

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القافون  6و7و15من  تغ ي1البند 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساه ا  هشام  قاصد  الس د  اصبح 

في لأس ال الشركة ب بلغ 50.000,00

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ي تلك  هشام  قاصد  الس د  اصبح 

الس د  واصبح  فقذية  حصة   500

ي تلك  زوينة  بن  املصطفى  مح د 

500 حصة فقذية.
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على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 
و  هشام  قاصد  الس د  تع ين  مايلي: 
زوينة  بن  املصطفى  مح د  الس د 

ك سي1ان للشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 17ر798.
06Iر

CABINET LAAFOU CONSEIL

CELIA FASHION
إعالن متعدد القرالات

CELIA FASHION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
برأس مال 100.000,00 دلهم

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 81 
شالع املقاومة الطابق الرابع اقامة 8 

,الدال الب ضاء املغرب.
لقم التق  د في السجل التجالي 

757ر11.
1( ب قت�سى محضر الج ع العام 
بتاليخ  الوح د  للشريك  االستثنائي 

06 شتن202117 ، تقرلمايلى :
 - است رال نشاط الشركة بالرغم 
أصبح  الشركة  وضع  ان  معاينة  من 

اقل من لبع لأس الها.
 - صالح ات اإلجراءات القافوف ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   )2
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798169.
عن املستخلص والب افات 

08Iر

BAHAJJOUB

SOUKEXPO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعادة زفقة الكتب ة لقم 1 
ال وسف ة ، 00ر16، ال وسف ة 

املغرب
SOUKEXPO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

التجالي الكائن باملسي1ة 2_ب لقم 

770 - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119851

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUKEXPO

التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت1وف ة 

تصدير واستي1اد 

تاجر.

املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  2_ب  باملسي1ة  الكائن  التجالي 

770 - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د أنس دهيس : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  دهيس  أنس  الس د 

 10000  770 لقم  2_ب  املسي1ة 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  دهيس  أنس  الس د 

 10000  770 لقم  2_ب  املسي1ة 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 11981.

09Iر

EURO ADVISORY

MERROUT NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,82

 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

MERROUT NEGOCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة اح د 

املجاطي االلب الطابق األول لقم 8 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.110197

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 شتن17   16 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 MERROUT الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 لأس الها  مبلغ   NEGOCE

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
األول  الطابق  االلب  املجاطي  اح د 
لقم 8 - 20000 الدال الب ضاء املغرب 

فت جة ل : افحالل مبكر.

زفقة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
األول  الطابق  االلب  املجاطي  اح د 
لقم 8 - 20000 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  البوهالي  مح د  الس د)ة( 

العروي  الكويت  شالع  عنوافه)ا( 

الناظول  العروي   65000 الناظول 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79615.

10Iر

Hcapharm

HCA PHARMA
إعالن متعدد القرالات

HCA PHARMA
لقم865 سع د حجي سال لقم865 

سع د حجي سال، 11000، سال 

املغرب

HCA PHARMA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم865 

سع د حجي سال لقم865 سع د 

حجي سال 11000 سال املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.111579

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 28 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

* تحويل مقر الشركة: الذي ينص 

على مايلي: من 79 بن سينا شقة 11 

حجي  سع د   865 إلى  الرااط  اكدال 

سال

* تغي1 نشاط الشركة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 9962.

11Iر

RIM FINANCIAL

FATH COM فتح كوم
إعالن متعدد القرالات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 218 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

فتح كوم FATH COM »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الفتح III زفقة 10 لقم 1 - 20110 

الدالالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
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لقم التق  د في السجل التجالي: 
.259111

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في ر1 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحل املسبق للشركة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السائح  املغ ث  عبد  الس د  تع ين 

مصف ا للشركة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
 III تحديد مقر التصف ة في حي الفتح

زفقة 10 لقم 1 الدال الب ضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :21 لقم  بند 

مايلي: حل الشركة
على  ينص  الذي   :25 لقم  بند 

مايلي: تصف ة الشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798298.
12Iر

O.I.FI.COM sarlau

OPTIM-CONTRÔLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

O.I.FI.COM sarlau
ديال ر، ع الة 9، شقة 1، لغرابل ة ، 

11060، سال املغرب
OPTIM-CONTRÔLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 21، شالع 
أبو بكر الصديق، شقة 8، أكدال - 

10090 الرااط املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
81ر116.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   15 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( ابراه م غازل 5 
حصة   5 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
لفائدة الس د )ة( مح د قجول بتاليخ 

ر2 أبريل 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17   01 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118676.
Iر1ر

TY CONSULTING

GLOBAL INDIAN MOTORS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 GLOBAL INDIAN MOTORS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

س دي عبد الرح ان إقامة ليو عين 
الذياب الدالالب ضاء الدالالب ضاء 

20000 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520819
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL INDIAN MOTORS
غرض الشركة بإيجاز : - إستي1اد و 
توزيع العراات الجديدة و املستع لة، 

الشاحنات، الس الات و الدلاجات
قطع  ج  ع  توزيع  و  إستي1اد   -
الكهراائ ة  امل كاف ك ة،  الغ ال 
توزيع  و  إست1اد  و  اإللكت1وف ة  و 
ج  ع  و  اإلكسسوالات  و  العجالت 
باألنشطة  للق ام  الالزمة  القطع 

املذكولة أعاله
امل كاف ك ة  اإلصالحات   - 
املنفصلة  القطع  و  األجسام  و 

للس الات
الب ع  بعد  ما  الخدمات  ج  ع   - 

و املتصلة باألنشطة املذكولة أعاله

تع ين أي م ثل أو صاحب إمت از 
تجالي على مستوى الت1اب الوطني أو 

العالمي.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ليو عين  إقامة  الرح ان  س دي عبد 
الدالالب ضاء  الدالالب ضاء  الذياب 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 Global Engines : 990 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 Global Funds : 10 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Global Engines الشركة 
عنوافه)ا( شالع س دي عبد الرح ان 
الدالالب ضاء  الذياب  عين  ليو  إقامة 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
الشركة Global Funds عنوافه)ا( 
شالع س دي عبد الرح ان إقامة ليو 
 20000 الدالالب ضاء  الذياب  عين 

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عبادة فصر الدين عنوافه)ا( 
17 تجزئة الوكناتي شالع عبد الهادي 
 20000 الدالالب ضاء  أففا  بوطالب 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 68ر798.
11Iر

O.I.FI.COM sarlau

OPTIM-CONTRÔLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القافوني للشركة

O.I.FI.COM sarlau
ديال ر، ع الة 9، شقة 1، لغرابل ة ، 

11060، سال املغرب
OPTIM-CONTRÔLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 21، شالع 

أبو بكر الصديق، شقة 8، أكدال - 

10090 الرااط.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

81ر116.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  15 شتن17  املؤلخ في 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118676.

15Iر

O.I.FI.COM sarlau

OPTIM-CONTRÔLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

O.I.FI.COM sarlau

ديال ر، ع الة 9، شقة 1، لغرابل ة ، 

11060، سال املغرب

OPTIM-CONTRÔLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21، شالع 

أبو بكر الصديق، شقة 8، أكدال - 

10090 الرااط املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

81ر116.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  15 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«21، شالع أبو بكر الصديق، شقة 8، 

إلى  املغرب«  الرااط   10090  - أكدال 

»شقة 8، ع الة 168، تجزئة بناصر، 

سكتول 1، شالع موالي علي الشريف 

- 12020 ت الة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118676.

16Iر
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TY CONSULTING

 GLOBAL CHINESE
MOTORS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 GLOBAL CHINESE MOTORS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

س دي عبد الرح ان إقامة ليو عين 
الذياب الدالالب ضاء الدالالب ضاء 

20000 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520807
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL CHINESE MOTORS
غرض الشركة بإيجاز : - إستي1اد و 
توزيع العراات الجديدة و املستع لة، 

الشاحنات، الس الات و الدلاجات
قطع  ج  ع  توزيع  و  إستي1اد   -
الكهراائ ة  امل كاف ك ة،  الغ ال 
توزيع  و  إست1اد  و  اإللكت1وف ة  و 
ج  ع  و  اإلكسسوالات  و  العجالت 
باألنشطة  للق ام  الالزمة  القطع 

املذكولة أعاله
و  امل كاف ك ة  اإلصالحات   -
األجسام و القطع املنفصلة للس الات
الب ع و  بعد  ما  الخدمات  - ج  ع 

املتصلة باألنشطة املذكولة أعاله
تع ين أي م ثل أو صاحب إمت از 
تجالي على مستوى الت1اب الوطني أو 

العالمي.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ليو عين  إقامة  الرح ان  س دي عبد 

الدالالب ضاء  الدالالب ضاء  الذياب 
20000 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 
100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 Global Engines : 990 الشركة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 Global Funds : 10 الشركة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Global Engines الشركة 
عنوافه)ا( شالع س دي عبد الرح ان 
الدالالب ضاء  الذياب  عين  ليو  إقامة 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
الشركة Global Funds عنوافه)ا( 
شالع س دي عبد الرح ان إقامة ليو 
 20000 الدالالب ضاء  الذياب  عين 

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عبادة فصر الدين عنوافه)ا( 
17 تجزئة الوكناتي شالع عبد الهادي 
 20000 الدالالب ضاء  أففا  بوطالب 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 61ر798.
17Iر

fiding sarl

SJD KMS اسجد كمس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

SJD KMS اسجد ك س شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 225 

تجزئة الشهدية فرع 2 الطابق ر - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51581

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SJD  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

KMS اسجد ك س.

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد التنظ ف

تجالة املواد الغدائ ة

تجالة مواد التج  ل.

 225  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ر  الطابق   2 فرع  الشهدية  تجزئة 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ع ر  ك و�سي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ع ر  ك و�سي  الس د 

225 تجزئة الشهدية فرع 2 الطابق ر 

املنصول 50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ع ر  ك و�سي  الس د 

225 تجزئة الشهدية فرع 2 الطابق ر 

املنصول 50000 50000 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1669.

18Iر

محاسب  راوش افوال

STE SOUKA-BEAUTY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

محاسب  راوش افوال

 N°125 Q.I AGADIR N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

STE SOUKA-BEAUTY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 MAG وعنوان مقرها اإلجت اعي

 N° 12 IMM 21 RESIDENCE

 ANNASR ر BENSERGAO -

80000 AGADIR MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر5ر19

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUKA-BEAUTY

 SALONS : غرض الشركة بإيجاز

.DE COIFFURE FEMME

 MAG  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 N° 12 IMM 21 RESIDENCE

 ANNASR ر BENSERGAO -

.80000 AGADIR MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سك نة  حاجي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سك نة  حاجي  الس دة 
عبداتي  الش خ  حي   10 الزفقة   58

82000 طافطان طافطان.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  سك نة  حاجي  الس دة 
عبداتي  الش خ  حي   10 الزفقة   58

82000 طافطان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 107017.

19Iر

Bureau d’étude et conseil 

AHIL AUTO MOBILE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Bureau d’étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

AHIL AUTO MOBILE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
العلويين املسي1ة 1 ، لقم 9ر ، 

الدا لة - 000ر7 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
19625

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AHIL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUTO MOBILE

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ب ع   ، الس الات  ج  ع  وص افة 
واملعدات  امللحقات  لج  ع  بالتجزئة 
بالس الات  املتعلقة  الغ ال  وقطع 
وج  ع أفواع الوقود ومواد التشح م 

ومنتجات الص افة.
الجديدة  الس الات  وا ع  شراء 
ملحقات  ج  ع  ب ع  ؛  واملستع لة 
غ ال  قطع  وا ع  الس الات  ولوازم 
واملستع لة  الجديدة  الس الات 
ج  ع  وسحب  إصالح  ؛  دمة 

املركبات..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ، 9ر  لقم   ،  1 املسي1ة  العلويين 

الدا لة - 000ر7 الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لش د عاهل : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عاهل  لش د  الس د 
الدا لة   -  118 لقم   01 النهضة  حي 

000ر7 الدا لة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عاهل  لش د  الس د 
الدا لة   -  118 لقم   01 النهضة  حي 

000ر7 الدا لة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1711.
20Iر

الرك بي

 STE NOUVEAU CAR SARL
A U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

الرك بي
كل  م ، 81000، كل  م املغرب

 STE NOUVEAU CAR SARL A U
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 RESIDENCE EL MOUSSAOUI
 AV 0ر MARS HAY AMHIRICH -

81000 GUELMIM MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
711ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOUVEAU CAR SARL A U
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 AUTOMOBILES, LOUEUR DE

.VÉHICULES
 : االجت اعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE EL MOUSSAOUI
 AV 0ر MARS HAY AMHIRICH -

.81000 GUELMIM MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حف ظ  املساوي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املساوي حف ظ عنوافه)ا(  الس د 
شالع الحسن الثاني لقم 101 81000 

كل  م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د شيشوي علي عنوافه)ا( حي 

الجرف أسا 81010 اسا املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 70ر.
21Iر

دلعة الشادات ش.م.م

S2M TAAMIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

دلعة الشادات ش.م.م

شالع مح د الخامس صندوق بريد 

10 تصومعت ، 15000، ولزازات 

املغرب

S2M TAAMIR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 105 

حي التضامن مركز أكدز - 15900 
زاكولة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

667ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 S2M  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAAMIR

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

أشغال البناء. مقاولة في ته يئ وص افة 

والشوالع.  املنتزهات  الحدائق، 

ضد  والح اية  الحراسة  في  مقاولة 

حفر  املناجم.  استغالل  السرقة. 

 AGENTS DE 1اربال. مقاولة في توفي

.SECURITE
عنوان املقر االجت اعي : لقم 105 

 15900  - أكدز  مركز  التضامن  حي 
زاكولة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : عدي  بن  صالح  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : عدي  بن  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22456

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عدي  بن  صالح  الس د 
دوال الفكالة تنس فت 15900 زاكولة 

املغرب.
عدي  بن  مصطفى  الس د 
ع ي1ة  ايت  تودلي  حي  عنوافه)ا( 

87100 اشتوكة ايت باها املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عدي  بن  صالح  الس د 
دوال الفكالة تنس فت 15900 زاكولة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بزاكولة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 55ر.
22Iر

DIWAN CONSWORLD

OUI METAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DIWAN CONSWORLD
 Riad El Oulfa GRP ر Entrée 9
 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa ،
20220، CASABLANCA MAROC
OUI METAL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق األول لقم 56 مركز الرياض 
الدال الب ضاء املغرب - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
88585ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2017 أكتوار   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 OUI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.METAL
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات.
عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 
املعاني  مصطفى  زاوية  ال اقوت  اللة 
الرياض  مركز   56 لقم  األول  الطابق 
الدال الب ضاء املغرب - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الفي1م  اس اع ل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اس اع ل الفي1م عنوافه)ا( 
دوال   ليش ، والد أح د 2 دال بوعزة 
النواصر   27182 النواصر.   PCE

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د اس اع ل الفي1م عنوافه)ا( 
دوال   ليش ، والد أح د 2 دال بوعزة 
النواصر   27182 النواصر.   PCE

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2017 تحت لقم 88585ر.
Iر2ر

LARAGESTION S.A.R.L

NATURE› S PRIDE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شالع ابن الخط ب لقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شالع ابن الخط ب 
لقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب
NATURE› S PRIDE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
شعبان 1 لقم 292 شقة ا الطابق 

الثالث العرائش - 92000 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
6109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر0 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NATURE’ S PRIDE
غرض الشركة بإيجاز : االستث ال 
 / الفالح ة  املواد  ب ع   / الفالحي 

االستي1اد والتصدير.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  ا  شقة   292 لقم   1 شعبان 
العرائش   92000  - العرائش  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : علي  زياني  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : الحبيب  جعا  بن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د زياني علي عنوافه)ا( تجزئة 
الخامس  الطابق  22ر  اقامة  شعبان 
العرائش   92000 العرائش   11 لقم 

املغرب.
الس د بن جعا الحبيب عنوافه)ا( 
قطاع  عبد هللا  س دي  تجزئة   2020
سال   11000 سال  لع ايدة  الفتح 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د زياني علي عنوافه)ا( تجزئة 
الخامس  الطابق  22ر  اقامة  شعبان 
العرائش   92000 العرائش   11 لقم 

املغرب

الس د بن جعا الحبيب عنوافه)ا( 

قطاع  عبد هللا  س دي  تجزئة   2020

سال   11000 سال  لع ايدة  الفتح 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1065.

21Iر

FIDUCIAIRE ZERROUKI

GHOST PRODS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

6RUE DE CASABLANCA APT.2ر 

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

60000، OUJDA MAROC

GHOST PRODS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

الدلفوفي و طريق أحفي1 متجر لقم 

م11 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

05ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GHOST PRODS

 ACTIVITÉS : غرض الشركة بإيجاز

 C I N É M AT O G R A P H I Q U E S

.VIDÉO ET TELEVISION

زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع الدلفوفي و طريق أحفي1 متجر 

لقم م11 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

1رر   : املختال  ملرابطي  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ملرابطي مح د : ررر حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

ررر   : مروان  ملرابطي  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املختال  ملرابطي  الس د 
ظهر املحلة بلوك ب لقم 21 60000 

وجدة املغرب.
عنوافه)ا(  مح د  ملرابطي  الس د 
ظهر املحلة بلوك ب لقم 21 60000 

وجدة املغرب.
عنوافه)ا(  مروان  ملرابطي  الس د 
ظهر املحلة بلوك ب لقم 21 60000 

وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  املختال  ملرابطي  الس د 
ظهر املحلة بلوك ب لقم 21 60000 

وجدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 716ر.
25Iر

LARAGESTION S.A.R.L

AVOFRUIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شالع ابن الخط ب لقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شالع ابن الخط ب 
لقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب
AVOFRUIT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
شعبان 1 اقامة لقم 22ر الطابق 

الخامس لقم 11العرائش - 92000 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AVOFRUIT

غرض الشركة بإيجاز : االستث ال 

 / الفالح ة  املواد  ب ع   / الفالحي 

االستي1اد والتصدير.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  22ر  لقم  اقامة   1 شعبان 

 92000  - 11العرائش  لقم  الخامس 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : الس د زياني حدو 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ر22  الس د زياني حدو عنوافه)ا( 
ع الة  الوزاني  بلحسن  مح د  زفقة 

 10090 الرااط  اكدال   9 شقة  س 

الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د زياني علي عنوافه)ا( تجزئة 

الخامس  الطابق  22ر  اقامة  شعبان 
العرائش   92000 العرائش   11 لقم 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1067.

26Iر

MONDIALE GEST

CAFE AL ISTIKLAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE AL ISTIKLAL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
عالل الفا�سي ع الة عل لي لقم 11 
مراكش - 10000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.20089
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
ب هال  الحسن  )ة(  الس د  تفويت 
10ر حصة اجت اع ة من أصل 10ر 
الخو ام  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

ك ال بتاليخ 01 أكتوار 2021.
ب هال  العربي  )ة(  الس د  تفويت 
0رر حصة اجت اع ة من أصل 0رر 
الخو ام  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 
 01 بتاليخ  عغ ثة   + سل  ة   + ك ال 

أكتوار 2021.
ب هال  علي  )ة(  الس د  تفويت 
0رر حصة اجت اع ة من أصل 0رر 
الخو ام  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 
أكتوار   01 بتاليخ  فرح   + عغ ثة 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 120010.
27Iر

MONDIALE GEST

CAFE AL ISTIKLAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE AL ISTIKLAL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
عالل الفا�سي ع الة عل لي لقم 11 
مراكش املغرب - 10000 مراكش 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.20089

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  01 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( ب هال 

العربي ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 120010.
28Iر

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

LOREST

إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
 AV. PRINCE HERITIER.N°
 200.ETAGE 2.APPT. N° 8. ،

90020، TANGER MAROC
املسؤول ة  ذات  LOREST »شركة 

املحدودة«
شالع  االجت اعي:  مقرها  وعنوان 
اقامة  ال وسفي،  عبدالرح ان 
 ،  17 لقم   7، الطابق  املصطفى، 

مكتب 1 - 90020 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

التجالي:  السجل  في  التق  د  لقم 
.100179

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
التفويتات  على  املصادقة  مايلي: 
ملود،  البوعمي  الس د  أوال  التال ة: 
للتعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
مج وعه  ما  فوت   ،R111510 لقم 
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الع الي  الس د  لفائدة  حصة   200
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  يوسف، 
للتعريف لقم K510207. ثاف ا الس د 
للبطاقة  الحامل  ع ر،  دح ان 
 ،R191600 لقم  للتعريف  الوطن ة 
فوت ما مج وعه حصة 800 لفائدة 
الحامل  يوسف،  الع الي  الس د 
لقم  للتعريف  الوطن ة  للبطاقة 
الشريكين  ذمة  إبراء  مع   ،K510207

املنسحبين.
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
الشكل  تحويل  على  املصادقة  مايلي: 
ذات  شركة  من  للشركة  القافوني 
الشركاء  بتعدد  محدودة  مسؤول ة 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح د.
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
مايلي: املصادقة على استقالة الس د 
للبطاقة  الحامل  ملود،  البوعمي 
 ،R111510 لقم  للتعريف  الوطن ة 
تم  ك ا  الذمة  إبراء  مع  التس ي1  من 
سع د،  الع الي  الس د  مهام  انهاء 
للتعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

لقم 6رR667، ك فوض للتس ي1.
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
يوسف،  الع الي  الس د  تع ين 
للتعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
وح د  ك سي1   ،K510207 لقم 

للشركة مع عدم تحديد املدة.
قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  مح نة  نسخة  على  املصادقة 

القافون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
ينص  الذي  )الشكل(:   1 لقم  بند 
ذات  شركة  هي  الشركة  مايلي:  على 
وح د،  بشريك  محدودة  مسؤول ة 
القوافين  تحك ها  سوف  والتي 
القافون  السالية، وال س  ا  واألحكام 
واملستك ل  املعدل   21-10 لقم 
املعدلة  والص غ   5-96 لقم  بالقافون 
عن  الصادل   82-99 لقم  بالقافون 
في  الصادل  28ر-1-99  لقم  ضهي1 
واملك ل  املعدل   ،1999 ديس 17  0ر 
11- 05-21 الصادل في  بالقافون لقم 
وكذلك  السالية  واللوائح   .02-2006

والشركة  الحال ة.  القوافين  ب وجب 
جالية في حالة تعدد الشركاء.

الذي  )املساه ات(:   6 لقم  بند 
الوح د  الشريك  مايلي:  على  ينص 
قدم  يوسف،  الع الي  الس د 
دلهم  ألف  مائة  مبلغ  فقدا  للشركة 

.(100.000(
الشركة(:  )إدالة   15 لقم  بند 
الذي ينص على مايلي: تسي1 الشركة 
من  مج وعة  أو  شخص  طرف  من 
من  املختالين  الذات ين  األشخاص 
بالقافون  أو  الجهم  الشركاء  بين 
األسا�سي أو بقرال عادي للشركاء. ولقد 
ففسه،  تع ين  الوح د  الشريك  قرل 

ك سي1 وح د مع عدم تحديد املدة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 
السجل  من   9112 لقم  تحت   2021

الت1ت بي.
29Iر

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MASOMO
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
MASOMO »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 192، 
شالع ف صل ابن عبد العزيز - 

90100 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.17717

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مح د  الس د  تفويت  على  املصادقة 
الوطن ة  للبطاقة  )الحامل  حنون 
 1.000 مج وعه  ما   )E501659 لقم 
دلهم   100 بق  ة  اجت اع ة  حصة 
الس دة  لفائدة  الواحدة،  للحصة 
للبطاقة  )الحاملة  بوحسين  مريم 

.(K1511الوطن ة لقم رر

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
شركة ذات مسؤول ة محدودة بتعدد 
مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  الشركاء 

محدودة بشريك وح د.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة املسي1ين الس دة مريم 
الوطن ة  للبطاقة  )الحاملة  بوحسين 
مح د  والس د   )K1511رر لقم 
الوطن ة  للبطاقة  )الحامل  حنون 
لقم E501659( من التس ي1 مع إبراء 

الذمة.
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
بوحسين  مريم  الس دة  تع ين  مايلي: 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  )الحاملة 
للشركة  ررK1511( ك سي1ة وح دة 
ج  ع  تخويلها  مع  محددة  غي1  ملدة 

سلط.
قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  مح نة  نسخة  على  املصادقة 

القافون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
ينص  الذي  )الشكل(:   1 لقم  بند 
ذات  شركة  هي  الشركة  مايلي:  على 
وح د،  بشريك  محدودة  مسؤول ة 
القوافين  تحك ها  سوف  والتي 
القافون  السالية، وال س  ا  واألحكام 
واملستك ل  املعدل   21-10 لقم 
املعدلة  والص غ   5-96 لقم  بالقافون 
عن  الصادل   82-99 لقم  بالقافون 
في  الصادل  28ر-1-99  لقم  ضهي1 
واملك ل  املعدل   ،1999 ديس 17  0ر 
11- 05-21 الصادل في  بالقافون لقم 
وكذلك  السالية  واللوائح   .02-2006
والشركة  الحال ة.  القوافين  ب وجب 

جالية في حالة تعدد الشركاء. 
الذي   : )املساه ات(   6 لقم  بند 
الوح دة  الشريكة  مايلي:  على  ينص 
قدمت  حسين،  بو  مريم  الس دة 
دلهم  ألف  مائتي  مبلغ  فقدا  للشركة 

.(200.000(
 : الشركة(  )إدالة   16 لقم  بند 
الذي ينص على مايلي: تسي1 الشركة 
من  مج وعة  أو  شخص  طرف  من 
من  املختالين  الذات ين  األشخاص 

بالقافون  أو  الجهم  الشركاء  بين 

للشركاء.  عادي  بقرال  أو  األسا�سي 

ولقد قرلت الشريكة الوح دة تع ين 

عدم  مع  وح دة  ك سي1ة  ففسها، 

تحديد املدة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

السجل  من  ر911  لقم  تحت   2021

الت1ت بي.

0Iرر

ف ل لالستشالة

PLUME UNIVERS
إعالن متعدد القرالات

ف ل لالستشالة

الدال الب ضاء زاوية شالع 2 مالس و 

القدس اقامة املجد ع الة J لقم 8 

عين الشق ، 20160، الدال الب ضاء 

املغرب

PLUME UNIVERS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 5 زفقة 

اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

حولية حي املستشف ات - 20100 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.127907

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 1ر غشت  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلستثنائي  العام  الج ع  مقت�سى 

ت ت   2021 غشت  1ر  في  املؤلخ 

الس د  تفويت   : على  املصادقة 

مج وع  لح وي  حالتي  مح د  )ة( 

 500 عددها  و  الشركة  في  حصصه 

)ة(  الس د  لفائدة  اجت اع ة  حصة 

فؤاد أمهاوش بتاليخ 1ر غشت 2021.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة الس د مح د حالتي لح وي 

تع ين  و  للشركة  ك سي1  صفته  من 

مسي1جديد  امهاوش  فؤاد  الس د 

للشركة .
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قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  الشركة  مال  لاس  من  الرفع 
 100000 من  ودلك  دلهم   500000
بانشاء  دلهم  الى600000  دلهم 
 100 فئة  من  جديدة  حصة   5000

للحصة الواحدة
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القافون االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل بنود الشركاء والتس ي1
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791597.

1Iرر

بغط طي عبد الرح ان

بوقسيم ماربر
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

بغط طي عبد الرح ان
 P2 2 زفقة بوعب د السل اني الفدس
 ريبكة ، 25000،  ريبكة امللكة 

املغرا ة
بوقس م مالار شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 978 حي 
النبعاث - 25000  ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
17ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بوقس م مالار.

غرض الشركة بإيجاز : شراء و ب ع 
الر ام و ع ل الر ام.

978 حي   : عنوان املقر االجت اعي 
النبعاث - 25000  ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : يوسف  بوقس م  الس د 
دلهم   100.000 بق  ة  حصة 

للحصة.
 1000  : يوسف  بوقس م  الس د 

بق  ة 100.000 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بوقس م يوسف عنوافه)ا( 
 25000  2 ش   2 تاقدس  حي  18ر 

25000 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بوقس م يوسف عنوافه)ا( 
 25000  2 ش   2 تاقدس  حي  18ر 

 ريبكة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 26 أكتوار 

2021 تحت لقم 510.
2Iرر

MOGADOR CONSULTING

AFETAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 85ر RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

AFETAS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج لقم 

06 مركز تركافت دائرة ت نال - 11000 
الصويرة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر9ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 AFETAS الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 TRAVAUX مبلغ لأس الها 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج 
 - ت نال  دائرة  تركافت  مركز   06 لقم 

ل  فت جة  املغرب  الصويرة   11000

للشركة  املال ة  الوضع ة  تدهول   :

مع  التعامل  على  القدلة  وعدم 

املصاليق ب ختلف افواعها..

و حدد مقر التصف ة ب كراج لقم 

06 مركز تركافت دائرة ت نال - 11000 

الصويرة املغرب. 

و عين:

و  ادالعواد  حف ض  الس د)ة( 

 11000 ت نال  تابوين  حي  عنوافه)ا( 

)ة(  ك صفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 

 06 لقم  كراج   : بالتصف ة  املتعلقة 

مركز تركافت دائرة ت نال الصويرة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالصويرة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 88ر.

Iررر

DIWAN CONSWORLD

OUI METAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

DIWAN CONSWORLD

 Riad El Oulfa GRP ر Entrée 9

 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa ،

20220، CASABLANCA MAROC

OUI METAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق األول لقم 56 مركز الرياض 

الدال الب ضاء املغرب - 00ر20 الدال 

الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

88585ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 غشت   17 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اس اع ل  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   900 الفي1م 
الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
)ة( فولالدين الفي1م بتاليخ 16 غشت 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
1ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

غشت 2021 تحت لقم 791115.

1Iرر

ع ر بلغريب

 INDUTRIELLE«
 MAROCAINE D›AGGLOS

 PREFABRIQUES »SIMA
PREFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

ع ر بلغريب
75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 
الطابق الثالث املكتب 21 ، 0000ر، 

فاس املغرب
 INDUTRIELLE MAROCAINE»
 D›AGGLOS PREFABRIQUES

SIMA PREFA« شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم29 
تجزئة لياض شقة 2 طريق عين 

شقف فاس - 0000ر فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.16661

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يول وز   19 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( يونس العزوزي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   5.500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   22.000
يول وز   19 بتاليخ  ف اللي  باهج  يونس 

.2021
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باهج  ح زة  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   5.500 ف اللي 
الس د  لفائدة  حصة   22.000 أصل 
 19 بتاليخ  ف اللي  باهج  يونس  )ة( 

يول وز 2021.
تفويت الس د )ة( مح د العزوزي 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   5.500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   22.000
يول وز   19 بتاليخ  ف اللي  باهج  يونس 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 2021/رر17.
5Iرر

SAM OCEANS BEAUTE

SAM OCEANS BEAUTE سام 
أسيو بوطي

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

SAM OCEANS BEAUTE
 61AV LALLA YACOUT ET

 MOSTAPHA EL MAANI N69
 2EME ETAGE CASABLANCA ،
20140، CASABLANCA MAROC
SAM OCEANS BEAUTE سام 

أس و بوطي شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجت اعي
 RIAD 61, ANGLE AV LALLA

YACOUT - 20110 الدل الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
196705

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 فوف17   19
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SAM  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
أس و  سام   OCEANS BEAUTE

بوطي.

مواد  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التج  ل و مشتقاته.

 CENTRE : عنوان املقر االجت اعي
 RIAD 61, ANGLE AV LALLA
الب ضاء  الدل   YACOUT - 20110

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 510  : س ي1ة  صديق  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   180  : ع اد  ال17اد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 180  : كوتر  لهضو�سي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة لهضو�سي كوتر عنوافه)ا( 
األفدلس ر زفقة 1 لقم 55 الدلا ضاء 

ر2015 الدلا ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  س ي1ة  صديق  الس دة 
الب ضاء  0ر  لقم  1ر  زفقة  املدن  بين 

ر2015 الدلا ضاء املغرب
عنوافه)ا(  ع اد  ال17اد  الس د 
الب ضاء  0ر  لقم  1ر  زفقة  املدن  بين 

ر2015 الدلا ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

مالس 2021 تحت لقم 12051.
6Iرر

SOFT ALTERNATIVE SARL

ALGETANJA TRANSIT
إعالن متعدد القرالات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
ALGETANJA TRANSIT »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة 

يوسف ابن تاشفين ع الة املنالة 90 
الطابق ر0 لقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.78811

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 11 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التي  للشركة  الرئي�سي  النشاط  تغ ي1 

أصبحت وك ل شحن 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجت اعي  املقر  فقل  على  املوافقة 
للشركة إلى زاوية شالع عبد هللا كنون 
و زفقة أبي جرير الط17ي إقامة تسن م 
بالزا ع الة أ الطابق السادس مكتب 

لقم 111
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
 100.000،00 من  املال  لأس  زيادة 
دلهم   667.000،00 إلى  دلهم 
 100 بق  ة  حصة   5670 بإصدال 
 
ً
دلهم مكتتبة ومدفوعة بالكامل فقدا
في الحساب البنكي باسم الشركة من 

قبل الشركاء الحال ين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
التي  للشركة  الرئي�سي  النشاط  تغ ي1 

أصبحت وك ل شحن 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجت اعي  املقر  فقل  على  املوافقة 
للشركة إلى زاوية شالع عبد هللا كنون 
و زفقة أبي جرير الط17ي إقامة تسن م 
بالزا ع الة أ الطابق السادس مكتب 

لقم 111
ينص  الذي  6و7:  لقم  بند 
من  املال  لأس  زيادة  مايلي:  على 
100.000،00 دلهم إلى 667.000،00 
بق  ة  حصة   5670 بإصدال  دلهم 
100 دلهم مكتتبة ومدفوعة بالكامل 
باسم  البنكي  الحساب  في   

ً
فقدا

الشركة من قبل الشركاء الحال ين 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217271.

7Iرر

SOFT ALTERNATIVE SARL

 MAROC TRANSIT
PRODUCT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 MAROC TRANSIT PRODUCT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

يوسف ابن تاشفين ع الة املنالة 90 
الطابق ر0 لقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.17017
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تم تحويل  11 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ع الة  تاشفين  ابن  يوسف  »زفقة 
 -  69 لقم  ر0  الطابق   90 املنالة 
»زاوية  إلى  املغرب«  طنجة   90000
شالع عبد هللا كنون وزفقة أبي جرير 
أ  ع الة  بالزا  تسن م  إقامة  الط17ي 
 90000 - ر11  6 مكتب لقم  الطابق 

طنجة املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217275.
8Iرر

AMOURI CONSULTING

TRAITEUR VIP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 TRAITEUR VIP
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكاتب 

الحقول الطابق الثاني لقم 17 حي 

أكدال طريق مكناس فاس - 0000ر 

فاس املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر5619.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 11 غشت 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

لقم  الثاني  الطابق  الحقول  »مكاتب 

فاس  مكناس  طريق  أكدال  حي   17

»ملعب  إلى  املغرب«  فاس  0000ر   -

ر زاوية شالع ولثة األمي1 زفقة  الخ ل 

فاس  الخامس  الطابق  عائشة  اللة 

0000ر فاس املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم ر171.

9Iرر

مكتب املحاسبة الفا�سي

ste TEQ SISTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة لقم 1 ، 

000ر9، تطوان املغرب

ste TEQ SISTER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 

جزل الق ول تجزئة السواني لقم 58 

تطوان - 000ر9 تطوان املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2671.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

أشغال متعددة لتنظ ف.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   27 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 197ر.

10Iر

RAHA CONSEILS-SARL AU

 MIDI CAISSE

D’EMBALLAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RAHA CONSEILS-SARL AU

اقامة الضحى 1 ع الة P089 شقة 

08 الطابق ر عين السبع الدال 

الب ضاء ، 20250، الدال الب ضاء 

املغرب

 MIDI CAISSE D’EMBALLAGE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج وعـة 

الـتقــــدم GH -2 17 الطابــق 2 س ــدي 

ال17فوصــي الدال الب ضــاء. - 29610 

الدال الب ضــاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519701

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MIDI  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAISSE D’EMBALLAGE

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الـخـشـبـ ة  الـتـعـلـ ـب  وشــــراء صـنـاديـق 

و الـبـالســتــكـ ـة وأشــــــــغــال عامـة وفقل 

البضائع است ــراد و تصدير ) تاجر او 

وس ـــط (.

عنوان املقر االجت اعي : مج وعـة 
الـتقــــدم GH -2 17 الطابــق 2 س ــدي 
 29610  - الب ضــاء.  الدال  ال17فوصــي 

الدال الب ضــاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مديـــــــدي  مح ـــــــــد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح ـــــــــد مديـــــــدي عنوافه)ا( 
 06 لقم   15 ع الة  الفتوح  لياض 
الب ضاء  الدال  ال17فو�سي  س دي 

20600 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح ـــــــــد مديـــــــدي عنوافه)ا( 
 06 لقم   15 ع الة  الفتوح  لياض 
الب ضاء  الدال  ال17فو�سي  س دي 

20600 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 - بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 
الـجهـوي  الـ ركـز  سـ ـقـوم  لقم  تحت 
الب ضاء  الدال  لـجهة  لالسـتـثـ ـال 
باإليداع القافوني لـدى كتابة الضبـط 

باملحك ة الـتـجاليـــــة بالدال الب ضاء.
11Iر

 MOGADOR موكادول أسيست آفد سي1فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

إتسيسوورك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادول أسيست آفد سي1فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع واد 
املخازن الشقة لقم ر بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 11000، 
الصويرة املغرب

إتسيسوولك شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مساكنة 

لدى شركة » فيتواياج موفجي » 

مقرها بالشقة بالطابق الثاني 
لقم 220 تجزئة البحي1ة الشطر 1 

الصويرة - 11000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر59

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

إتسيسوولك.

1(- تدبي1   : بإيجاز  غرض الشركة 

ترك ب   -  )2 املعلومات ة.  األفظ ة 

تجالة  ر(-  املعلومات.  فظم  وتجهيز 

أجهزة وارامج املعلوم ات.

: مساكنة  املقر االجت اعي  عنوان 

لدى شركة » فيتواياج موفجي » مقرها 

 220 لقم  الثاني  بالطابق  بالشقة 

 - الصويرة   1 الشطر  البحي1ة  تجزئة 

11000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ياسين  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ياسين  لش د  الس د 
الصويرة  اس اع ل  موالي  زفقة  0ر 

11000 الصويرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ياسين  لش د  الس د 
الصويرة  اس اع ل  موالي  زفقة  0ر 

11000 الصويرة املغرب.



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22462

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالصويرة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 86ر.
12Iر

SERVICE PLUS PALMIER

SERVICE PLUS PALMIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

SERVICE PLUS PALMIER
 circuit de la palmeraie(bp

 7115 sidi abbad ii( circuit de la
 palmeraie(bp 7115 sidi abbad

 ii(، 40000، MARRAKECH
MAROC

SERVICE PLUS PALMIER شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 JARDINS وعنوان مقرها اإلجت اعي

 DE LA PALMERAIE DIC 1 A12
 REZ DE CHAUSSEE ENNAKHIL

 MARRAKECH 10000
.MARRAKECH MAROC
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.27595

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 يول وز  ر1  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

LAGRA Mohamed ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 9779.
Iر1ر

ف ل لالستشالة

PLUME UNIVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ف ل لالستشالة
الدال الب ضاء زاوية شالع 2 مالس و 
القدس اقامة املجد ع الة J لقم 8 

عين الشق ، 20160، الدال الب ضاء 
املغرب

PLUME UNIVERS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 زفقة 

اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

حولية حي املستشف ات - 20100 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

127907

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2019 مالس   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PLUME UNIVERS
غرض الشركة بإيجاز : تاجر يزاول 

نشاط االستي1اد و التصدير.
زفقة   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 

اقامة   6 ع الة   2 الطابق  اوالمب 

 20100  - املستشف ات  حي  حولية 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د فؤاد امهاوش : 900 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة غ ثة حجري : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 امهاوش عنوافه)ا(  الس د فؤاد 
زفقة اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

 20100 املستشف ات  حي  حولية 

الدال الب ضاء املغرب.

 5 الس دة غ ثة حجري عنوافه)ا( 
زفقة اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

حولي 20100 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 5 امهاوش عنوافه)ا(  الس د فؤاد 
زفقة اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

حول 20100 الدال الب ضاء املغرب

عنوافه)ا(  حجري  غ ثة  الس دة 

املغرب 20100

 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

مالس 2019 تحت لقم 11ر00696.

11Iر

ف ل لالستشالة

PLUME UNIVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ف ل لالستشالة

الدال الب ضاء زاوية شالع 2 مالس و 

القدس اقامة املجد ع الة J لقم 8 

عين الشق ، 20160، الدال الب ضاء 

املغرب

PLUME UNIVERS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 زفقة 

اوالمب الطابق 2 ع الة 6 اقامة 

حولية حي املستشف ات - 20100 

الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.127907

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2019 ماي   18 في  املؤلخ 

املصادقة على :

أمهاوش  فؤاد  )ة(  الس د  تفويت 

500 حصة اجت اع ة من أصل 900 

حصة لفائدة الس د )ة( مح د حالتي 

لح وي بتاليخ 18 ماي 2019.

أمهاوش  فؤاد  )ة(  الس د  تفويت 

100 حصة اجت اع ة من أصل 900 
حصة لفائدة الس د )ة( غ ثة حجري 

بتاليخ 18 ماي 2019.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ماي 2019 تحت لقم 068ر70.

15Iر

HORIZON LINES SARL

 PROMOTION
 IMMOBILIERE MARINA

VILLAGE
إعالن متعدد القرالات

HORIZON LINES SARL
شالع مح د اليزيدي، إقامة 

األفدلس، بلوك H، الطابق األل�سي، 
لقم ر ، 010ر9، تطوان املغرب

 PROMOTION IMMOBILIERE
MARINA VILLAGE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 

مرت ل، املنطقة الصناع ة، التجزئة 
لقم 29، - 000ر9 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر619.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
مايلي: املصادقة على التوزيع الجديد 
تفويت  عن  الناتج  الشركة  لرأس ال 
لج  ع  الخلوفي  العزيز  عبد  الس د 
حصصه في الشركة البالغ مج وعها 
من  اجت اع ة  حصة   )200( مائتي 
حصة  لكل  دلهم   )100( مائة  فئة 
وذلك لفائدة شريكه الس د مصطفى 
الشريك  بذلك  أصبح  الذي  بنعبود 
الحصص  ملج وع  املالك  الوح د 
ألف  مج وعها  والبالغ  الشركة  في 
فئة  من  اجت اع ة  حصة   )1.000(
مائة )100( دلهم لكل حصة، وفت جة 
القافوني  الشكل  تحويل  تم  لذلك 
املسؤول ة  ذات  الشركة  من  للشركة 
املسؤول ة  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

املحدودة بشريك وح د.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عبد  الس د  استقالة  على  املصادقة 
ك سي1  مهامه  من  الخلوفي  العزيز 
مصطفى  الس د  وتع ين  للشركة 
القاطن  الجنس ة،  مغربي  بنعبود، 
بتطوان، شالع الجيش امللكي، لقم 9، 
000ر9، تطوان، املغرب، ك تصرف 
الصالح ات  وتخويله  للشركة  وح د 

للتوق ع باسم الشركة.
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قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القافون  على  املصادقة 

التعديلي الخاص بالشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القافوني للشركة
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات ولأس ال الشركة
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
وصالح ة  ومدة  املسي1ين  تع ين 

التس ي1
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1170.
16Iر

AB RED1 COMPTA

FREE AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
FREE AGENCY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي يعقوب 
املنصول لقم 2الطابق الثاني لقم 1 - 

90070 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر1211

 12 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 FREE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGENCY

*املطول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالي

تن  ة االستث الات املتحركة و
الثابت ، واقتناء أو ب ع ج  ع

وج  ع  األلا�سي،  و  العقالات 
األفواع

العقالات.
يعقوب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املنصول لقم 2الطابق الثاني لقم 1 - 

90070 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د يوسف لحلو : 100 حصة 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
الس د يوسف لحلو : 100 بق  ة 

1.000 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لحلو  يوسف  الس د 

اسباف ا 11115 اسباف ا اسباف ا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لحلو  يوسف  الس د 

اسباف ا 11115 اسباف ا اسباف ا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217227.
17Iر

GESTION ALJANOUB

DAILY FRESH TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوان حي السعادة ع الة لقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
DAILY FRESH TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

لكويرة لقم 07 الطابق الثاني املكتب 
الثالت املر�سى الع ون 70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر867ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 DAILY : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

. FRESH TRANS
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ع ل ات فقل البضائع الوطن ة بكافة 
الجوي  ال17ي,البحري,  النقل  وسائل 
واستي1اد  فقل  وس لة  أي  واستئجال 

ج  ع معدات النقل....
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لكويرة لقم 07 الطابق الثاني املكتب 
 70000 الع ون  املر�سى  الثالت 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الخرواع  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الخرواع  مح د  الس د 
الع ون  املر�سى   07 لقم  لكويرة  زفقة 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الخرواع  مح د  الس د 
الع ون  املر�سى   07 لقم  لكويرة  زفقة 

70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
29 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 8/21ررر.

18Iر

AMR CENTER

RESTOPTIMAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AMR CENTER

 77RUE MOHAMED SMIHA 8

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC

RestOptimal شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 زفقة 

مح د س  حة الطابق 8 - 20080 

الدال الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر51817

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RestOptimal

-إدالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  التجالية  الخدمات  ع ل ات 

أو  املدف ة  الزلاع ة  أو  الصناع ة 

العسكرية

-مركز االتصال الهاتفي.
77 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 20080  -  8 الطابق  س  حة  مح د 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د بولكروج : 50 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

50 حصة   : الس د سف ان شنون 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  بولكروج  مح د  الس د 
791 تجزئة صوليا كلم6 م ج مكناس 

50000 مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  شنون  سف ان  الس د 
 72 ع الة  ر  مالكا  االفدلس  لياض 
 10000 الرااط  الرياض  حي   1 شقة 

الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  شنون  سف ان  الس د 
 72 ع الة  ر  مالكا  االفدلس  لياض 
 10000 الرااط  الرياض  حي   1 شقة 

الرااط املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
19Iر

D & S COM

IMPRODIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF ر M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
IMPRODIS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 276 شالع 

ابن تاشفين، الطابق ر - 20570 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520777

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPRODIS
غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة.

عنوان املقر االجت اعي : 276 شالع 
 20570  - ر  الطابق  تاشفين،  ابن 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بنهضال  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : لوحي�سي  سل م  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الحسين بنهضال عنوافه)ا( 
ر1  لقم  1ر  زفقة  السعادة  حي 
الدالالب ضاء   20610 ال17فو�سي 

املغرب.
عنوافه)ا(  لوحي�سي  سل م  الس د 
 7 الشقة  الطابق2  البدل  تجزئة   11
الب ضاء  الدال   20590 السبع  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بنهضال  حسين  الس د 
ر1  لقم  1ر  زفقة  السعادة  حي 
الب ضاء  الدال   20610 ال17فو�سي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 01ر798.
50Iر

fiduciaire belfisc

PANIFICIO ADIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

fiduciaire belfisc
6ر1 شالع عين الش خ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
PANIFICIO ADIM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 67ر 

تجزئة 20 غشت - 50ر25 وادي زم 
امل لكة املغرا ة.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1067

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 PANIFICIO الوح د  الشريك  ذات 

50.000 دلهم  ADIM مبلغ لأس الها 

وعنوان مقرها اإلجت اعي 67ر تجزئة 

20 غشت - 50ر25 وادي زم امل لكة 

تشغ ل  عدم   : ل  فت جة  املغرا ة 

الشركة.

67ر  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

زم  وادي  50ر25   - 20 غشت  تجزئة 

امل لكة املغرا ة. 

و عين:

حساين  العظ م  عبد  الس د)ة( 

هنتناتي   51 مافزوني  في  عنوافه)ا(  و 

)ة(  ك صفي  ايطال ا  بركامو   12500

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بوادي زم بتاليخ 11 أكتوار 

2021 تحت لقم 201/2021.

51Iر

HORIZON LINES SARL

HERITIERS MACHAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL

شالع مح د اليزيدي، إقامة 

األفدلس، بلوك H، الطابق األل�سي، 
لقم ر ، 010ر9، تطوان املغرب

HERITIERS MACHAN شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الرياض، لقم ر1، الطابق األل�سي، 
زيافة، - 000ر9 تطوان املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.16011

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   HERITIERS MACHAN
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي شالع الرياض، لقم 
ر1، الطابق األل�سي، زيافة، - 000ر9 
الحل   : ل  فت جة  املغرب  تطوان 

السابق ألوافه.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
األل�سي،  الطابق  ر1،  لقم  الرياض، 

زيافة، - 000ر9 تطوان املغرب. 
و عين:

الس د)ة( ماشان لبابة و عنوافه)ا( 
 ،809 لقم  امللكي،  الجيش  شالع 
)ة(  ك صفي  املغرب  تطوان  000ر9 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1177.

52Iر

iso fidus

INERT TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 02 لقم 10 مكتب لقم 06 
طابق الثاني ت ط مل ل دالالب ضاء ، 

29610، الدالالب ضاء املغرب
INERT TRANSPORT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي افا�سي 
التوسعة الك17ى م س 105 املبنى 

11 الطابق 1 الشقة لقم 150 الدال 
الب ضاء - 20610 الدال الب ضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر0 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 INERT : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TRANSPORT
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الغي1 الوطن ة والدول ة.
افا�سي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املبنى   105 س  م  الك17ى  التوسعة 
150 الدال  1 الشقة لقم  11 الطابق 
الب ضاء  الدال   20610  - الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : نع  ة  مح مي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  نع  ة  مح مي  الس دة 
 105 س  م  الك17ى  التوسعة  افا�سي 
 150 1 الشقة لقم  11 الطابق  املبنى 
الدال الب ضاء 20610 الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  نع  ة  مح مي  الس دة 
 105 س  م  الك17ى  التوسعة  افا�سي 
 150 1 الشقة لقم  11 الطابق  املبنى 
الدال الب ضاء 20610 الدال الب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798111.
Iر5ر

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

SPORT A Z
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

SPORT A Z شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة لقم 

28 تحت ال�سي الضحى ظهر القنفود 

العوامة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.98559

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

SPORT A Z مبلغ لأس الها 100.000 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
ظهر  الضحى  ال�سي  تحت   28 لقم 

طنجة   90000  - العوامة  القنفود 

من  الت كن  عدم   : ل  فت جة  املغرب 

ابرام صفقة طول مدة الفتح.

و حدد مقر التصف ة ب اقامة لقم 

28 تحت ال�سي الضحى ظهر القنفود 

العوامة - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( فادل لوشكي و عنوافه)ا( 

الخل ج  اقامة  السادس  مح د  شالع 

 10 لقم  الشقة  الثالث  الطابق 

)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217111.

51Iر

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

طاموبيل كار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 10ر AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
طاموا ل كال شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 105 
مركب سوس الروداف ة زفقة السوق 

- 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

25ر19
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

طاموا ل كال.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 105 
السوق  زفقة  الروداف ة  مركب سوس 

- 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 150  : هللا  عبد  ب 17ين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
150 حصة   : الس د صالح مبالك 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هللا  عبد  ب 17ين  الس د 
الدا لة  حي  غافدي  شالع   51 لقم 

80000 اكادير املغرب.

عنوافه)ا(  امبالك  صالح  الس د 
لقم 11 زفقة ر8ر حي الخ ام 80000 

اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة اوجامع فض لة عنوافه)ا( 
لقم 11 زفقة ر8ر حي الخ ام 80000 

اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 107001.
55Iر

PALACE CONSEILS

 HELICONIA OFFSHORE
SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

PALACE CONSEILS
 APP 20 ETG 5 IMM 90
 MASSIRA 1 C ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 HELICONIA OFFSHORE
SERVICES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 Immeuble » Le Paris », Appt.
 N°22 ,رème Etage, Angle n°2

 Rue Ibn Aicha et Bd. Abdelkrim
 El Khattabi, Gueliz - 10000

.Marrakech Maroc
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر6070.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 1ر غشت  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 HELICONIA OFFSHORE
00.000ر  لأس الها  مبلغ   SERVICES
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 Immeuble » Le Paris », Appt.
 N°22 ,رème Etage, Angle n°2
 Rue Ibn Aicha et Bd. Abdelkrim
 El Khattabi, Gueliz - 10000
 : ل  فت جة   Marrakech Maroc

.cessation d’activité



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22466

ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 Immeuble » Le Paris », Appt.
 N°22 ,رème Etage, Angle n°2
 Rue Ibn Aicha et Bd. Abdelkrim
 El Khattabi, Gueliz - 10000

 .Marrakech Maroc
و عين:

 Daniel Michel الس د)ة( 
 Wilton ر2  عنوافه)ا(  و   SIGAUD
 row swix 7ns EC2P 2E Londres
)ة(  ك صفي   Royaume-Uni

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 12015.
56Iر

AGC CONSULTING

 L.S GROUP ل س كروپ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شالع موالي يوسف 
واولدو، الطابق 1، شقة 11 ، 
20010، الدال الب ضاء املغرب

 L.S GROUP ل س كروپ
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي 17 

ساحة باستول ع الة باستول ب لد 
الطابق 6، مكتب 5 - - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
5ر1917.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي1  تم   2021 أكتوار   12 في  املؤلخ 
نشاط الشركة من »صناعة االشهال

والدعاية املع الية« إلى »استغالل 
وزيوت  الوقود  محطة  وتشغ ل 
املنتجات  ج  ع  وا ع  التشح م 

املتعلقة بالس الات وكذلك املاك نات 
واملركبات

وتفريغ  تشح م  أماكن  استغالل 
وص افة وإصالح ج  ع املركبات

ومطعم  مقهى  تشغ ل  استغالل 
وأماكن  الخف فة  للوجبات  ومطعم 

للراحة والت1ف ه.«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 797721.
57Iر

AUDEXPERT

CREDIT CONSEIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 1ème
 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
CREDIT CONSEIL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 57ر شالع 
مح د الخامس الطابق الثالث لقم 
5 فضاء أر - 00ر20 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520795
 27 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CREDIT CONSEIL
مستشال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالي.
عنوان املقر االجت اعي : 57ر شالع 
لقم  الثالث  الطابق  الخامس  مح د 
الب ضاء  الدال  - 00ر20  أر  5 فضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : زاي1ي  الس دة هدى 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : استيتو  صوف ة  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زاي1ي  هدى  الس دة 
الشقة  ر  الطابق  فلولدوليز  اقامة 
0ر288  الثاني  الحسن  شالع   15

املح دية املغرب.
الس دة صوف ة استيتو عنوافه)ا( 
7 الطابق  اقامة تجزئة البالك ع الة 
1 الشقة 5 0ر288 املح دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  زاي1ي  هدى  الس دة 
الشقة  ر  الطابق  فلولدوليز  اقامة 
0ر288  الثاني  الحسن  شالع   15

املح دية املغرب
الس دة صوف ة استيتو عنوافه)ا( 
7 الطابق  اقامة تجزئة البالك ع الة 
1 الشقة 5 0ر288 املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 55ر798.

58Iر

FID PME

 CURRENT CREATE CALL
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FID PME
61 شالع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت الة ، 12020، ت الة املغرب
 CURRENT CREATE CALL
SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 01ر5 
تجزءة الوفاق زفقة ابن لشد الوفاق 

ت الة - 12000 ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر155ر1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CURRENT CREATE CALL

.SOLUTIONS

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال واملساعدة.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لشد  ابن  زفقة  الوفاق  تجزءة  01ر5 

الوفاق ت الة - 12000 ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة الرزاعي منال : 600 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

10 حصة   : ام  ة  الزلير  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 60  : امين  مح د  الزلير  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

عبد  س دي  القادلي  الس د 

 100 بق  ة  حصة  00ر   : الجواد 

دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  منال  الرزاعي  الس دة 

ت الة 12000 ت الة املغرب.

عنوافه)ا(  ام  ة  الزلير  الس دة 

ت الة 12000 ت الة املغرب.

امين  مح د  الزلير  الس د 

عنوافه)ا( ت الة 12000 ت الة املغرب.

عبد  س دي  القادلي  الس د 

الجواد عنوافه)ا( ت الة 12000 ت الة 

املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

امين  مح د  الزلير  الس د 
عنوافه)ا( ت الة 12000 ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6722.

59Iر

BOUKHRIS &ASSOCIES

E-PICERIE VERTE
إعالن متعدد القرالات

E-PICERIE VERTE
شركة مساه ة برأس ال 

000,00.ر1ر دلهم
مقرها االجت اعي: إقامة مل كة، 7ر 
زفقة جالل الدين الس وطي، الطابق 
الثالث حي الراسين، الدال الب ضاء

 R.C n°: 87801ر -IF n° 21886519
-ICE n°001971718000022

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 ،2021 شتن17  ر0  بتاليخ  االستثنائي 

تقرل ما يلي:
ألبع  تفويت  ومعاينة  مصادقة   -
أمين  الس د  لفائدة  حصص   )1(
و  مصباحي  أيوب  الس د  سل  اني، 
 Azur Innovation شركتي  كذلك 
 AF Advisory & و   Management
)1( لكل  Capital ب عدل سهم واحد 

منه ا
شركة  إلى  الشركة  تحويل  قرال   -

مساه ة ب جلس إدالة.
- اعت اد النظام األسا�سي الجديد 

للشركة.
سل  اني  أمين  السادة  تع ين   -
بنسودة  وعلي   )CIN: JB221581(
)7507ررCIN: A( وفانسو ألكسندل 
 (15DA27572 بي1ي )جواز السفر لقم
 Azur Innovation وشركة 
 Management (RC Casablanca:
الس د  قبل  من  م ثلة   )112189
 AF Advisory و شركة  حادي  طالق 
 & Capital (RC Casablanca:
الس د  قبل  من  م ثلة  0951ر1( 

عدفان الف اللي ك تصرف ؛

ك دقق   Audicis تع ين   -
حسابات.

تحويل  على  النهائ ة  املصادقة   -
الشركة إلى شركة مساه ة 

االدالة  مجلس  محضر  ب وجب 
املنعقد بتاليخ ر0 شتن17 2021، تقرل 

ما يلي:
وتحديد  الرئيس  تع ين   -

صالح اته.
تع ين   - الشركة  حكامة  طريقة   -

املدير العام للشركة وإسناد مهامه.
- تع ين كاتب مجلس اإلدالة.

الشركة  لأس ال  لفع  اقت1اح   -
بعالوة  زيادة  دلهم  000.ر1  ب بلغ 
إصدال مقدلة ب بلغ 957.000 دلهم 
فقدا أو في الحساب الجالي للشركاء.

الجديد  النص  اعت اد  مقت1ح   -
للنظام األسا�سي للشركة.

الصالح ات  تفويض  إقت1اح   -
ملجلس اإلدالة ملعاينة اإلفجاز النهائي 

لزيادة لأس ال بحصص فقدية.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
 792981 عدد  تحت  الب ضاء  بالدال 

بتاليخ 17 شتن17 2021.
ملخص قصد النشر

60Iر

CABINET BENISSA

 AMARIS EQUIPMENT
SERVICES MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane رème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

 AMARIS EQUIPMENT
SERVICES MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 65 زاوية 
شالع عالل بن عبد هللا املحل لقم 

11 ، 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.79107

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 02 أكتوار 2018 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
هللا  عبد  بن  عالل  شالع  زاوية   65»
طنجة   90000  ،  11 لقم  املحل 
شالع  السواني  »حومة  إلى  املغرب« 
لقم   1 بلوك  الثامن  الطابق  مراكش 

62 ، 90000 طنجة املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ف17اير   25 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2019 تحت لقم 1521.

61Iر

FALLAKI FITNESS

FALLAKI FITNESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FALLAKI FITNESS
7 زفقة سبتة إقامة لامي الطابق 
2 مكتب لقم 8 ، 60ر20، الدال 

الب ضاء املغرب
FALLAKI FITNESS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 
سبتة إقامة لامي الطابق 2 مكتب 
لقم 8 - 60ر20 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
519715

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FALLAKI FITNESS

تشغ ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التال ة:  واألنشطة  الرياض ة  الصالة 

 ، ت دد   ، أيرواكس   ، بدف ة  ل اقة 

 ، أجسام  ك ال   ، عضالت  تقوية 

 ، است1 اء   ، متنوعة  قتال ة  فنون 

ساوفا ، است1 اء

البدف ة  للثقافة  مركز  تشغ ل   

البدف ة.  والل اقة  األجسام  وك ال 

الل اقة  أجهزة  أفواع  ج  ع  توفي1 

لالستخدام   ، الناس  لعامة  البدف ة 

الخاص ، مع أو بدون تسج ل ومراقبة 

واألنشطة  الخدمات  وج  ع   ،

املتعلقة برفاه ة املحتجز و.

 ج  ع تنظ  ات األحداث و اصة 

نشاط  أي  الرياض ة.  املسابقات 

على  واملحافظة  بالج ال  يتعلق 

الجسم والعناية به

أو  ع ل  أي   ، فهج  أو  ع ل ة  أي 

فص حة تتعلق ب ختلف املجاالت

أو  املباشرة  املشالكة  امت از   

أو  الشركات  ج  ع  في  املباشرة  غي1 

مشابه  غرض  لها  التي  املؤسسات 

شركة  إنشاء  طريق  عن   ، مشابه  أو 

جديدة ، أو املساه ة ، أو االكتتاب 
الحقوق  أو  املال ة  األولاق  أو شراء   ،

االجت اع ة ، والع ل ات وااللتزامات.

مال ة  ع ل ة  أي   ، عام  واوجه   

أو  صناع ة  أو  عقالية  أو  متنقلة  أو 

تجالية مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 

 ، أعاله  املذكولة  باألش اء  مباشر 

تعزيز  على  ذلك  بعد  وقادلة  محددة 

التن  ة..
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

مكتب   2 الطابق  لامي  إقامة  سبتة 
لقم 8 - 60ر20 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الفالك  ياسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  الفالك  ياسين  الس د 
لقم1ر زفقة 19 مج 01 س دي مومن 

20102 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الفالك  ياسين  الس د 
لقم1ر زفقة 19 مج 01 س دي مومن 

20102 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
62Iر

LEADER FINANCE

GOLD REALTY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GOLD REALTY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
مسلم تجزئة بوكال الطابث التالث 
شقة لقم 11 باب دكالة مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر1198
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 GOLD : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.REALTY
الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقال 
التس ي1 الحر 
وكالة عقالية

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

التالث  الطابث  بوكال  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دكالة  باب   11 لقم  شقة 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : املل اني  الس د فؤاد 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د لش د جبالي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املل اني  فؤاد  الس د 
17 زفقة املتنبي جليز مراكش 10000 

مراكش املغرب.
عنوافه)ا(  جبالي  لش د  الس د 
األمي1  الشباني لقم ج6 شالع  عرصة 
 10000 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  املل اني  فؤاد  الس د 
17 زفقة املتنبي جليز مراكش 10000 

مراكش املغرب
عنوافه)ا(  جبالي  لش د  الس د 
األمي1  الشباني لقم ج6 شالع  عرصة 
 10000 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128826.
Iر6ر

FIDUCOJ

STE FIGIGE CAR
إعالن متعدد القرالات

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE FIGIGE CAR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: مركب 
تجالي لقم 51 عين بني مطهر - - 

جرادة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

911ر2.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 16 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

 تعود ملك تها 
ً
مايلي: -ب ع 1700 سه ا

للس د لحالل مح د الحامل للبطاقة 

 
ً
الوطن ة لقم فد 00ر7 و1650 سه ا

الصديق  بن  للس د  ملك تها  تعود 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  مح د 
الس دة  لصالح  فج10961  لقم 

للبطاقة  الحاملة  فجاة  بوه ضولة 

الوطن ة لقم فل 1ر1ر5

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القافوني  الشكل  تغ ي1   -

شركة  إلى  محدودة  مسؤول ة  ذات 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

فولالدين  الس دبوه ضولة  -تع ين 

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

فل75156 مسي1ا للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القافوني  الشكل  -تغ ي1 

شركة  إلى  محدودة  مسؤول ة  ذات 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 

الشركة  لأس ال  -تقس م  مايلي: 

 500000 فجاة  كالتالي:بوه ضولة 

دلهم

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

االجت اع ة  الحصص  -تقس م 

5000 حصة  كالتالي:بوه ضولة فجاة 

اجت اع ة

على  ينص  الذي   :16 لقم  بند 

الس دبوه ضولة  --تع ين  مايلي: 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  فولالدين 
ملدة  للشركة  مسي1ا  فل75156  لقم 

الشريك  لقرال  تبعا  محدودة  غي1 

الوح د

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 681ر.
61Iر

FIDUCOJ

STE LALIJO IMPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE LALIJO IMPORT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي أوالد 
مزيان لقم 9ر - 61550 جرادة 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
0171ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 STE LALIJO الوح د  الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها  مبلغ   IMPORT
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
9ر - 61550 جرادة  أوالد مزيان لقم 
الوضع ة  : صعواة  ل  فت جة  املغرب 

االقتصادية الحال ة.
و حدد مقر التصف ة ب حي أوالد 
جرادة   61550  - 9ر  لقم  مزيان 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة( ح و الط بي و عنوافه)ا( 
 61550 كفايت  لبخاتة  الوابح  دوال 

جرادة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم ر68ر.
65Iر
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LAHLOU MOHAMMED

YBS ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شالع املسي1ة الخضراء الطابق 
االول لقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
YBS ARCHITECTURE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
ساحة املدينة إقامة دال الفرح 
الطابق األول لقم 90 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.101629

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 YBS الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   ARCHITECTURE
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000,00
اإلجت اعي شالع ساحة املدينة إقامة 
 -  90 لقم  األول  الطابق  الفرح  دال 
 -  : ل  فت جة  املغرب  طنجة   90000

توقف األنشطة التجالية للشركة.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الفرح  دال  إقامة  املدينة  ساحة 
الطابق األول لقم 90 - 90000 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  صالح  بن  يسرا  الس د)ة( 
الول د  بن  شالع  الد   21 عنوافه)ا( 
92000 العرائش املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   07 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر20671.
66Iر

LAHLOU MOHAMMED

COMPTOIR HORIZON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شالع املسي1ة الخضراء الطابق 
االول لقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
COMPTOIR HORIZON شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطريق 

الرااط املركب الحسني ر سوالفج 1 
بلوك اوقاف ف ع الة ر املحل لقم 

71 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.87897

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ   COMPTOIR HORIZON
لأس الها 100.000,00 دلهم وعنوان 
الرااط  الطريق  اإلجت اعي  مقرها 
بلوك   1 سوالفج  ر  الحسني  املركب 
 71 لقم  املحل  ر  ع الة  ف  اوقاف 
 -  : ل  فت جة  املغرب  - 90000 طنجة 

توقف األنشطة التجالية للشركة.
الطريق  التصف ة ب  مقر  و حدد 
 1 ر سوالفج  الحسني  املركب  الرااط 
لقم  املحل  ر  ع الة  اوقاف ف  بلوك 

71 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  أح د  املودني  الس د)ة( 
ابن  زفقة  السوليين  حي  عنوافه)ا( 
املغرب  طنجة   90000  15 لقم  بالي 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217026.

67Iر

FLASH ECONOMIE

MAZAGAR
إعالن متعدد القرالات

MAZAGAR

شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها االجت اعي: 16 شالع موالي 

اس اع ل حسان الرااط
لقم التق  د في السجل 

التجالي:51609

بتاليخ  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

01 أكتوار 2020 و 01 ف17اير 2021 

قرل ما يلي :

-إعفاء الس د الحسين منتاك من 

االدالة املشت1كة

شناق  ابراه م  الس د  -تع ين 

غي1  ملدة  املال ة  اإلدالة  عن  مسؤول 

محدودة

أكض ض  عبد هللا  الس د  -تع ين 
مسؤول بالتس ي1 اإلدالي و التجالي 

ملدة غي1 محدودة

النظام  من   15 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

بالكامل  املال  لأس  تخف ض   -

إلى  تصل  التي  الخسائر  المتصاص 

املتزامنة  وزيادتها  دلهم   100.000

عن طريق دمج الذمم املدينة السائلة 
والدائنة املسجلة في الحساب الجالي 

حتى 500.000 دلهم

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   11 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118292.

68Iر

FIDUCIAIRE HAMDELS

SOIN AUTO DESING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 1 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

SOIN AUTO DESING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 9ر 
طابق1ر2 الطابق األل�سي حي موالي 
تهامي الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520751
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SOIN  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.AUTO DESING
ص افة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح املركبات.
عنوان املقر االجت اعي : شالع 9ر 
الطابق األل�سي حي موالي  طابق1ر2 
الدال   20000 الب ضاء  الدال  تهامي 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
ررر.رر   : زاهر  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
ررر.رر   : بناني  محسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
1رر.رر   : فائد  توف ق  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د زاهر عنوافه)ا( دلب 
بوشنتوف زفقة 6ر لقم 117 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  بناني  محسين  الس د 
اوه  ع الة  االمل  2ر10اقامة  طريق 
 20000 الب ضاء  الشق  عين   5 لقم 

الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  فائد  توف ق  الس د 
ج  ق   21 لقم  1ر  زفقة  املسعودية 
الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د زاهر عنوافه)ا( دلب 

بوشنتوف زفقة 6ر لقم 117 20000 

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798285.

69Iر

KAOUN

ZIN GHALIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZIN GHALIA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

مسلم تجزئة بوكالالطابق التالث 

شقة لقم 11 باب دكالة مراكش - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11991

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ZIN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GHALIA

غرض الشركة بإيجاز : - تصف ف 

الشعر.

- ج ال ات املنتجع الصحي.

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
التالث  بوكالالطابق  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دكالة  باب   11 لقم  شقة 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : زادمي  م نة  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  زادمي  م نة  الس دة 
برانس  شالع   9 لقم  الزهرا  تجزئة 
مراكش   10000 هللا  عبد  موالي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  زادمي  م نة  الس د 
برانس  شالع   9 لقم  الزهرا  تجزئة 
مراكش   10000 هللا  عبد  موالي 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية ب راكش بتاليخ - تحت لقم 

.-

70Iر

FLASH ECONOMIE

LUGANO CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة
LUGANO CONSTRUCTION

R.C: 52076ر
مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالب ضاء بتاليخ 18 أكتوار 2021 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة:
 LUGANO  : التس  ة 

CONSTRUCTION
املقر االجت اعي : 81 زفقة الهدهد 

الدال الب ضاء
اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

العقالي.

ذات  شركة   : القافوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة ذو شريك وح د

دلهم   100.000,00  : الرأس ال 
مقس ة الى:

دلهم   100 فئة  من  1000 حصة 
للس دة حسناء بعتي

حسناء  الس دة  تع ين   : التس ي1 
بعتي مسي1ة وح دة للشركة ملدة غي1 

محدودة
باملحك ة   : القافوني  اإليداع 
فوف17   01 يوم  بالب ضاء  التجالية 

2021 تحت لقم 02ر798
يناير   01 : من  السنة االجت اع ة 

الى 1ر دجن17
املدة : 99 سنة

السجل التجالي : ر52076
71Iر

FLASH ECONOMIE

AL AHLY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

AL AHLY CONSTRUCTION
R.C : 520765

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالب ضاء بتاليخ 18 أكتوار 2021 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التال ة:
 AL AHLY  : التس  ة 

CONSTRUCTION
املقر االجت اعي : 81 زفقة الهدهد 

الدال الب ضاء
اإلنعاش   : االجت اعي  الهدف 

العقالي
ذات  شركة   : القافوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة
دلهم   100.000,00  : الرأس ال 

مقس ة الى:
دلهم   100 فئة  من  500 حصة   ·

للس دة حسناء بعتي
دلهم   100 فئة  من  500 حصة   ·

للس د مح د املعداوي
حسناء  الس دة  تع ين   : التس ي1 
بعتي مسي1ة وح دة للشركة ملدة غي1 

محدودة

باملحك ة   : القافوني  اإليداع 

فوف17   01 يوم  بالب ضاء  التجالية 

2021 تحت لقم 51ر798

يناير   01 : من  السنة االجت اع ة 

الى 1ر دجن17

املدة : 99 سنة

السجل التجالي : 520765

72Iر

FLASH ECONOMIE

CITLAND MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CITLAND MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها اإلجت اعي: 10 زفقة الحرية 

الطابق ر الشقة لقم 5 - الدال 

الب ضاء
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة

CITLAND MOROCCO:تس  ة 

الشركة

: استي1اد ،  غرض الشركة بإيجاز 

تصدير ، شراء ، ب ع ، توزيع ، تسويق 

ج  ع املنتجات الطب ع ة أو املصنعة 

باملجاالت  املتعلقة  الك   ائ ة  أو 

معدات  س  ا  وال   ، الصناع ة 

التعدين

األدوات  ج  ع  وتصدير  استي1اد 

الخاصة  وامللحقات  الغ ال  وقطع 

ب عدات التعدين

املجال  في  واملشولة  املساعدة 

الصناعي ، الخ
10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الحرية الطابق ر الشقة لقم 5 - الدال 

الب ضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي

 Samuel ZAGURY الس د

900 حصة

 100  : بهلوان  ابراه م  الس د 

حصة 

والعائل ة  الشخص ة  :األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة

الس د ابراه م بهلوان 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 89ر798

Iر7ر

CCP

KPROM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CCP

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM

 EZZAHRA 07 ETG ر BUR 9

CASABLANCA الدال الب ضاء، 

CASABLANCA MAROC ،2020ر

KPROM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زاوية 

شالع ابن تاشفين زفقة زينب إسحاق 

الطابق الرابع الشقة لقم 07 ، الدال 

الب ضاء. - 20ر20 الدال الب ضاء. 

maroc

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

185109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2008 ماي   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KPROM

ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واصالحها  وتج  عها  املواد  ج  ع 

وص افتها.
زاوية   2  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع ابن تاشفين زفقة زينب إسحاق 
الطابق الرابع الشقة لقم 07 ، الدال 
الب ضاء.  الدال  20ر20   - الب ضاء. 

.maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
فؤاد  ولي  فريد  كريم  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.
فؤاد  ولي  فريد  فادل  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فؤاد  ولي  فريد  كريم  الس د 
 EGYPTE 00000 EGYPTE )عنوافه)ا

.EGYPTE
فؤاد  ولي  فريد  فادل  الس د 
 EGYPTE 00000 EGYPTE )عنوافه)ا

.EGYPTE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
فؤاد  ولي  فريد  كريم  الس د 
 EGYPTE 0000000 عنوافه)ا( 

EGYPTE EGYPTE
فؤاد  ولي  فريد  فادل  الس د 
 EGYPTE 0000000 عنوافه)ا( 

EGYPTE EGYPTE
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
71Iر

AUDEC EXPERTISE

DATA PLUS
إعالن متعدد القرالات

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

DATA PLUS »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 17 

منطقة صناع ة بوسكولة - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

55ر99.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 21 شتن17 2020

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

دمج  املال:  لأس  تخف ض  مايلي: 

)األلااح  املت1اك ة  االحت اط ات 

في  دلهم(   -9،859،259.83 املرحلة 

التخف ض  هذا  الشركة.  مال  لأس 

من  س جعله  املال  لأس  في 

00.000ر  إلى  دلهم   10168.000.00

 98.680  ، اإللغاء  ، عن طريق  دلهم 

سهم.

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

الشركة  مال  لأس  زيادة  مايلي: 

ألف  وسبع ائة  مل ون  اسمي  ب بلغ 

لأس  وزيادة   ، دلهم   )1.700.000(

00.000.00ر  بـ   
ً
حال ا املحدد  املال 

دلهم   1.700.000.00 ب بلغ  دلهم 

إلى  دلهم  00.000.00ر  من  لي1تفع   ،

 17 بإصدال  دلهم.   2.000.000.00

 100 ألف سهم جديد بق  ة اس  ة 

دلهم للسهم الواحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لأس املال ثابت ب بلغ 2.000.000.00 

دلهم )مل وني دلهم(. وهي مقس ة إلى 

20 ألف سهم بق  ة 100 دلهم لكل 

سهم مدفوعة بالكامل.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ماي 2021 تحت لقم 8ر7775.

75Iر

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

L INVEST
إعالن متعدد القرالات

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE

 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

L INVEST »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

موالي يوسف زفقة الحاجب حي 
السعادة لقم 12 - 70000 الع ون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.26617

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 06 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

يلي:  ما  االستثنائي  العام  الج ع  قرل 

-1باع الس د لحسن وسع 500 حصة 

100 دلهم للحصة  اجت اع ة مقابل 

 »L INVEST« بالشركة  ي لكها  التي 

 100000.00 بشريك وح د لأس الها 

لفائدة  حصة   1000 الى  مقس ة 

ميش ل  افكريد  فريديريك  الس دة 

للحصة.-2 دلهم   100 بق  ة  لولمو 

حصة   500 وسع  لحسن  الس د  باع 

100 دلهم للحصة  اجت اع ة مقابل 

 »L INVEST« بالشركة  ي لكها  التي 

 100000.00 بشريك وح د لأس الها 

لفائدة  حصة   1000 الى  مقس ة 

بق  ة  مفكر  الدين  عز  الس د 

هذا  ب وجب  للحصة,  دلهم   100

تقس م  اعادة  تم  التفويت  و  الب ع 

الحصص على الشكل االتي: الس دة 

لولمو500  ميش ل  افكريد  فريديريك 

الدين  عز  اجت اع ة,الس د  حصة 

مفكر500 حصة اجت اع ة.
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قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  وسع  لحسن  الس د  استقالة 
 »L INVEST« لشركة  ك سي1  مهامه 
الذمة  ابراء  اعطائه  و  وح د  بشريك 
عز  الس د  وتع ين  ال وم.  هذا  حتى 
الدين مفكر الحامل بطاقة التعريف 
ك سي1   PP807092 لقم  الوطن ة 
غي1  ملدة  للشركة  جديد  شريك 

محدودة .
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وح د  بشريك 

مسؤول ة محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القافوني
على  ينص  الذي   :7.6 لقم  بند 
مايلي: الرأس ال و تقس م الحصص 

االجت اع ة
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

مايلي: ادالة و تس ي1 الشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
26 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 287/2021ر.
76Iر

SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEVICO ISKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 122, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
DEVICO ISKANE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بالد 
الديولي، ج.ق لقصي1، دائرة 

توجطات، ج اعة الحاجب والية 
مكناس 51000 الحاجب املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

1005ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 26 أكتوار 2021 تم اإلعالم 
توزيع  و  دف كو  البي1  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2021 أكتوار  ر1  في  املؤلخ  اإللاثة 
بالشكل األتي :

 ، بنسلوس  ف كول  الس د)ة( 
12.500 حصة.

 12.500  ، دف كو  داني  الس د)ة( 
حصة.

 ، دف كو  جوزيان  الس د)ة( 
12.500 حصة.

 12.500  ، دف كو  ج ل  الس د)ة( 
حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1708.

77Iر

FINANCIUM LLP

SESTO CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 11ر,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة   SESTO CAFE

املسؤول ة املحدودة
 10 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 LIBERTE, ETAGE ر, APPT 6 -

20120 الدال الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و   10 في  املؤلخ 

املصادقة على :
مرزوقي  سعد  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  00ر.ر 
00ر.ر حصة لفائدة الس د )ة( طالق 

فردوس بتاليخ 10 يوف و 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 15 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 787186.

78Iر

FINANCIUM LLP

 ACTALIANCE

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FINANCIUM LLP

 BD ABDELMOUMEN 11ر,

 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 ACTALIANCE INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 شالع ال 

سين ، بولو - 20120 الدال الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2771.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 يوف و  0ر  في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 ACTALIANCE الوح د  الشريك 

لأس الها  مبلغ   INTERNATIONAL

مقرها  وعنوان  دلهم   10.000

 - 29 شالع ال سين ، بولو  اإلجت اعي 

20120 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : 

وقف النشاط وأزمة كولوفا.

و حدد مقر التصف ة ب 29 شالع 

ال سين ، بولو - 20120 الدال الب ضاء 

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( وفاء ميهوب و عنوافه)ا( 

شالع حرم الش خ ، الدول 5 ، الشقة 
ال  نى ، ليزيدنس الن ل ، أففا 20ر20 

)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 29 شالع 

ال سين ، بولو, الدال الب ضاء ,املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 788518.

79Iر

FINANCIUM LLP

IAG-TECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 11ر,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
IAG-TECH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرئي�سي 
زفقة س  ة إ قامة شهرزاد ر. الدول 
الخامس لقم 22 النخ ل - 0ر201 

الدال الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 ف17اير   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
العابدين  زين  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   600 بوغابة 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   600 أصل 

اي ان نهال بتاليخ 27 يناير 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 10 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف17اير 2021 تحت لقم ر76501.

80Iر

FINANCIUM LLP

TC LINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 11ر,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
TC LINE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

)في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 151 ، 
شالع املقاومة, مبنى أتالفت ك ، 

الطابق الثاني ، لقم 6, الدال الب ضاء 
- 20500 الدال الب ضاء امل لكة 

املغرا ة.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.22850

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يوف و   01 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 TC LINE الوح د  الشريك  ذات 
دلهم   1.100.000 لأس الها  مبلغ 
 ،  151 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 ، أتالفت ك  مبنى  املقاومة,  شالع 
الطابق الثاني ، لقم 6, الدال الب ضاء 
امل لكة  الب ضاء  الدال   20500  -

املغرا ة فت جة ل : 
وقف النشاط وأزمة كولوفا.

 151 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 ، أتالفت ك  مبنى  املقاومة,  شالع   ،
الطابق الثاني ، لقم 6 - 20500 الدال 

الب ضاء امل لكة املغرا ة. 
و عين:

و  حساني  كنزة  ة  الس د)ة( 
الدال  دوم ات,  شالع   21 عنوافه)ا( 
الب ضاء  الدال   20150 الب ضاء 
امل لكة املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
 151  : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 
 ، أتالفت ك  مبنى  املقاومة,  شالع   ،
الطابق الثاني ، لقم 6, الدال الب ضاء 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يوف و 2021 تحت لقم 128ر78.
81Iر

ADYEL & ASSOCIES

LASTORY PRODUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب

LASTORY PRODUCTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1 شالع 

أففا ، إقامة أزول ، مكتب لقم 11 ب 

- 20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519205

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LASTORY PRODUCTION

إفتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاطع ف ديو وصول.

ف ديو  مقاطع  وتنف ذ  إفتاج   -

دعائ ة وتقن ة وشركات أو ف ديوهات 

تدليب ة أو تعل   ة.

- تص  م مواقع الويب ،

النص حة، دلاسة ج  ع  تقديم   -

مقاطع  بإنشاء  املتعلقة  الخدمات 

الف ديو..

عنوان املقر االجت اعي : 1ر1 شالع 

أففا ، إقامة أزول ، مكتب لقم 11 ب - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 19  : الس د العلوي الحسني ع ر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 APP EDITOR : 51 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ع ر  الحسني  العلوي  الس د 
فناءالط ول  م ر  ر7  عنوافه)ا( 

اللم طاج الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

APP EDITOR عنوافه)ا(  الشركة 
1ر1 شالع أففا ، إقامة أزول ، مكتب 
 20000 الب ضاء  الدال   ، ب   11 لقم 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
ع ر  الحسني  العلوي  الس د 
فناءالط ول  م ر  ر7  عنوافه)ا( 
اللم طاج الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
82Iر

مكتب الحسابات العباد

STE HXF IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

مكتب الحسابات العباد
ر2 بلوك ر بئ1افزلان بنصفال، 

1000ر، صفرو املغرب
 STE HXF IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 11 
السكن االقتصادي بنصفال صفرو - 

1000ر صفرو املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر256.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 18 غشت  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   STE HXF IMPORT EXPORT
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
السكن   11 لقم  اإلجت اعي  مقرها 
االقتصادي بنصفال صفرو - 1000ر 

صفرو املغرب فت جة ل : منافسة.
 11 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
السكن االقتصادي بنصفال صفرو - 

1000ر صفرو املغرب. 
و عين:

بوعبد  حك م  عث ان  الس د)ة( 
هللا و عنوافه)ا( اجين فرنسا 17000 

اجين فرنسا ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

 11 : لقم  بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

السكن االقتصادي بنصفال صفرو

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   17 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 595.

Iر8ر

مكتب الحسابات العباد

LADABATEK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد

ر2 بلوك ر بئ1افزلان بنصفال، 

1000ر، صفرو املغرب

LADABATEK شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر2 

بلوك ر برفزلان بنصفال صفرو - 

1000ر صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

129ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LADABATEK
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

, قاعة  الفن ة  في العروض والحفالت 

مؤت رات, مقهى.

ر2  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - صفرو  بنصفال  برفزلان  ر  بلوك 

1000ر صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د جواد السنني : 900 حصة 

بق  ة 90.000 دلهم للحصة.

 100  : البحرية  لابحة  الس دة 

حصة بق  ة 10.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  السنني  جواد  الس د 

الرااط  الثاني  الحسن  شالع  مكرل   5

10000 الرااط املغرب.

عنوافه)ا(  البحرية  لابحة  الس دة 
لقم 61ر زفقة البكالي ستي مسعودة 

صفرو 1000ر صفرو املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  السنني  جواد  الس د 

الرااط  الثاني  الحسن  شالع  مكرل   5

10000 الرااط املغرب

عنوافه)ا(  البحرية  لابحة  الس دة 
لقم 61ر زفقة البكالي ستي مسعودة 

صفرو 1000ر صفرو املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   17 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 596.

81Iر

NCG EXPERTISE

RAYAN LOOK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

RAYAN LOOK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال زمران 

والد سع د مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.100275

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 26 غشت 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 - مراكش  سع د  والد  زمران  »دوال 

»متجر  إلى  املغرب«  مراكش   10000

بوسهب  دوال  مربع  مت1  ر1  مساحته 

مراكش   10000  - مراكش  سعادة 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128172.

85Iر

nezha elwassi

UNIVERS CLUB CHASSE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إضافة تس  ة تجالية أو شعال 

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

UNIVERS CLUB CHASSE »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: فج ة 

الجنوب 1 افامة ج ر - 21000 

الجديدة املغرب.

»إضافة تس  ة تجالية أو شعال«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

259ر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة وهو:

OCEANIC TIR

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 01 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 27007.

86Iر

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 L2A TRAVAUX ET

FOURNITURES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 L2A TRAVAUX ET

FOURNITURES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 16، 

شالع الوالء، زفقة عبد الخالق 

الطريس - 000ر7 الدا لة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

19105

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 L2A  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX ET FOURNITURES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء

مواد البناء 

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 

و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 

أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زفقة  الوالء،  شالع   ،16

الطريس - 000ر7 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

السالم  عبد  مسعودي  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

الس دة سالوي ل لى : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  مسعودي  الس د 

ه،  تجزئة  لف عة،  تجزئة  عنوافه)ا( 

 20000 اففا  الرح ان  عبد  س دي 

الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  ل لى  سالوي  الس دة 

تجزئة لف عة، تجزئة ه، س دي عبد 

الب ضاء  الدال   20000 اففا  الرح ان 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السالم  عبد  مسعودي  الس د 

ه،  تجزئة  لف عة،  تجزئة  عنوافه)ا( 

 20000 اففا  الرح ان  عبد  س دي 

الدال الب ضاء املغرب 

عنوافه)ا(  ل لى  سالوي  الس د 

تجزئة لف عة، تجزئة ه، س دي عبد 

الرح ان اففا 20000 20000 املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

شتن17 2021 تحت لقم 1566.

87Iر

fidcc

TWAYS CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

 TWAYS CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

)في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الزلقطوني. إقامة حامد. شقة لقم 
1 - 20500 الدال الب ضاء امل لكة 

املغرا ة.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر12009.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   22 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 TWAYS الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
إقامة  الزلقطوني.  شالع  اإلجت اعي 
الدال   20500  -  1 لقم  شقة  حامد. 
 : ل  فت جة  املغرا ة  امل لكة  الب ضاء 

عدم وجود نشاط.
شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
لقم  شقة  حامد.  إقامة  الزلقطوني. 
امل لكة  الب ضاء  الدال   20500  -  1

املغرا ة. 
و عين:

و  توف ق  امدلاس  الس د)ة( 
عنوافه)ا( 12 شالع املنال 1 ،شقة في 
1.2- - شالع سالية بنوزنع م  الطابق 
الب ضاء  الدال   20500 النخ ل  حي 
امل لكة املغرا ة ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798102.
88Iر

FIDU.PRO CONSULTING

ONE&L SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع ام ل زوال و زفقة غ ثل 
الطابق11 لقم 29 الدال الب ضاء ، 

0، الدال الب ضاء املغرب
 ONE&L SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زفقة 

أح د توقي الطابق 2 الشقة 10 

الدال الب ضاء - 0000 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520107

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ONE&L SERVICES

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إستشالي.
زفقة   7  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 10 الشقة   2 الطابق  توقي  أح د 

الدال الب ضاء - 0000 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الحري  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 100000  : الحري  يوسف  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الحري  يوسف  الس د 

ليساسفة تجزئة مفات ح الخي1 الرقم 

 0000 الب ضاء  الدال   2 الشقة  ر1 

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الحري  يوسف  الس د 

ليساسفة تجزئة مفات ح الخي1 الرقم 

 0000 الب ضاء  الدال   2 الشقة  ر1 

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

89Iر

ML EXPERTS

MAMIE POM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MAMIE POM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 ، شالع 

فج ب محفوظ غوتي ه - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر29168.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2020 دجن17   16 في  املؤلخ 

املصادقة على :

ج ال  مل كة  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   160 لحجوجي 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   160 أصل 

 16 بتاليخ  لحجوجي  ج ال  مح د 

دجن17 2020.

ج ال  زينب  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   170 لحجوجي 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   170 أصل 

 16 بتاليخ  لحجوجي  ج ال  مح د 

دجن17 2020.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 6ر7970.

90Iر

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

THIRD-PARTY LOGISTICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc رeme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

THIRD-PARTY LOGISTICS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

الفتح 217 شالع ابراه م الروداني 

، الطابق 1 لقم ر - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.186275

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 06 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ابراه م  شالع   217 الفتح  »إقامة 

الروداني ، الطابق 1 لقم ر - 20000 

»مركز  إلى  املغرب«  الدالالب ضاء 
االنشطة عكاشة، عين السبع مخزن 

الدالالب ضاء   20000  -  1 و  ر  لقم 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798150.

91Iر

ML EXPERTS

 DIGITAL DEPORTIVO

MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 DIGITAL DEPORTIVO MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 256 شالع 

الزلقطوني ، الطابق التاسع ، لقم 

92 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر50096.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

لفع  تم   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 

لأس ال الشركة ب بلغ قدله »90.000 

إلى  دلهم«   10.000« من  أي  دلهم« 

«100.000 دلهم« عن طريق : إجراء 

املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال و املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 5ر7970.

92Iر

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

DODY ICE SARL
إعالن متعدد القرالات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc رeme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

DODY ICE SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم ر 

شالع إدليس الحالثي ،ع الة ر - - 

الدالالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.101991

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في ر1 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبل  من  اجت اع ة  تفويت1حصة 

البطاقة  حامل  أقويقة  لش د  الس د 

BH121911،لصالح  لقم  الوطن ة 

حامل  الكريم  عبد  ترين  الس د 

.BE101511 البطاقة الوطن ة لقم

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قبل  من  اجت اع ة  تفويت1حصة 
البطاقة  حامل  أقويقة  لش د  الس د 
BH121911،لصالح  لقم  الوطن ة 
حامل  أسامة  مح د  ترين  الس د 

M122البطاقة الوطن ة لقم 58ر
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
لش د  الس د  استقالة  قبول  مايلي: 
أقويقة،جنس ة مغرا ة، مزداد بتاليخ 
للبطاقة  الحامل   ،07/08/1971
BH121911،القاطن  لقم  الوطن ة 
 11 لقم   10 زفقة  :م17وكة  ب 

الدالالب ضاء،من مهامه ك سي1.
ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
ترين  الس د  تع ين  مايلي:  على 
مغرا ة،  أسامة،جنس ة  مح د 
لقم  الوطن ة  البطاقة  حامل 
58رM122،القاطن ب : 91ر تجزئة 
املازني  القادل  عبد  زفقة  القدس 
الجديدة بصفته ك سي1مع التوق ع و 
كامل الصالح ات لفت1ة غي1 محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساه ات
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لأس املال
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

مايلي: املسي1ين
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798119.

Iر9ر

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

CHAHER PECHE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7721-01 
صندوق ال17يد لقم 116، 000ر7، 

الدا لة املغرب
 CHAHER PECHE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 

01 لقم 2019 - 000ر7 الدا لة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

19561

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHAHER PECHE

تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ك بالج لة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
000ر7   -  2019 لقم   01 النهضة 

الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شهي1  بوشع ب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شهي1  بوشع ب  الس د 

شقة   1 طابق  افزلان  بئ1  شالع  ر29 

الب ضاء  الدال   20000 املعاليف   10

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  شهي1  بوشع ب  الس د 

شقة   1 طابق  افزلان  بئ1  شالع  ر29 

الب ضاء  الدال   20000 املعاليف   10

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1672.

91Iر

AGUIGANE GOLD

اجيجان جولد
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تغ ي1 نشاط الشركة

AGUIGANE GOLD
 DOUAR ARHALA AKKA 90000،

90000، TANGER maroc
اج جان جولد شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي دلال 

الرحالة أقا قصبة س دي عبد هللا 
بن امبالك - 81072 طاطا املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.615
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تغ ي1  تم   2021 شتن17   15 في  املؤلخ 
بضائع  »فقل  من  الشركة  نشاط 
البضائع  »فقل  إلى  والركاب«  األفراد 

لحساب ار رين«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17  ر2  بتاليخ  بطاطا  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 91/21.

95Iر

الع ون استشالات

 STE GENERALE DES
 MAINTENANCE ET PIECES

DE RECHANGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشالات
لقم 1ر شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
 STE GENERALE DES

 MAINTENANCE ET PIECES DE
RECHANGE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس لقم رF10 املر�سى - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر862ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GENERALE DES MAINTENANCE

. ET PIECES DE RECHANGE

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

الجديدة  الس الات  اجزاء  وتوزيع 

الغ ال،اشغال  واملستع لة،قطع 

الع القة  االل ات  امل كاف ك، 

تراكس،  ب الل،  كاتر  )لبوكالن، 

تليسكوب...(.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - املر�سى   F10ر لقم  الخامس  مح د 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة يهديهة ح  دوش : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ح  دوش  يهديهة  الس دة 

الراحة  تجزئة  القدس  حي  عنوافه)ا( 

لقم  بكر  ابي  بن  الرح ان  عبد  زفقة 

1211 80000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ح  دوش  يهديهة  الس دة 

الراحة  تجزئة  القدس  حي  عنوافه)ا( 
لقم  بكر  ابي  بن  الرح ان  عبد  زفقة 

1211 80000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 09رر.

96Iر

ML EXPERTS

 DELKOR MOROCCO
BRANCH

إعالن متعدد القرالات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 DELKOR MOROCCO BRANCH

فرع تابع للشركة

وعنوان مقرها االجت اعي: 57ر ، 

شالع مح د الخامس ، الطابق 

السادس ، إسباس أ / 2 - - الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.211521
ب قت�سى محضر املجلس اإلدالي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   22 في  املؤلخ 

القرالات التال ة : 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ماهاديفان  لاميش  الس د  استقالة 

لفرع  قافوني  ك  ثل  مهامه  من 

ديلكول املغرب 

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

بوشان  إفدو  الس د  تع ين  مايلي: 
للفرع  قافوف ا  م ثال  جها  لاملوشان 

ديلكولاملغرب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم &: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798020.

97Iر

eco bio para

ECO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ECO & BIO PARA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الروم ة لقم 151 اسكجول مراكش 

- 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51ر117

 25 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ECO & : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BIO PARA

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وتوزيع 

املستحضرات شبه الص دالف ه.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الروم ة لقم 151 اسكجول مراكش - 

10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : الرواس  إكرام  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  -األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الرواس  إكرام  الس دة 

الش الي  19سيبع  لقم  بوسالم  دلب 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرواس عنوافه)ا(  بتسام  الس دة 
 16 لقم  أ  ع الة  الحالتي   1 املسي1ة 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   27 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 6ر126

98Iر

cedre compta

 ABRID ENGLISH
EXCHANGE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
 ABRID ENGLISH EXCHANGE

PRIVE SARL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 51 
تجزئة السعادة 2 الطابق الثاني أزلو 

- 100ر5 أزلو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر161
 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ABRID : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
 ENGLISH EXCHANGE PRIVE

.SARL
-مدلسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحضي1 لالمتحافات.
 51 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة السعادة 2 الطابق الثاني أزلو 

- 100ر5 أزلو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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الس دة غود ب ت�سي ل فشر : 500 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : الس د غود ف ل ب أفطوني 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ل فشر  ب ت�سي  غود  الس دة 
ف ال  السفلي  الطابق  عنوافه)ا( 
أزلو  م دلت  طريق  أجالب  أشيبان 

100ر5 أزلو املغرب.
أفطوني  ف ل ب  غود  الس د 
ف ال  السفلي  الطابق  عنوافه)ا( 
أزلو  م دلت  طريق  أجالب  أشيبان 

100ر5 أزلو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
ل فشر  ب ت�سي  غود  الس دة 
ف ال  السفلي  الطابق  عنوافه)ا( 
أزلو  م دلت  طريق  أجالب  أشيبان 

100ر5 أزلو املغرب
أفطوني  ف ل ب  غود  الس د 
ف ال  السفلي  الطابق  عنوافه)ا( 
أزلو  م دلت  طريق  أجالب  أشيبان 

100ر5 أزلو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بازلو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر161.

99Iر

مكتب التوث ق

LOST AND FOUND
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

مكتب التوث ق
طنجة ، شالع بلج كا ، الع الة ر، 
الشقة لقم 02، الطابق األول ، 

90000، طنجة املغرب
LOST AND FOUND شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر، إقامة 
م  وزا، 1G طنجة ر، إقامة 

 TANGER 9000 1 طنجةG ،م  وزا
املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
100ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   07 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
LOST AND FOUND مبلغ لأس الها 
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
 1G م  وزا،  إقامة  ر،  اإلجت اعي 
طنجة   1G م  وزا،  إقامة  ر،  طنجة 
 : ل  فت جة  املغرب   TANGER  9000

لغبة الشركاء في دلك.
و حدد مقر التصف ة ب ر، إقامة 
م  وزا، 1G طنجة ر، إقامة م  وزا، 
1G طنجة TANGER 9000 املغرب. 

و عين:
بوشوف  سع د  الس د  الس د)ة( 
 1G م  وزا،  إقامة  ر،  عنوافه)ا(  و 
املغرب   TANGER  9000 طنجة 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : ر، إقامة 

م  وزا، 1G طنجة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9259.
100I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ALPHA PLACO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ALPHA PLACO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

سفل ة الكائنة بحي االمل لقم 110 
ت كوين اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9رر19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ALPHA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PLACO

اشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و الت1م م.

 - اع ال الجبص 

-ترك ب األسقف.

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 110 لقم  االمل  بحي  الكائنة  سفل ة 

اكادير   80000  - اكادير  ت كوين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الرامي  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الرامي  ابراه م  الس د 

حي النهضة بلوك ا لقم 01ر الدلالكة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الرامي  ابراه م  الس د 

حي النهضة بلوك ا لقم 01ر الدلالكة 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 107015.

101I

لمزي لالستشالات

FLAMY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

لمزي لالستشالات

شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

FLAMY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

أكفول لقم 18 حي  ط الرملة 

الع ون - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8561ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLAMY

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القهوة  الطعام.  تقديم  معدات  وا ع 

في  واملطاعم واملخابز. تقديم الطعام 

املناسبات ؛إدالة دول الض افة..

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الرملة  حي  ط   18 لقم  أكفول 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  علوي  أمين  الس د 

حي  م  وزا  اقامة  ر  شقة  ر2  ع الة 

الفتح الرااط 10000 الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  فالس  فادية  الس دة 

حي  م  وزا  اقامة  ر  شقة  ر2  ع الة 

الفتح الرااط 10000 الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

22 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 267/2021ر.

102I

NOBLACTION

 MAROC SERVICES
HOTELIERE ET COMMERCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصول إقامة األمي1ة 

ر الطابق األول لقم 15، 10000، 

مراكش املغرب

 MAROC SERVICES HOTELIERE

ET COMMERCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 171 

املسال املنطقة الصناع ة مراكش - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

111811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MAROC SERVICES HOTELIERE

.ET COMMERCE

دال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الض افة , لياض.

عنوان املقر االجت اعي : لقم 171 
 - مراكش  الصناع ة  املنطقة  املسال 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد اللط ف بنح دا : 0رر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د مح د أطاس : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د عبد املالك سوسان : 10ر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنح دا  اللط ف  عبد  الس د 
 165 لقم  البوهالي  دلب  عنوافه)ا( 

سب ع 10000 مراكش املغرب.
عنوافه)ا(  أطاس  مح د  الس د 
ع الة 56 شقة 18 اقامة السعادة 2 
حي املح دي 80000 أكادير املغرب.

سوسان  املالك  عبد  الس د 
عنوافه)ا( تجزئة وازيس لقم 12 تالكة 

10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
بنح دا  اللط ف  عبد  الس د 
 165 لقم  البوهالي  دلب  عنوافه)ا( 

سب ع 10000 مراكش املغرب
عنوافه)ا(  أطاس  مح د  الس د 
السعادة  اقامة   18 شقة   56 ع الة 
2 حي املح دي 80000 أكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ماي   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 992ر12.
Iر10

ripartners sarl

STE MA3AKOM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 STE MAرAKOM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الجبالات طريق حد حرالة اسفي - 
16000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
12191

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAرAKOM SARL AU
-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصحافة
وتنظ م   ، االتصاالت  -وكالة 

األحداث ،وفن ة.
واوابات  املعلومات  - دمات 

اإلفت1فت ومعالجة الب افات.
واملجلة  اإلعالن  وكاالت  أنشطة   -

والتحرير الدولي.
- إفتاج األفالم السين ائ ة وارامج 
الف ديو والتلفزيون وتسج ل الصوت 

وتحرير املوس قى
املغرب  في  الشركات  ت ث ل   -

والخالج.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - اسفي  حرالة  حد  طريق  الجبالات 

16000 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : النا ولي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د لش د النا ولي عنوافه)ا( 
الكريم  عبد  س دي  فراجي  زفقة   72

16000 اسفي املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لش د النا ولي عنوافه)ا( 
الكريم  عبد  س دي  فراجي  زفقة   72

16000 اسفي املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بآسفي بتاليخ - تحت لقم -.

101I

CEDECOM

YAKMANN ENERGY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 11 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
YAKMANN ENERGY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان الشقة ر الطابق 
1 الدال الب ضاء - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
122981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2019 يناير  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YAKMANN ENERGY
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال  تصدير،  و  تجالة،استي1اد 

البناء وأع ال مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 

 1 الطابق  ر  الشقة  السلطان  مرس 

الدال الب ضاء - 20200 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : الس د فب ل هئ ل 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دال  عنوافه)ا(  هئ ل  فب ل  الس د 
7 عين  261 لقم  ملان بلوك ك ع الة 

الدال   20200 الب ضاء  الدال  السبع 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

دال  عنوافه)ا(  هئ ل  فب ل  الس د 
7 عين  261 لقم  ملان بلوك ك ع الة 

الدال   20200 الب ضاء  الدال  السبع 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 
لقم -.

105I

STE. FIDUKHAL

SOCIETE PARA EZZOHOUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT ر RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

 SOCIETE PARA EZZOHOUR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 بلوك ا 

حي الوفاق - 25000  ريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2ر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PARA EZZOHOUR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

عنوان املقر االجت اعي : 16 بلوك ا 

حي الوفاق - 25000  ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د س ي1 مجاهد : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : ايوبي  الصديق  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مجاهد  س ي1  الس د 

1ر حي الشكران تجزئة امال السوق 

25000  ريبكة املغرب.

عنوافه)ا(  ايوبي  الصديق  الس د 

س دي   10 ع الة  مدينتي  اقامة 

الدالالب ضاء   16001 برفو�سي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  س ي1  مجاهد  الس د 

1ر حي الشكران تجزئة امال السوق 

25000  ريبكة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 29 أكتوار 

2021 تحت لقم 515.

106I

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SORA FISHERIES
تع ين مدير عام

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7721-01 
صندوق ال17يد لقم 116، 000ر7، 

الدا لة املغرب
SORA FISHERIES شركة املساه ة

وعنوان مقرها االجت اعي شالع 
بن شقرون الطابق السفلي عند 

000رUGPA DAKHLA - 7 الدا لة 
الدا لة.

تع ين مدير عام
لقم التق  د في السجل التجالي 

.11091
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تقرل تع ين 
الس د)ة( افاس الحري�سي مديرا عاما 
لشركة SORA FISHERIES بتاليخ 01 
الصالح ات  وتت ثل   2021 أكتوار 

املخولة ف  ا يلي: 
مدير عام

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1700.

107I

لمزي لالستشالات

TASSINE TECHNICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

لمزي لالستشالات
شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

TASSINE TECHNICS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم19 حي 
الحجري الع ون. - 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر859ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TASSINE TECHNICS
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستي1اد  وإصالح  وتجديد  وتج  ع 
قطع  أفواع  ج  ع  وتوزيع  وتسويق 
وارالت  لل ركبات  واملعدات  الغ ال 

الصناع ة.صنع مواد البناء..
لقم19   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 70000  - الع ون.  الحجري  حي 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تسين  الرف ع  عبد  الس د 
عنوافه)ا( س دي مومن اقامة مرجافة 
شالع اسا الحسن ع الة 107 لقم 15 
الب ضاء  الدال   20000 الدالالب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  تسين  مريم  الس دة 
شقة  ر1  ع الة  يامنة  فاصر  تجزئة 
لقم 11 الطابق رشالع بلفرج الب ضاء 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  تسين  ش  اء  الس دة 
شقة  ر1  ع الة  يامنة  فاصر  تجزئة 
لقم 11 الطابق رشالع بلفرج الب ضاء 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  تسين  مريم  الس دة 
شقة  ر1  ع الة  يامنة  فاصر  تجزئة 
لقم 11 الطابق رشالع بلفرج الب ضاء 

20000 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
26 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 285/2021ر.
108I
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ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

DAKIMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7721-01 

صندوق ال17يد لقم 116، 000ر7، 

الدا لة املغرب

DAKIMMOBILIER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

العركوب وقم 01-7721 الدا لة 

000ر7 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر1961

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAKIMMOBILIER

الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الدا لة   01-7721 وقم  العركوب 

000ر7 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 SEA-CULTURE : 1.000 الشركة

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 SEA-CULTURE الشركة 
01- لقم  العركوب  شالع  عنوافه)ا( 

7721 000ر7 الدا لة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حس ني  لش د   اطي  الس د 
 20000 اففا  ل 17  زفقة   7 عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1721.

109I

MOORISH

B.A EQUIPEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOORISH
9ر شالع اللة ال اقوت الطابق 5 
الشقة د 9ر شالع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدال 
الب ضاء املغرب

 B.A EQUIPEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

اللة ال قوت مصطفى املعاني 
املركز التجالي الرياض لقم85 ا 
لطابق الثاني الب ضاء - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
95967ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تقرل حل  29 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 B.A EQUIPEMENT الشريك الوح د
 10.000 لأس الها  مبلغ   SARL AU
 61 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
املعاني  مصطفى  ال قوت  اللة  شالع 
ا  لقم85  الرياض  التجالي  املركز 
 20000  - الب ضاء  الثاني  لطابق 
 : ل  فت جة  املغرب  الدالالب ضاء 

التوقف التام لنشاط الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب 61 شالع 
املركز  املعاني  ال قوت مصطفى  اللة 
لطابق  ا  لقم85  الرياض  التجالي 
الدال   20000  - الب ضاء  الثاني 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( بدل اصب و و عنوافه)ا( 
ابو  زفقة  الشريف  موالي  دلب 
 20560 م  ح   12 لقم  القالي  علي 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791520.

110I

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

AGUA RIO D›ORO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شالع العركوب لقم 7721-01 
صندوق ال17يد لقم 116، 000ر7، 

الدا لة املغرب
AGUA RIO D›ORO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي1ة 

ر0 شالع عبد الرح م بوعب د - 
000ر7 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
18969

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AGUA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.RIO D’ORO

التنق ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عن امل اه.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املسي1ة ر0 شالع عبد الرح م بوعب د 

- 000ر7 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الع الي  اليزيد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الع الي  اليزيد  الس د 
ع ر  موالي  حي   188 لقم   1 بلوك 

000ر7 ايت ملول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الع الي  اليزيد  الس د 
ع ر  موالي  حي   188 لقم   1 بلوك 

000ر7 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

يول وز 2021 تحت لقم 09ر1.

111I

FINAUDIT

NATURCELL PRODUCTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

NATURCELL PRODUCTS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 67 
زفقة شوفاليي ب الد الطابق5 لقم 
16 الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7185رر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   29 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 NATURCELL الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   PRODUCTS
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
ب الد  شوفاليي  زفقة   67 اإلجت اعي 
 - الب ضاء  الدال   16 لقم  الطابق5 
20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 
ل : صعواة تحق ق الهدف التجالي.

و حدد مقر التصف ة ب 67 زفقة 
شوفاليي ب الد الطابق5 لقم 16 الدال 
الدالالب ضاء   20000  - الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

و  السل اني  أفول  الس د)ة( 
 506 عنوافه)ا( تجزئة الشبافات لقم 
املغرب  الرااط   1000 الرااط  ح ي م 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798099.

112I

STE AUCOGEST SARL

SMILE DRIVE CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
 SMILE DRIVE CARS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
لقم 05 الع الة لقم 16 زفقة 508 

شالع السعدين الدشي1ة - 60ر86 

افزكان املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.20117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 21 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 16 لقم  الع الة   05 لقم  »الشقة 
الدشي1ة  السعدين  شالع   508 زفقة 

»مرآب  إلى  املغرب«  افزكان  60ر86   -
السعدين  شالع   508 زفقة   11 لقم 

الدشي1ة - 60ر86 افزكان املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2299.

Iر11

STE AUCOGEST SARL

SMILE DRIVE CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

SMILE DRIVE CARS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مرآب 
لقم 11 زفقة 508 شالع السعدين 

الدشي1ة - 60ر86 افزكان املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.20117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  21 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( فكري 

فادية ك سي1 وح د.

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2299.

111I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

FONCIAC SARL
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

FONCIAC SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: مكتب 

لقم 8 ع الة مخلص 1 لقم 22 شالع 

الحسن الثاني ب وكرى اشتوكة ايت 

باها - 87200 ب وكرى املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

789ر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجن17  1ر  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعطاء ابراء لل صفي 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اقرال نهاية تصف ة الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعطاء ابراء لل صفي الس د املخلص 

الحسين

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اقرال نهاية تصف ة الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر225.

115I

FIDUCIAIRE NAKHIL

DAR NAKHIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°1 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DAR NAKHIL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 75 

كتب ة امرشيش مرستان - 10000 

مراكش املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7105ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يول وز   19 في  املؤلخ 

DAR NAKHIL شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم   10.000,00 لأس الها 

كتب ة   75 لقم  اإلجت اعي  مقرها 

10000 مراكش   - امرشيش مرستان 

املغرب فت جة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

عنوافه)ا(  و  لزقي  الهام  الس د)ة( 

مرستان  امرشيش  كتب ة   75 لقم 

)ة(  املغرب ك صفي  10000 مراكش 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 75 لقم  وفي   2021 شتن17   29 بتاليخ 

 10000  - مرستان  امرشيش  كتب ة 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 5ر1289.

116I
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UGGC

GS PRESTATIONS
إعالن متعدد القرالات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GS PRESTATIONS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 21 شالع 
دي بابوم ، حي املحطة ، الطابق 

التاسع ، مكتب لقم 11 ، س تي تاول 
- - الدال الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لصالح  الشركة  أسهم  ج  ع  ب ع 

LMT International
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقرالرئي�سي للشركة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798101.
117I

AH-MO CALL

AH-MO CALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AH-MO CALL
كتب ة سافت1 زاوية شالع الزلقطوني 
و شالع مح د البقال الطابق الثاني 
لقم 11 جليز مراكش ، 10000، 

مراكش املغرب
AH-MO CALL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي كتب ة 
سافت1 زاوية شالع مح د الزلقطوني 
و مح د البقال الطابق الثاني لقم 
11 جليز - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11789
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
AH-  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MO CALL
غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

مركز لالتصال.
 ( الهاتف  ع17  تقديم  دمات   -

 دمة الزاناء عن بعد(.
ترك ب  و  شراء  ب ع،  التجالة)   -
املتعلقة  املعدات  و  األجهزة 

باالعالم ات(.
كتب ة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
سافت1 زاوية شالع مح د الزلقطوني و 
 11 الثاني لقم  الطابق  البقال  مح د 

جليز - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ح زة املجتهد : 250 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   250  : حازم  مراد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
250 حصة   : الس د أسامة جبول 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
250 حصة   : أمين سل مي  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  املجتهد  ح زة  الس د 
لقم  بومس ال  تجزئة  املح دي  الحي 

178 10000 مراكش املغرب.
الس د مراد حازم عنوافه)ا( ب وت 

الش الي  النخ ل   155 لقم  البون 
10000 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  جبول  أسامة  الس د 
 10000 تالكة   10 لقم  أمكاال  تجزئة 

مراكش املغرب.
عنوافه)ا(  سل مي  أمين  الس د 
 6 شقة  لر1  ع الة   2 س  م  ال17كة 
الدال   20000 الحسني  الحي   1 طابق 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  املجتهد  ح زة  الس د 
لقم  بومس ال  تجزئة  املح دي  الحي 

178 10000 مراكش املغرب
الس د مراد حازم عنوافه)ا( ب وت 
الش الي  النخ ل   155 لقم  البون 

10000 مراكش املغرب
عنوافه)ا(  جبول  أسامة  الس د 
 10000 تالكة   10 لقم  أمكاال  تجزئة 

مراكش املغرب
عنوافه)ا(  سل مي  أمين  الس د 
 6 شقة  لر1  ع الة   2 س  م  ال17كة 
الدال   20000 الحسني  الحي   1 طابق 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم ر12692.

118I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RAHD FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

RAHD FOOD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
قن طرة لقم أ58 الحي الصناعي 

تاس ال الدشي1ة الجهادية افزكان - 
60ر86 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
21601

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RAHD : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FOOD
متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائ ة العامة.
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي  أ58  لقم  قن طرة 
 - افزكان  الجهادية  الدشي1ة  تاس ال 

60ر86 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : حسان  هللا  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
00ر   : بوامجدل  لبنى  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
00ر   : حسان  الدين  بدل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة  00ر   : حسان  زياد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد هللا حسان عنوافه)ا( 
اكادير  ت كوين   2899 لقم  ت ل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
عنوافه)ا(  بوامجدل  لبنى  الس دة 
اكادير  ت كوين   2899 لقم  ت ل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
الس د بدل الدين حسان عنوافه)ا( 
اكادير  ت كوين   2899 لقم  ت ل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
عنوافه)ا(  حسان  زياد  الس د 
اكادير  ت كوين   2899 لقم  ت ل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عبد هللا حسان عنوافه)ا( 

اكادير  ت كوين   2899 لقم  ت ل ال  حي 

80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2267.

119I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة دلعة تاف اللت ملحقة 

ولزازات

STE AMSIRABD SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة دلعة 

تاف اللت ملحقة ولزازات

شالع موالي لش د ع الة دادس 

الطابق االول ولزازات، 15000، 

ولزازات املغرب

STE AMSIRABD SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

سرغين بومالن دادس الخ يس 

دادس - 15150 تنغي1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2677

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMSIRABD SARL

غرض الشركة بإيجاز : *مقاول في 

البناء واالشغال املختلفة 

ع ل ات  إدالة  في  *املقاول 

أو  الصناع ة  أو  التجالية  الخدمات 

الزلاع ة املدف ة أو العسكرية

* حفر االبال.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الخ يس  دادس  بومالن  سرغين 

دادس - 15150 تنغي1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 2.500  : بولع اط  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د عبد هللا ايت ع رو : 2.500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بولع اط  الس د مح د 
زاكولة  ر1770  تزالين  عبدي  دوال 

املغرب.
ع رو  ايت  هللا  عبد  الس د 
امكوفة  قلعة  سرغين  عنوافه)ا( 

15200 تنغي1 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بولع اط  الس د مح د 
زاكولة  ر1770  تزالين  عبدي  دوال 

املغرب
ع رو  ايت  هللا  عبد  الس د 
امكوفة  قلعة  سرغين  عنوافه)ا( 

15200 تنغي1 املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بتنغي1  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم -.
120I

ALUMINIUM SHIP &CO SARL UA 

ALUMINIUM SHIP
SARL AU AL SHIP 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 ALUMINIUM SHIP &CO SARL
UA

 A87 ALWIFAQ 2BENSARGAO
AGADIR A87 الوفاق 2 بن سرحان 

اكادير، 80007، اكادير املغرب
 ALUMINIUM SHIP SARL AU
AL SHIP« شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي البقعة 
A87 الوفاق 2 بنسركاو اكادير الرمز 
ال17يدي 80007 - 80007 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
07ر19

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ALUMINIUM SHIP SARL AU »AL

.SHIP
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالخالج  أو  باملغرب  الشركة  إهت ام 
ما  يتناول  الغي1  لحساب  أو  لحسابه 
بالنجالة  املتعلقة  األنشطة  يلي:كل 
والشراء  ؛الب ع  املواد  وا ختلف 
لألل   ن ون  بالتقس ط  و  بالج لة 
بالج لة  والشراء  ؛الب ع  ومستلزماته 
واالتقس ط ملختلف مواد ت  م ونهاية 
والس سرة  ؛الوساطة  البناء  أشغال 
بالنجالة  املتعلقة  املواد  كل  في 
والتصدير؛إحداث  والبناء؛اإليراد 
أو  و  وكاالت  معنوية،  شخوص 
فروع،باملساه ة،باالكتتاب أو بشراء 
حق مل كة أو حق إجت اعي، االفدماج 
و أو االفصهال؛إحداث، األ ذ بتس ي1 
اإليجال؛االستغالل، اإليجال و أو الب ع 
والشراء لكل أصل تجالي ذو عالقة أو 
التباط باملوضوع اإلجت اعي للشركة..
البقعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
A87 الوفاق 2 بنسركاو اكادير الرمز 
أكادير   80007  -  80007 ال17يدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د قر�سي املصطفى عنوافه)ا( 

بنسركاو  الوفاق2   A87 لقم  بقعة 

80007 أكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د قر�سي املصطفى عنوافه)ا( 

بنسركاو  الوفاق2   A87 لقم  بقعة 

80007 اكادير املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106981.

121I

FIECO

LDJMARKET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIECO

 RUE AL KASSAR MAARIF 11

 CASABLANCA، 20330،

CASABLANCA MAROC

LDJMARKET شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 

الزلقطوني الطابق التاني لقم 6 - 

00ر20 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر51920

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LDJMARKET
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التسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرقمي

مستشال تسويق
املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل 
واملال ة  والتجالية  الصناع ة 
تكون  قد  التي  والعقالية  واملنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 
من  أو  أعاله  املذكولة  باألنشطة 

املحت ل أن تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر االجت اعي : 16 شالع 
 -  6 لقم  التاني  الطابق  الزلقطوني 

00ر20 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د جاكوب ل في : 00ر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ل في  جاكوب  الس د 

فرنسا...... فيس فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ل في  جاكوب  الس د 

فرنسا....... فيس فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
122I

SOUHAL CONSULTING

TRANS AIT MBARK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 TRANS AIT MBARK
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي1ة 
1 س الرقم 5ر5 - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

119789

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.AIT MBARK

فقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغي1

- التجالة في مواد البناء 

- االستي1اد و التصدير.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 10000  - 5ر5  الرقم  س   1 املسي1ة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د املدني ايت مبالك : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مبالك  ايت  املدني  الس د 

مراكش   10000 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مبالك  ايت  املدني  الس د 

مراكش   10000 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128860.

Iر12

atelier conseil

NOUR AL IKHWA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain 16/11

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

NOUR AL IKHWA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع 
عبد هللا بن ياسين ع الة بلدون 
الطابق 5 لقم 5 الدال الب ضاء - 
10ر20 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
17ر517

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   17
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 NOUR : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.AL IKHWA
غرض الشركة بإيجاز : ب ع و شراء 

مختلف املنتوجات
اشغال البناء

اشغال الطباعة اإلشهالية.
شالع   5  : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلدون  ع الة  ياسين  بن  هللا  عبد 
 - الب ضاء  الدال   5 لقم   5 الطابق 

10ر20 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ع 17ي  قي1واني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ع 17ي  قي1واني  الس د 

عين  بولو   81 لقم  اطلنت د  شالع 

الشق 20120 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ع 17ي  قي1واني  الس د 

عين  بولو   81 لقم  اطلنت د  شالع 

الشق 20120 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم ر79121.

121I

atelier conseil

TAPIS TURQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/11

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

TAPIS TURQUE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 261 

شالع ت الة حي موالي عبد هللا عين 

الشق الدال الب ضاء - 20170 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1919ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 TAPIS TURQUE الوح د  الشريك 

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

261 شالع  وعنوان مقرها اإلجت اعي 

الشق  عين  ت الة حي موالي عبد هللا 

الدال الب ضاء - 20170 الدال الب ضاء 

املغرب فت جة ل : التوقف عن مزاولة 

نشاطها التجالي.
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و حدد مقر التصف ة ب 261 شالع 

ت الة حي موالي عبد هللا عين الشق - 

20170 الدال الب ضاء املغرب. 

و عين:
الس د)ة( ح زة سالوي حسناوي 

و عنوافه)ا( بلوك أوه ع الة 71 الشقة 

الدلوة  الدلوة  جنان   01 الطابق   6

)ة(  ك صفي  املغرب  برش د   26202

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

 261  : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

عين  عبد هللا  موالي  حي  ت الة  شالع 

الشق الدال الب ضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79786.

125I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 BELASRI BOUABDILLAH
 DES TRAVAUX ET DE

NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM ر 8رEME

 ETAGE APPT 1ر MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 BELASRI BOUABDILLAH DES

TRAVAUX ET DE NEGOCE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املتجر لقم 

12 ، سويقة ق دي ا ، أمام مستودع 

 M( - 10190( بلدية يوسوف ة

ال وسوف ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر11

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2015 يناير   20
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 BELASRI BOUABDILLAH DES

.TRAVAUX ET DE NEGOCE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو اع ال بناء
تجالة.

عنوان املقر االجت اعي : املتجر لقم 
12 ، سويقة ق دي ا ، أمام مستودع 
 M( - 10190( يوسوف ة  بلدية 

ال وسوف ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : هللا  عبد  بو  هشام  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : بالعسري  أمين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د هشام بو عبد هللا عنوافه)ا( 
ال وسوف ة   10190 ال وسوف ة 

املغرب.
عنوافه)ا(  بالعسري  أمين  الس د 
ال وسوف ة   10190 ال وسوف ة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د هشام بو عبد هللا عنوافه)ا( 
ال وسوف ة   10190 ال وسوف ة 

املغرب
عنوافه)ا(  بالعسري  أمين  الس د 
ال وسوف ة   10190 ال وسوف ة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بال وسف ة بتاليخ 29 أبريل 

2015 تحت لقم 66/15.

126I

COIN CÂLIN

COIN CÂLIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COIN CÂLIN
55 شالع الزلقطوني فضاء 

الزلقطوني الطابق 1 شقة لقم 
ر حي املستشف ات ، 20000، 

MAROC الدالالب ضاء
COIN CÂLIN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 

الزلقطوني فضاء الزلقطوني 
الطابق االول شقة لقم ر حي 

املستشف ات - 20000 الدالالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر5196

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 COIN : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CÂLIN
غرض الشركة بإيجاز : التجالة.

عنوان املقر االجت اعي : 55 شالع 
الزلقطوني فضاء الزلقطوني الطابق 
االول شقة لقم ر حي املستشف ات - 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة سك نة فاضلي عنوافه)ا( 
س دي   6 لقم   5 ع الة   2 بدل  اقامة 
الدالالب ضاء   20000 معروف 

املغرب.
عنوافه)ا(  بوزفة  هاجر  الس دة 
اقامة برلي كال فولف ا ع الة ف طابق 

1 شقة 9 عين الشق الب ضاء 20000 
الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة سك نة فاضلي عنوافه)ا( 
 6 لقم   5 ع الة   2 بدل  اقامة 
 20000 الب ضاء  معروف  س دي 

الدالالب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  بوزفة  هاجر  الس دة 
اقامة برلي كال فولف ا ع الة ف طابق 
1 شقة 9 عين الشق الب ضاء 20000 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796887.
127I

STE LA SOURCE BLEU DE TRAVAUX

 STE LA SOURCE BLEU DE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 STE LA SOURCE BLEU DE
TRAVAUX

 6RDC APPT 1 RUE ABI
 CHOUAIB DOUKALI FES ،

0000ر، فاس املغرب
 STE LA SOURCE BLEU DE

TRAVAUX شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6 
شقة 1 شالع ابي شع ب الدكالي 

فاس - 0000ر فاس املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

15ر11.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 19 أكتوار 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
شع ب  ابي  شالع   1 شقة   6 »لقم 
الدكالي فاس - 0000ر فاس املغرب« 
2 شالع أح د شوقي فضاء  إلى »لقم 
املدينة   22 مكتب   6 الطابق  جنان 
فاس  0000ر   - فاس  الجديدة 

املغرب«.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17  ر1  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1086.

128I

ال ي ا

 SOCIÉTÉ TRANSACTIONS

DURABLES ET SOLIDAIRES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ال ي ا

5ر شا ل ع عا ال ل بن عبد هللا شق 5 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

 société Transactions Durables

et Solidaires شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 102 

املركب التجالي باب بوع اير املدينة 

القدي ة - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2870.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تقرل حل  21 أكتوار  املؤلخ في 

 société Transactions Durables

مسؤول ة  ذات  شركة   et Solidaires

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم  0.000ر  لأس الها 

املركب   102 اإلجت اعي  مقرها 

التجالي باب بوع اير املدينة القدي ة 

- 50000 مكناس املغرب فت جة الزمة 

مادية.

و عين:

و  الحريكة  مح د  الس د)ة( 
باب  مركب   102 لقم  عنوافه)ا( 

 50000 القدي ة  املدينة  بوع اير 

مكناس املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 21 أكتوار 2021 وفي لقم 102 

مركب باب بوع اير املدينة القدي ة - 

50000 مكناس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 11ر.
129I

STE FIDUCONFIANCE

VERDURE AUBERGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
VERDURE AUBERGE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال علي 
اوزايد كندل س دي الخ ي1 صفرو - 

1000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر11ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VERDURE AUBERGE
 - فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى - مطعم.
عنوان املقر االجت اعي : دوال علي 
 - صفرو  الخ ي1  س دي  كندل  اوزايد 

1000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : املالح  بن  اح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اح د بن املالح عنوافه)ا( 1 
زفقة ابي حن فة لقم ر فاس 0000ر 

فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د اح د بن املالح عنوافه)ا( 1 
زفقة ابي حن فة لقم ر فاس 0000ر 

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   05 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 101/2021.
0Iر1

FACE FIDUCIAIRE

OKHTAIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شالع مصطفى املعني الطابق 

الثالث لقم 6 ، 0ر201، الدال 
الب ضاء املغرب

OKHTAIN شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 201 شالع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 0ر201 

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520219
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OKHTAIN
ماسك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة للعناية بالج ال.
عنوان املقر االجت اعي : 201 شالع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 0ر201 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : كريمي  لشا  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : الس دة سالا كريمي 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة لشا كريمي عنوافه)ا( 282 

شالع املقاومة اقامة الب ضاء 1 طابق 

 20000 الدالالب ضاء   701 شقة   7

الدالالب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  كريمي  سالا  الس دة 

الب ضاء  اقامة  املقاومة  شالع   282

الدالالب ضاء   701 شقة   7 طابق   1

20000 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة لشا كريمي عنوافه)ا( 282 

شالع املقاومة اقامة الب ضاء 1 طابق 

 20000 الدالالب ضاء   701 شقة   7

الدالالب ضاء املغرب

عنوافه)ا(  كريمي  سالا  الس دة 

الب ضاء  اقامة  املقاومة  شالع   282

الدالالب ضاء   701 شقة   7 طابق   1

20000 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

1Iر1

 imad et mustapha de transport et شركة

messagerie

 IMAD ET MUSTAPHA شركة

 DE TRANSPORT ET

MESSAGERIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 imad et mustapha de شركة

transport et messagerie

06 تجزئة بريكوتري تازة، 5000ر، 

تازة املغرب
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 IMAD ET MUSTAPHA DE شركة
 TRANSPORT ET MESSAGERIE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 06 تجزئة 
بريكوتري تازة 5000ر تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر621
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 
 IMAD ET MUSTAPHA DE

.TRANSPORT ET MESSAGERIE
بري  فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغي1- لحساب  ودول ة  وطن ة  للسلع 
لحساب  مرافق  بدون  البضائع  فقل 

الغي1.
عنوان املقر االجت اعي : 06 تجزئة 

بريكوتري تازة 5000ر تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 
100.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : ح ادوش  ع اد  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : هرمان  مصطفى  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : ح ادوش  ع اد  الس د 
بق  ة 100 دلهم.

 500  : هرمان  مصطفى  الس د 
بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح ادوش  ع اد  الس د 
تازة  5000ر  بريكوتري  تجزئة   06

املغرب.
الس د مصطفى هرمان عنوافه)ا( 
حي بوشتى لقم القطعة 8ر6 90000 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ح ادوش  ع اد  الس د 
تازة  5000ر  بريكوتري  تجزئة   06

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 558.

2Iر1

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KINFOLK TEXTILE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

KINFOLK TEXTILE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج بحي 
لأس لوطا شالع مح د السادس 
زفقة د ر - 100ر9 الفن دق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29875
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KINFOLK TEXTILE
:   اطة  بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
عنوان املقر االجت اعي : كراج بحي 
لأس لوطا شالع مح د السادس زفقة 

د ر - 100ر9 الفن دق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 510.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : العوزي  شاكر  مح د  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.700

للحصة.
 1.700  : الرح وني  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 : اح د  بلحاج  مح د  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.700

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العوزي  شاكر  مح د  الس د 
زفقة  السفلى  كنديسة  عنوافه)ا( 
الفن دق  100ر9   12 لقم  طنجة 

املغرب.
الس د مح د الرح وني عنوافه)ا( 
لوكال الكوس ك 17ادوس لقم 105 ألت 
مكرل سبتة 100ر9 الفن دق املغرب.
اح د  بلحاج  مح د  الس د 
ك   20 زفقة  ديبان  بن  حي  عنوافه)ا( 
الفن دق  100ر9   6 لقم   02 م ر 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
العوزي  شاكر  مح د  الس د 
زفقة  السفلى  كنديسة  عنوافه)ا( 
الفن دق  100ر9   12 لقم  طنجة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و  0ر  بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1868.
Iرر1

إئت اف ة لزقي »ذ.لزقي هشام« محاسب معت د

SOCIETE ABRAJ CAR 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئت اف ة لزقي »ذ.لزقي هشام« 
محاسب معت د

لقم 17 شقه 15 زفقه افتسي1ابي ، 
50000، مكناس املغرب

 SOCIETE ABRAJ CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
لقم 1، تجزئة موالي مسعود لقم 

107، س دي سع د 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51587

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ABRAJ CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  مسعود  موالي  تجزئة   ،1 لقم 

50000 مكناس  107، س دي سع د 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : مح د  الش كي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 2.500  : زكرياء  مومني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  الش كي  الس د 
لقم 6 شطر ب لياض الزيتون 50000 

مكناس املغرب.

عنوافه)ا(  زكرياء  مومني  الس د 
 50000  1 التضامن  تجزئة   88 لقم 

مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ابراه م  بنقطا  الس د 
 50000 التقدم  حي   26 لقم   8 زفقة 

مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1679.

1Iر1
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EL MAI PROMOTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

EL MAI PROMOTION شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

موالي لش د شالع طرابلس لقم 2ر 

مكرل - 100ر9 الفن دق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

0121ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 EL MAI : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PROMOTION

الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

2ر  لقم  طرابلس  شالع  لش د  موالي 

مكرل - 100ر9 الفن دق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 2.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 2.000  : الع راني  هاجر  الس دة 

حصة بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة هاجر الع راني عنوافه)ا( 
الحس  ة  زفقة  سبتة  باب  تجزئة 
ع الة ماهر 1 الطابق الثالث 100ر9 

الفن دق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د افوال املاي عنوافه)ا( تجزئة 
باب سبتة زفقة الحس  ة ع الة ماهر 
الفن دق  100ر9  الثالث  الطابق   1

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر117.

5Iر1

Fidex Conseil

س ك أوبراس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Fidex Conseil
 BD MOHAMED VI RES °11

 ANNASER GH 11 N ، 20300،
CASABLANCA MAROC

س ك أواراس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د السادس إقامة النصر ج ه 
11 لقم 11 الدال الب ضاء - 20270 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر5200

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: س ك  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

أواراس.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشي د املباني وأع ال متنوعة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مح د السادس إقامة النصر ج ه 11 
لقم 11 الدال الب ضاء - 20270 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كراطي  سع د  الس د 

دلهم   100.000 بق  ة  حصة 

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د سع د كراطي عنوافه)ا( حي 

50رر2  تادلة  قصبة  رر  لقم  النول 

بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د سع د كراطي عنوافه)ا( حي 

50رر2  تادلة  قصبة  رر  لقم  النول 

بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 797117.

6Iر1

Aïd comptable

STE A.M SEC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc ر num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE A.M SEC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 0رر 

تجزئة الوفاق تازة - 5000ر تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر568

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2020 فوف17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.A.M SEC

غرض الشركة بإيجاز : أمن املباني 

العامة أو الخاصة

0رر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تازة  5000ر   - تازة  الوفاق  تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د اح د مني1 الشراط : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د عادل الشراط : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشراط  مني1  اح د  الس د 

الحسن  شالع  2ر  لقم  عنوافه)ا( 

تازة   1 الشقة  بكالي  ع الة  التاني 

5000ر تازة املغرب.

عنوافه)ا(  الشراط  عادل  الس د 

تازة  5000ر  تازة  الوفاق  تجزئة  0رر 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الشراط  عادل  الس د 

تازة  5000ر  تازة  الوفاق  تجزئة  0رر 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

دجن17   17 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2020 تحت لقم 591.

7Iر1
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YF CONSULTING SERVICES

OWLECOM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

OWLECOM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 61 شالع 

لال ال قوت الطابق 1 الرقم 56 الدال 

الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.118111

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17   08 في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة   OWLECOM

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي 61 شالع لال ال قوت 

 - الب ضاء  الدال   56 الرقم   1 الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

لصعواة في التس ي1.

و عين:

و  بوولجة  مح د  الس د)ة( 

عنوافه)ا( بلوك د الرقم 7 حي صوفال 

توالكة الرااط 10000 الرااط املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 21 شتن17 2021 وفي 61 شالع 

لال ال قوت الطابق 1 الرقم 56 الدال 

الب ضاء  الدال   20000  - الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797199.

8Iر1

sabahinfo

NABIL AGRO ALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

 NABIL AGRO ALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي واجهة 

النخلة لقم 19 املرس - 000ر1 قلعة 
السراغنة املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي1  تم   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 
ولشة  »استغالل  من  الشركة  نشاط 
االصالح و ب ع ادوات فالح ة » إلى »و 
مقاول في االشغال العامة او البناء«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 27 
أكتوار 2021 تحت لقم 182/2021.

9Iر1

متجر أس اك لع  م

متجر أسماك لعميم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

متجر أس اك لع  م
90 الروم ة ملحام د ، 10000، 

مراكش املغرب
متجر أس اك لع  م شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 90 

الروم ة ملحام د مراكش 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر11988

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

متجر   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أس اك لع  م.

استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

مشغل مطعم أس اك.

الطازجة  والخضروات  الفواكه 

بالتفص ل..

 90  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 10000 مراكش  ملحام د  الروم ة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د م لود جل م : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 90 م لود جل م عنوافه)ا(  الس د 

مراكش   10000 ملحام د  الروم ة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 90 م لود جل م عنوافه)ا(  الس د 

مراكش   10000 ملحام د  الروم ة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم -.

110I

FIDUCIAIRE NAKHIL

AKLIM OUM SAAD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°1 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 AKLIM OUM SAAD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 طريق 

تالكة أمام ثافوية ف كتول ه كو،جليز 
- 10000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر157.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في ر2 شتن17 2021 تم اإلعالم 
توزيع  و  أفجال  لق ة  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2020 شتن17   28 في  املؤلخ  اإللاثة 
بالشكل األتي :

 ، النظ في  السالم  الس د)ة( عبد 
65 حصة.

 15  ، النظ في  يوسف  الس د)ة( 
حصة.

 21  ، النظ في  نع  ة  الس د)ة( 
حصة.

 21  ، النظ في  امنة  الس د)ة( 
حصة.

 21  ، النظ في  الس د)ة(  ديجة 
حصة.

 15  ، النظ في  مح د  الس د)ة( 
حصة.

 21  ، النظ في  كلثوم  الس د)ة( 
حصة.

 21  ، النظ في  فاط ة  الس د)ة( 
حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128989.
111I

somadik

STE CATIKATE FOOD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE CATIKATE FOOD شركة 
ذات مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحزام حي الصناعي قرب سوق 
الغنم لقم 102 - 70000 الع ون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8551ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CATIKATE FOOD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

.ALIMENTATION GENERAL

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الحزام حي الصناعي قرب سوق الغنم 
لقم 102 - 70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1000  : الح اد  الحسين  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الحسين الح اد عنوافه)ا( 

حي اللي�سي 81000 كل  م املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د الحسين الح اد عنوافه)ا( 

حي اللي�سي 81000 كل  م املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

22 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 260ر.
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somadik

 STE NOUVEL A METRES
SUD ET TRAVAUX DIVERS

إعالن متعدد القرالات

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 STE NOUVEL A METRES SUD
ET TRAVAUX DIVERS »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع دال 
السالم لقم 78 - - الع ون املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.29281
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 29 أكتوار 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 100.000 من  الشركة  لاس ال  لفع 

دلهم الى 500.000 دلهم
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
بلوك  االول  الشطر  حي موالي لش د 

20 لقم 0ر الع ون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القافون  تعديل 

بالفصل 6 و 7 و 1
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 60رر.
Iر11

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

»ش فاشين«

»SHEFASHION« 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة
ساحة الروداني، إقامة لضوان 

ب، الطابق 1، لقم 0ر. ، 90000، 
طنجة املغرب

 »SHEFASHION« »ش فاشين«

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

قواسم، الشطر الرابع، بلوك 10، 

الطابق األل�سي، لقم 70 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.71011

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 

املصادقة على :

الحسوني  مراد  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   500

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( ح زة 

ابضالص بتاليخ ر1 شتن17 2021.

الحسوني  مراد  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   500

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

شتن17  ر1  بتاليخ  اقضاض  سف ان 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   08 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 8810.
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AAZIZ MOHAMED

PACKSOLUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AAZIZ MOHAMED

 N°12, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

PACKSOLUTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 م ر 

ص17ي بوج عة الطابق 1 لقم 6 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52071

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PACKSOLUTION

شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب ع، استي1اد، عرض، تصن ع وإصالح 

املعدات  ج  ع  عام  واوجه  اللوحات 

النقش  مجال  في  واملستلزمات 

والطباعة.

12 م ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 -  6 لقم   1 الطابق  بوج عة  ص17ي 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : أبوسلهام  هدى  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د مروان صادقي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة هدى أبوسلهام عنوافه)ا( 

بوسكولة  الخضراء  املدينة   78

20000 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  صادقي  مروان  الس د 
مو�سى  جبل  زفقة  ر  لقم  ر  الطابق 

أكدال 20000 الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بهباز  زكرياء  الس د 
ج  لة 2 زفقة ر لقم 2ر 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798276.

115I
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LA DILIGENCE COMPTABLE

 SOCIETE INDUSTRIE
 METALLIQUE ET TRAVAUX

 DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE - IMTM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زفقة عبد العزيز الثعالبي شالع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب لقم 11 فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
 SOCIETE INDUSTRIE

 METALLIQUE ET TRAVAUX DE
 MAINTENANCE INDUSTRIELLE

IMTM - شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ال17ادعي, ع الة ب, بلوك أ 1, الطابق 
األل�سي ,الشقة 2 , بنسودة - 0ر00ر 

فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر528ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   08 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اوتيس  جامع  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  000.ر 
000.ر حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
أكتوار   08 بتاليخ  املصولي  اللط ف 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1751.
116I

ف كوج دو سوس ش م م للشريك الوح د

شركة ديفولوا ن دو دوال
 ش م م -

 Société DEVELOPPEMENT 
DES DOUARS SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

ف كوج دو سوس ش م م للشريك 
الوح د

15، شالع العقبة، ، 11000، 
الصويرة املغرب

شركة ديفولوا ن دو دوال ش م 
 Société DEVELOPPEMENT - م

DES DOUARS SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

بوزاما، ج اعة ادا اوكرض، دائرة 
ت نال، ق ادة س   و - 11000 

الصويرة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر8.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   20 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 - شركة ديفولوا ن دو دوال ش م م 
 Société DEVELOPPEMENT DES
لأس الها  مبلغ   DOUARS SARL
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
ادا  ج اعة  بوزاما،  دوال  اإلجت اعي 
ت نال، ق ادة س   و  دائرة  اوكرض، 
فت جة  املغرب  الصويرة   11000  -
التي  األهداف  تحقق  لم  الشركة   : ل 

أنشئت من أجلها.
دوال  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
دائرة  اوكرض،  ادا  ج اعة  بوزاما، 
 11000  - س   و  ق ادة  ت نال، 

الصويرة املغرب. 
و عين:

البجاوي  امله دي  الس د)ة( 
ياسين،  س دي  دوال  عنوافه)ا(  و 
اوكرض  ادا  القروية  الج اعة 
11000 الصويرة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 
: جرد  بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق  و   
 ما تبقى من م تلكات الشركة و ب عها 

و كدا تصف ة الديون.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالصويرة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 87ر.
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comptafine

COTE-WEB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
COTE-WEB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
الال ياكووت زاوية مصطفى املعاني 
لقم ETG 1 16 سنت1 الرياض - 
0ر202 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر107ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
COTE- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.WEB
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية.
عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 
املعاني  مصطفى  زاوية  ياكووت  الال 
 - الرياض  سنت1   ETG 1  16 لقم 

0ر202 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اح د  سديب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 SIDIBE اح د  سديب  الس د 
AHMED : 1000 بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 SIDIBE اح د  سديب  الس د 

الب ضاء  الدال  عنوافه)ا(   AHMED

0ر202 الدال الب ضاء املغرب.

 NIMAGAمح د ف كا  الس د 

الدال  عنوافه)ا(   MOHAMED

الب ضاء  الدال  0ر202  الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 NIMAGAمح د ف كا  الس د 

الدال  عنوافه)ا(   MOHAMED

الب ضاء  الدال  0ر202  الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795176.
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somadik

AOUD TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

AOUD TECHNOLOGIE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

االمي1 موالي عبد هللا لقم 8 ساحة 
الحرية زفقة الت لوم لقم 01 الع ون 

- 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر855ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AOUD : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TECHNOLOGIE
 L  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRISE GENERALE DE

.TOUT TRAVAUX PUBLICS
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ساحة   8 لقم  هللا  عبد  موالي  االمي1 
الع ون   01 الت لوم لقم  زفقة  الحرية 

- 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1000  : اوضاشت  مح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د اوضاشت عنوافه)ا( 
الوحدة  مدينة  س  بلوك   705 لقم 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د اوضاشت عنوافه)ا( 
الوحدة  مدينة  س  بلوك   705 لقم 

70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
22 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 261ر.

119I

هي1 سطوب كروب

هير ستوب كوب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

هي1 سطوب كروب
طنجة ، 0، طنجة الهغرب

هي1 ستوب كوب شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
العراق اقامة مايولكة لقم 15, 
طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر1077

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 شتن17 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

هي1   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ستوب كوب.

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصف ف الشعر والعناية التج  ل ة

األجهزة  وص افة  وتوزيع  استي1اد 

الطب ة

أو  )تاجر  والتصدير  االستي1اد 

وس ط(.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 ,15 لقم  مايولكة  اقامة  العراق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اطن 17  ماجدة  الس دة 

0ر 90000 طنجة  العراق لقم  شالع 

املغرب.

عنوافه)ا(  اطن 17  امن  الس د 

0ر 90000 طنجة  العراق لقم  شالع 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اطن 17  ماجدة  الس دة 

0ر 90000 طنجة  العراق لقم  شالع 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   11 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2020 تحت لقم ر156.
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comptafine

LA MAISON DU COM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptafine

 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc

 LA MAISON DU COM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 

الزلقطوني ، الطابق الثاني ، شقة 6 

- - 0ر202 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1075ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAISON DU COM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية.

عنوان املقر االجت اعي : 16 شالع 

 6 الزلقطوني ، الطابق الثاني ، شقة 

- - 0ر202 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اح د  سديب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : اح د  سديب  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 NIMAGA مح د  ف كا  الس د 

الدال  عنوافه)ا(   MOHAMED

الب ضاء  الدال  0ر202  الب ضاء 

املغرب.

SIDIBE AHMEDسديب  الس د 

الب ضاء  الدال  عنوافه)ا(  اح د 

0ر202 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 NIMAGA مح د  ف كا  الس د 

الدال  عنوافه)ا(   MOHAMED

الب ضاء  الدال  0ر202  الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795177.

151I

etude Maître Loubna AZRHAI Notaire

MS CAPITAL INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 etude Maître Loubna AZRHAI

Notaire

 avenue 10 Mars, 1, Résidence

 Chaimaa,, Sidi Othmane, 2ème

 étage,, Appt n° 07 ، 20000،

casablanca maroc

MS 90.000 INVEST شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 110 شالع 

الزلقطوني، الطابق األول لقم 01 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر5207

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.90.000 INVEST

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

 110  : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  األول  الطابق  الزلقطوني،  شالع 

01 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د ايتوني : 150 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : الجنحاني  صالح  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ايتوني  مح د  الس د 

 125 لقم  ف ال  باي  اوس ان  اقامة 

الدال  ر2722  النواصر  بوعزة  دال 

الب ضاء املغرب.

الس د صالح الجنحاني عنوافه)ا( 

الح راء  الساق ة  شالع  0ر1  لقم 

ج  لة 5 قرية الج اعة 20670 الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ايتوني  مح د  الس د 

 125 لقم  ف ال  باي  اوس ان  اقامة 

الدال  ر2722  النواصر  بوعزة  دال 

الب ضاء املغرب

الس د صالح الجنحاني عنوافه)ا( 

الح راء  الساق ة  شالع  0ر1  لقم 

ج  لة 5 قرية الج اعة 20670 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798281.

152I

FIRST CURTAIN

NOVOMEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA211
CASABLNACA، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
NOVOMEC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 17 شالع 
اللة ال اقوت الطابق الخامس الدال 
الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
66191ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 أكتوار   12 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الدين  فول  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   1.000 اكرالي 
أصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 
عبد الحق سحالي بتاليخ 12 أكتوار 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
بتاليخ الب ضاء  بالدال   التجالية 
 01 فوف17 2021 تحت لقم 59ر798.
Iر15

ML EXPERTS

UPL MAROC
فرع تابع للشركة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
UPL MAROC
فرع تابع للشركة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 57 شالع 
عبداملومن ,ع الة الهادي ب ، 
الطابق الثاني ، لقم B5 ، الدال 
الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.227117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  21 مالس  في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الهادي  ,ع الة  «57 شالع عبداملومن 

B5 ، الدال  ب ، الطابق الثاني ، لقم 

الب ضاء  الدال   20000  - الب ضاء 

لياض   ، أففا  كلوب  »حي  إلى  املغرب« 

 - السابع  الطابق   ،  A1 بلوك   ، أففا 

20000 الدال الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 50ر798.

151I

FIRST CURTAIN

NOVOMEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY

 LHNA H.H CASABLANCA211

الدال   ،CASABLNACA، 20000

الب ضاء املغرب

ذات  شركة   NOVOMEC

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

 17 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الخامس  الطابق  ال اقوت  شالع اللة 

الدال الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 

66191ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تع ين  12 أكتوار  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

سحالي عبد الحق ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 59ر798.

155I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

GAGOU TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

 GAGOU TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي اس اع ل 11 اقامة موالي 

اس اع ل الطابق الثالث لقم 9 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121177

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GAGOU TRAVAUX SARL AU

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال الك17ى.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   11 اس اع ل  موالي 

 -  9 لقم  الثالث  الطابق  اس اع ل 

90000 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   100  : اح د  كاكو  الس د 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  كاكو  الس د 

 91000 االدالي  الحي  حوزي  عين 

شفشاون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  كاكو  الس د 

 91000 االدالي  الحي  حوزي  عين 

شفشاون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217217.

156I

Cabinet Smara Consulting

 ste SAKIA AL HAMRA J.H

BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting

حي موالي لش د شالع الزلقطوني 

لقم 8ر مكرل الس الة الس الة، 

72000، الس الة املغرب

 ste SAKIA AL HAMRA J.H

BUILDING SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 LOTISSEMENT ZONE

 INDUSTRIEL VERS PARK MU

 ES-SEMARA N°111 SMARA

72000 الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2161

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ste  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SAKIA AL HAMRA J.H BUILDING

.SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتعددة،  القنوات  الطرق،  البناء، 

حفر االبال، تسويق املعدات، استي1اد 

وتصدير.

: االجت اعي  املقر   عنوان 

 LOTISSEMENT ZONE

 INDUSTRIEL VERS PARK MU

 ES-SEMARA N°111 SMARA

72000 الس الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ح دو  ج ال  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح دو  ج ال  الس د 
 11 لقم  السوداني  ولد  حبوها  زفقة 

الس الة 72000 الس الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د : أ ل فة بنالمين عنوافه)ا( 
780 الس الة  01 لقم  مخ م الوحدة 

72000 الس الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالس الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 215/2021.

157I

STE AUCOGEST SARL

ABOU OUAKIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

ABOU OUAKIL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم ر17 

بلوك 102 حي الشرف - 80000 

اكادير املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

177ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

ذات  شركة   ABOU OUAKIL حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ لأس الها 10.000 دلهم 

ر17  لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 80000  - الشرف  حي   102 بلوك 

لصعواات  فت جة  املغرب  اكادير 

واجهت الشركة منذ تأسيسها.

و عين:

وك ل  أبو  الرح م  عبد  الس د)ة( 

 102 بلوك  ر17  لقم  عنوافه)ا(  و 

املغرب  أكادير   80000 الشرف  حي 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

لقم  وفي   2021 أكتوار   01 بتاليخ 

ر17 بلوك 102 حي الشرف - 80000 

اكادير املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106995.

158I

OTTAWA IMMOBILIER

OTTAWA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

OTTAWA IMMOBILIER
تجزئة ال كولين I زفقة لقم 5 قم 28 
كال فولف ا عين الشق ، 20100، 

الدالالب ضاء املغرب
OTTAWA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ال كولين I زفقة لقم 5 قم 28 

كال فولف ا عين الشق - 20000 
الدالالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

1ر2196.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 غشت   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الهادي  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   6.000 زهي1 
الس د  لفائدة  حصة   6.000 أصل 
غشت   25 بتاليخ  بن17اه م  ل�سى  )ة( 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 19ر791.
159I

STE TRAFISCO

FANZOU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

STE TRAFISCO
شالع عبدهللا ابن الزاي1 مويلحا 

الجديدة ر27 ، 21000، الجديدة 
املغرب

FANZOU شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 شالع 
اففا الطابق 9 الشقة لقم 91 اقامة 
الرا ع اففا الدالالب ضاء - 20000 

الدالالب ضاء املغرب.
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تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.502719

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( شكي1 امايو 50 

حصة اجت اع ة من أصل 50 حصة 

)ة( عبدالكريم فاطين  الس د  لفائدة 

بتاليخ 21 شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797221.

160I

KHOUYI BADIA

 STE COMPTOIR SOUSS

PEINTURE SARL
إعالن متعدد القرالات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 STE COMPTOIR SOUSS

PEINTURE SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ع الة لقم 

1 شالع األطلس شقة 11 الطابق 1 

العويجة - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1- لقم  قرال 

الشركة  لأس ال  من  الرفع   - مايلي: 

إلى  دلهم   2.000.000,00 من 

بزيادة  دلهم   2.800.000,00

بإصدال  ذلك  و  دلهم   800.000,00

 100 فئة  من  جديدة  حصة   8.000

دلاهم مكتتبة فقدا.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
لأس ال  من  الرفع   - مايلي:  على 
دلهم   2.000.000,00 من  الشركة 
بزيادة  دلهم   2.800.000,00 إلى 
بإصدال  ذلك  و  دلهم   800.000,00
 100 فئة  من  جديدة  حصة   8.000

دلاهم مكتتبة فقدا.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1681.

161I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

BENTALHA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

BENTALHA IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 0ر 
زفقة ع ر الريفي شقة 1 الطابق 

االول الدال الب ضاء الدال الب ضاء 
26200 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر5198
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENTALHA IMMOBILIER
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
0ر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   1 شقة  الريفي  ع ر  زفقة 
الب ضاء  الدال  الب ضاء  الدال  االول 

26200 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بنطلحة  حسن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د عبد هللا بولوز : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بنطلحة  حسن  الس د 

 1 الطابق   159 الرقم  الوفاء  تعاوف ة 

الدلوة 26200 برش د املغرب.

عنوافه)ا(  بولوز  هللا  عبد  الس د 
 5 شطر  ر  لقم   1 ع الة  الوالء  حي 

فص لة 1 س م الب ضاء 26200 الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بنطلحة  حسن  الس د 

 1 الطابق   159 الرقم  الوفاء  تعاوف ة 

الدلوة 26200 برش د املغرب

عنوافه)ا(  بولوز  هللا  عبد  الس د 
 5 شطر  ر  لقم   1 ع الة  الوالء  حي 

فص لة 1 س م الب ضاء 26200 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

162I

KHOUYI BADIA

 STE ARAMRO HOLDING
SARL AU

إعالن متعدد القرالات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 STE ARAMRO HOLDING

SARL AU »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 62 

دلب السالم بن املعطي جبابرا - 

50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
ينص  الذي   :1- لقم  قرال 
لأس ال  من  الرفع   - مايلي:  على 
دلهم  من.100.000.00  الشركة 
بزيادة  دلهم   1.000.000,00 إلى 
بإصدال  ذلك  و  دلهم   900.000,00
 100 فئة  من  جديدة  حصة   9.000

دلهم مكتتبة فقدا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
لأس ال  من  الرفع   - مايلي:  على 
دلهم   100.000.00 من  الشركة 
بزيادة  دلهم   1.000.000,00 إلى 
بإصدال  ذلك  و  دلهم   900.000,00
 100 فئة  من  جديدة  حصة   9.000

دلهم مكتتبة فقدا.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1676.
Iر16

ZERRAD CONSULTANTS

BATIZAOUIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

ZERRAD CONSULTANTS
10، زفقة واشنطن الطابق السفلي 
لقم ٤ ، 20060، الدال الب ضاء 

MAROC
BATIZAOUIA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: دوال والد 
حده س دي حجاج ، ت ط مل ل - 
20000 الدال الب ضاء املغرب.
»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.151859

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 أكتوار   15 في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  الحالي  املسي1  الستقالة 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
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- الجرالي اح د

- الجرالي  الد 

ذات  شركة   BATIZAOUIA  -

مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤول ة 

اإلجت اعي ب: دوال والد حده س دي 

الدال   20000 مل ل  ت ط   ، حجاج 

الب ضاء املغرب
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: 151859

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797671.

161I

HAFSA COSMETIC SARL AU

حفصة كوصميتيك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

HAFSA COSMETIC SARL AU

 APPT 11 RUE LAKHDAR

 GHILANE BD CHEFCHAOUNI ،

30000، FES Maroc

حفصة كوص  ت ك شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 11 
زفقة األ ضر غ الن شالع شفشاوني 

- 0000ر فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9125ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 يناير   12 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د حفصة كوص  ت ك 

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

 11 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
زفقة األ ضر غ الن شالع شفشاوني - 

0000ر فاس املغرب فت جة ل : غ اب 

أي نشاط إجت اعي.

 11 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
زفقة األ ضر غ الن شالع شفشاوني 

- 0000ر فاس املغرب. 

و عين:

عنوافه)ا(  و  ليح  وفاء  الس د)ة( 

ك صفي  املغرب  فاس  0000ر  فاس 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

مالس   19 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1107.

165I

THALAL CONSULTANTS

PLASTIKPACK MAROC* S.A

شركة املساه ة

توس ع نشاط الشركة 

THALAL CONSULTANTS

 N° 2ر RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PLASTIKPACK MAROC* S.A

شركة املساه ة

وعنوان مقرها االجت اعي 1-207 

PARC س دي بوعث ان 1 و 2 ، 

لحامنة - س دي بوعث ان - 150ر1 

مراكش املغرب.

توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر15.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 يول وز   19 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

لحسابها  فالح ة  بأنشطة  الق ام 

أو للغي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بابن جرير بتاليخ 21 شتن17 

2021 تحت لقم ر10.

166I

لوكسر للحسابات

EL BDOURI CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

لوكسر للحسابات
11 شالع بركان الطابق الثاني لقم 1 

، 60000، وجدة املغرب
EL BDOURI CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د الخامس لقم 121 شقة 

17 الطابق الثالث - 60000 وجدة 
املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1187ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  ر1 أكتوار  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

البدولي س ي1 ك سي1 وح د
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 669ر.
167I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
6RUE DE BERKANE 2 EMEر 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

FIGAGO TRANS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 زفقة 
مح د ادلي�سي - 60000 وجدة 

املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.120971
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 0ر غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 60000  - ادلي�سي  مح د  زفقة   11»

وجدة املغرب« إلى »حي الولد زفقة 20 

لقم 11 - 90000 طنجة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   18 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217077.

168I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ERREQINDUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب

ERREQINDUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

السعادة زفقة عبد هللا الزينبي لقم 

56 - 00ر16 ال وسف ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

111ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ERREQINDUS

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارالت الزلاع ة والصناع ة

أع ال مختلفة وته ئة املساحات.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  الزينبي  هللا  عبد  زفقة  السعادة 

56 - 00ر16 ال وسف ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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الس د عبد امله  ن الرقاس : 200 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د صالح الدين الرقاس : 200 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرقاس  امله  ن  عبد  الس د 
سيناء  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 

لقم رر 00ر16 ال وسف ة املغرب.
الرقاس  الدين  صالح  الس د 
سيناء  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 

لقم رر 00ر16 ال وسف ة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الرقاس  امله  ن  عبد  الس د 
سيناء  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 

لقم رر 00ر16 ال وسف ة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بال وسف ة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 158.
169I

CSN MAROC

BOURZOUZ SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 157ر SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

BOURZOUZ SERVICES شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة دال 
السعادة 2 ع الة ر لقم 1 - 10160 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119895

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOURZOUZ SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : -مسؤول و 

مرشد البناية
 - اع ال التنظ ف

الخدمات  ع ل ات  -إدالة   
التجالية.

عنوان املقر االجت اعي : اقامة دال 
 10160 - 1 ر لقم  2 ع الة  السعادة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : الرزاق  عبد  املبالكي  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  املبالكي  الس د 
عنوافه)ا( اقامة دال سعادة 2 ع الة 9 
لقم ر0 س دي غافم 10110 مراكش 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الرزاق  عبد  املبالكي  الس د 
عنوافه)ا( اقامة دال سعادة 2 ع الة 9 
لقم ر0 س دي غافم 10110 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128971.
170I

ZERRAD CONSULTANTS

AKARATE JADIDA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين م ثل قافوني للشركة

ZERRAD CONSULTANTS
10، زفقة واشنطن الطابق السفلي 
لقم ٤ ، 20060، الدال الب ضاء 

MAROC
AKARATE JADIDA »شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: ر زفقة 
كاالفون ، ر10 شالع عبد املؤمن - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.172695

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 شتن17  ر2  في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  الحالي  املسي1  الستقالة 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
- الجرالي اح د
- الجرالي  الد

- AKARATE JADIDA شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د الكائن مقرها اإلجت اعي ب: ر 
زفقة كاالفون ، ر10 شالع عبد املؤمن 

20000 الدال الب ضاء املغرب
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: 172695
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 81ر798.
171I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AVNIR LEGACY
إعالن متعدد القرالات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتاف ا صندوق ال17يد 
2609 ، 10000، مراكش املغرب
AVNIR LEGACY »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
عالل الفا�سي ع الة 12 شقة 

5 تجزئة سين - 10000 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.101517
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوف و   28 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ب ع ج  ع الحصص االجت اع ة )50 

حصة اجت اع ة( التي ي تلكها الس د 

شركة  في  السو�سي  اوليك  الحسين 

لفائدة   AVNIR LEGACY (SARL  »

 (YFNIN BEARS (SARL AU شركة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 

شقة   12 ع الة  الفا�سي  عالل  شالع 

العنوان  الى  مراكش  سين  تجزئة   5

الجديد كالي ادن شقة ب 52 الطابق 

مح د  شالع   2 لقم  مكتب  الخامس 

الخامس كليز مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد 1, 6 , 7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129015.

172I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

BAYBAIE BEACH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

BAYBAIE BEACH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الباطن ج اعة أقرمود ق ادة 

تاملست الصويرة - 11000 الصويرة 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.819

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :
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لوازيل  تي1ي  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

أكتوار   25 بتاليخ  بالو  كريست ان 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 28 بتاليخ  بالصويرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 85ر.

Iر17

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ISRA-ART

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

لفع لأس ال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع الة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

00ر16، ال وسف ة املغرب

ISRA-ART شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

لنكاديم لقم 12 - ر1605 الش اع ة 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر299.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«900.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بال وسف ة بتاليخ 27 فوف17 

2021 تحت لقم 182.

171I

CABINET AEQ

نطاشا كوتير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

فطاشا كوتي1 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي 20/18 
زفقة الكسال معاليف - 6100ر 

الدالالب ضاء املغرب.
تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر1580

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي1  تم   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 
كوتي1«  »فطاشا  من  الشركة  تس  ة 

إلى »فطاشا كونس لتين«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798155.

175I

CABINET AEQ

نطاشا كوتير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

فطاشا كوتي1 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي 20/18 
زفقة الكسال معاليف - 6100ر 

الدالالب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر1580.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الشراء  و  الب ع  ع ل ات  ج  ع   *

بصناعة  عالقة  لها  التي  التصن ع  و 

لحساب  أو  لحسابه  سواءا  األلبسة 

الغي1.

* االستشالة و املساعدة و التكوين 

و افجاز دلاسات في ج  ع امل ادين و ال 

س  ا املال ة و االقتصاد و التنظ م و 

الذات ين  األشخاص  لصالح  التس ي1 

أو االعتباليين.

الع ل ات  و بصفة عامة ج  ع   *

و  التجالية  و  املال ة  و  القافوف ة 

املنقولة  الغي1  و  املنقولة  الصناع ة 

مباشرة  غي1  أو  مباشرة  صلة  ذات 

بالهدف االجت اعي للشركة أو أهداف 

شأنها  من  ملحقة  أو  م اثلة  أ رى 

و  التطوير  و  االفجاز  في  تساهم  أن 

التوس ع. .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798155.

176I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AR AH PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

AR AH PROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
فايت لقم 82 شقة ر الطابق االول 

الدلوة الدال الب ضاء 26200 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

15789

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AR AH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PROMO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

االول  الطابق  ر  شقة   82 لقم  فايت 

الدال   26200 الب ضاء  الدال  الدلوة 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : اشباني  الس د ع ر 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د الحسن الغن : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اشباني  ع ر  الس د 

الدلوة   1 اوفا  تجزئة   01 العنوان 

برش د 26200 برش د املغرب.

عنوافه)ا(  الغن  الحسن  الس د 

عين  ر6  لقم   71 زفقة  ياس  نة  حي 

الشق الب ضاء 26200 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اشباني  ع ر  الس د 

الدلوة   1 اوفا  تجزئة   01 العنوان 

برش د 26200 برش د املغرب

عنوافه)ا(  الغن  الحسن  الس د 

عين  ر6  لقم   71 زفقة  ياس  نة  حي 

الشق الب ضاء 26200 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   12 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم -.

177I
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CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

BAYBAIE BEACH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC
BAYBAIE BEACH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
الباطن ج اعة أقرمود ق ادة 

تاملست الصويرة - 11000 الصويرة 
املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.819
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  25 أكتوار  في  املؤلخ 
بالو  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

كريست ان ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالصويرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 85ر.
178I

Aïd comptable

STE AMRANI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc ر num 120
Taza، 35000، Taza Maroc

 STE AMRANI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 
مج وعة 6 القدس ر تازة - 5000ر 

تازة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
015ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  ر1 أكتوار  املؤلخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 STE AMRANI الوح د  الشريك 
لأس الها  مبلغ   EQUIPEMENT
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
ر  القدس   6 15 مج وعة  اإلجت اعي 
 : فت جة ل  املغرب  تازة  5000ر   - تازة 

عدم املردودية.
و حدد مقر التصف ة ب القدس ر 
تازة  5000ر   -  15 الرقم   6 مج وعة 

املغرب. 
و عين:

و  الع راني  مح د  الس د)ة( 
عنوافه)ا( القدس ر مج وعة 6 الرقم 
)ة(  املغرب ك صفي  تازة  15 5000ر 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر56.
179I

comptafine

LE SPECIAL EDITIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
LE SPECIAL EDITIONS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 56 ، 

بول فالد موالي يوسف ، الطابق 
الثالث ، شقة لقم -11 - ر202 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6997ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SPECIAL EDITIONS

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالفات.

 ،  56  : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق   ، يوسف  موالي  بول فالد 

الثالث ، شقة لقم -11 - ر202 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 10  : فوفل  بازي  الس د  الس د 

حصة بق  ة 120 دلهم للحصة.

الس د الس د أنس بنجلون زهر : 

10 حصة بق  ة 120 دلهم للحصة.

االدلي�سي  النبي  عبد  الس د 

الطالبي : 10 حصة بق  ة 120 دلهم 

للحصة.

 : فوفل  بازي  الس د  الس د 

1000 بق  ة 120 دلهم.

 : الس د الس د أنس بنجلون زهر 

1000 بق  ة 120 دلهم.

االدلي�سي  النبي  عبد  الس د 

الطالبي : 1000 بق  ة 120 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فوفل  بازي  الس د  الس د 

 ، اللديش  دي  شالع   15 عنوافه)ا( 

بولو ر202 الدال الب ضاء املغرب.

زهر  بنجلون  أنس  الس د  الس د 

سام ة  تجزئة   ،  56 لقم  عنوافه)ا( 

الدال  ر202  النخ ل  ، شالع واحة   2

الب ضاء املغرب.

الس د عبد النبي االدلي�سي الطالبي 

محفوظ  فج ب  شالع   15 عنوافه)ا( 

 .12 شقة   6 القسم  محفوظ  فج ب 

ر202 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

فوفل  بازي  الس د  الس د 

 ، اللديش  دي  شالع   15 عنوافه)ا( 

بولو ر202 الدال الب ضاء املغرب

زهر  بنجلون  أنس  الس د  الس د 

سام ة  تجزئة   ،  56 لقم  عنوافه)ا( 

الدال  ر202  النخ ل  ، شالع واحة   2

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797950.

180I

derdab compta

EL TORO ROJO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

derdab compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger maroc

EL TORO ROJO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ب دشر 

طالع األقراع على طريق القصر 

الصغي1 فحص افجرة - 91152 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.9002

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  15 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

طريق  على  األقراع  طالع  »ب دشر 

 - افجرة  فحص  الصغي1  القصر 

»تجزئة  إلى  املغرب«  طنجة   91152

لقم59ر  الرئي�سي  الشالع  النصر 

طنجة   90000  - طنجة  بنديبان 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 216912.

181I
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s1 consulting

بيوميد ناج
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

ب وم د فاج شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 66 

تجزئة عبد الهادي حي السعادة 

طريق املنزل صفرو صفرو 1000ر 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

175ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : ب وم د 

فاج.

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الطب ة.
 66 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة عبد الهادي حي السعادة طريق 
صفرو  1000ر  صفرو  صفرو  املنزل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

ب ومي  ابوالنجا  اي ن  الس د 

شادى : 500 حصة بق  ة 100 دلهم 

للحصة.

 500  : العربي  الس د عبد الرح م 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ب ومي  ابوالنجا  اي ن  الس د 
تجزئة   219 لقم  عنوافه)ا(  شادى 
املنزل  بومدين طريق  الرياض س دي 

صفرو 1000ر صفرو املغرب.
العربي  الرح م  عبد  الس د 
الرياض  تجزئة   219 لقم  عنوافه)ا( 
صفرو  املنزل  طريق  بومدين  س دي 

100ر صفرو املغرب.
عنوافه)ا(  بوكطب  فج م  الس د 
الحسن  س دي  اهل  الروضة  دوال 

صفرو 100ر صفرو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بوكطب  فج م  الس د 
الحسن  س دي  اهل  الروضة  دوال 

صفرو 100ر صفرو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار  ر1  بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 681.

182I

FAD CONSULTING

SUNSHINE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM ر°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

SUNSHINE IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 زفقة 
عبد القادل مفتكر الطابق الثاني 

شقة لقم 1 الدال الب ضاء - 20000 
الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520711

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUNSHINE IMMOBILIER

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

15 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

عبد القادل مفتكر الطابق الثاني شقة 

لقم 1 الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : فبغ  عث ان  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ال اس شكول : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  فبغ  عث ان  الس د 

الع الية زفقة رر لقم 01 عين الشق 

الب ضاء  الدال   20160 الب ضاء 

املغرب.

الس د ال اس شكول عنوافه)ا( حي 

السدلي م 1 زفقة 26 لقم 11 الب ضاء 

20650 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  فبغ  عث ان  الس د 

الع الية زفقة رر لقم 01 عين الشق 

الب ضاء  الدال   20160 الب ضاء 

املغرب

الس د ال اس شكول عنوافه)ا( حي 

السدلي م 1 زفقة 26 لقم 11 الب ضاء 

20650 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798277.

Iر18

TAYSIR CONSULTING SARL AU

أالكريت للخدمات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TAYSIR CONSULTING SARL AU

 IMM 261 AV BIRANZARANE

 HAY SALAM TIFLET TIFLET (M(

، 15400، TIFLET MAROC

أالكريت للخدمات شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

األفدلس ف ال 88 الطابق األول 

ت فلت - 15100 ت فلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

251

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 غشت   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أالكريت للخدمات.

ال17مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجال  في  استشالات  وتقديم 

املعلوم ات.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

األول  الطابق   88 ف ال  األفدلس 

ت فلت - 15100 ت فلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : مسعاد  حك  ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 GEERT JOZEF M : 500 الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الس دة حك  ة مسعاد عنوافه)ا( 
 av la barmassa 0620ر  1

.villefranche France
 GEERT JOZEF M الس د 
 av la barmassa 062عنوافه)ا( 1 0ر

.villefranche France
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة حك  ة مسعاد عنوافه)ا( 
 av la barmassa 0620ر  1

villefranche France
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بت فلت  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 251.

181I

comptafine

BIT TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
BIT TRADE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 56 ، 

بول فالد موالي يوسف ، الطابق 
الثالث ، شقة لقم -11 - ر202 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1071ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BIT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADE

غرض الشركة بإيجاز : استشالات 
اإلدالة والتطوير.

 ،  56  : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   ، يوسف  موالي  بول فالد 
الثالث ، شقة لقم -11 - ر202 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 SIDIBE AHMED : 1.000 الس د

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 SIDIBE AHMED : 1000 الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SIDIBE AHMED الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء ر202 الدال 

الب ضاء املغرب.
 NIMIGA MOHAMED الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء ر202 الدال 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 NIMIGA MOHAMED الس د 
عنوافه)ا( الدال الب ضاء ر202 الدال 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795176.

185I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE DHARMA FOOD
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
 SOCIETE DHARMA FOOD
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
الط ب العل ا اوالد الط ب فاس - 

ر002ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

62977
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   09
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DHARMA FOOD

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : مخ7زة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال اوالد 
 - فاس  الط ب  اوالد  العل ا  الط ب 

ر002ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د افاس جعوان : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : الس دة اكرام س ال 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  جعوان  افاس  الس د 
س  ص   19 لقم  املشالكة  زفقة   25
الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
عنوافه)ا(  س ال  اكرام  الس دة 
حي  بالخدير  مح د  زفقة  ر8ر  لقم 
االدالسة طريق عين الشقف 0000ر 

فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  جعوان  افاس  الس د 
س  ص   19 لقم  املشالكة  زفقة   25
الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  س ال  اكرام  الس دة 
حي  بالخدير  مح د  زفقة  ر8ر  لقم 
االدالسة طريق عين الشقف 0000ر 

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2020 تحت لقم 1182.

186I

FIDUHOUSE

A.L.K.M PROMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUHOUSE
لقم 6 مكاتب ط بة زفقة غسان 
كنفاني ، 0000ر، فاس املغرب
A.L.K.M PROMO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 11 

شالع مح د سالوي - 0000ر فاس 
املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

827ر6.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 يول وز   11 في  املؤلخ 
ذات  A.L.K.M PROMO شركة  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 
 11 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
فاس  0000ر   - سالوي  مح د  شالع 
املغرب فت جة لبسبب أزمة في القطاع.

و عين:
الس د)ة( العز ج ال و عنوافه)ا( 
مركز اساكن كتامة ر2ر2ر الحس  ة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 11 يول وز 2021 وفي 11 شالع 
مح د سالوي - 0000ر فاس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1807/21.

187I
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FCCA ATLAS

بازيل اي و

BAZIL IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 ,1er ETAG APPT 5 ،

40000، MARRAKECH MAROC

بازيل اي وBAZIL IMMO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

برادي II اسكجول املحام د لقم 

262 املحل لقم 1 - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

59ر66

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2015 يناير   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

بازيل   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAZIL IMMOاي و

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقالي

والغي1  املبن ة  االل�سي  وشراء  ب ع 

مبن ة,الع الات.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

لقم  املحام د  اسكجول   II برادي 

10000 مراكش   -  1 لقم  املحل   262

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عصام  العرج  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عصام  العرج  الس د 
اسكجول   189 لقم  لاحى  تجزئة 

املحام د 10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عصام  العرج  الس د 
اسكجول   189 لقم  لاحى  تجزئة 

املحام د 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ف17اير  ر0  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2015 تحت لقم 71626.

188I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

NISA JARID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°1ر, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
NISA JARID شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 181 زاوية 
زفقة اوكتان سولزاك و شالع موالي 
اس اع ل طابق 5 شقة 502 ص.س 

- 00ر20 الدال البضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520817

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NISA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JARID

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحدية.
عنوان املقر االجت اعي : 181 زاوية 
زفقة اوكتان سولزاك و شالع موالي 

502 ص.س  5 شقة  اس اع ل طابق 

- 00ر20 الدال البضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة فزهة جريد : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جريد  فزهة  الس دة 
و  سولزاك  اوكتان  زفقة  زاوية   181

5 شقة  شالع موالي اس اع ل طابق 

الب ضاء  الدال  00ر20  ص.س   502

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جريد  فزهة  الس دة 
و  سولزاك  اوكتان  زفقة  زاوية   181

5 شقة  شالع موالي اس اع ل طابق 

الب ضاء  الدال  00ر20  ص.س   502

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 67ر798.

189I

BBH CONSULTING SARL

H&P CALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL

ع الة احالم 1 مكتب لقم 11 

الطابق 5 شالع يعقوب املنصول ، 

10000، مراكش املغرب

H&P CALL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 
لقم 08 الطابق االول تجزئة د زفقة 

الخوالزمي الحي املح دي الداوديات 

- 10070 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119859

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 H&P  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CALL

: - مستغل  غرض الشركة بإيجاز 

-call center-مركز االتصال

املعلومات  مقاول  دمات   -

 Marketing et التجالية 

communication

و  ك ب وتر  أجهزة  تاجر   -

املعلوم ات.

شقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
زفقة  د  تجزئة  االول  الطابق   08 لقم 

الداوديات  املح دي  الحي  الخوالزمي 

- 10070 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   15  : أنس  أمداح  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 15  : أمين  مح د  لغ ان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د أإلدلي�سي العلواني مهدي : 

10 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أنس  أمداح  الس د 
زفقة   01 لقم  لحسن  أيت  شالع 

الصويرة 000ر7 الدا لة املغرب.
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أمين  مح د  لغ ان  الس د 
ك  حرف  التوح د  إقامة  عنوافه)ا( 
الشقة 812 10000 مراكش املغرب.

مهدي  العلواني  أإلدلي�سي  الس د 
ر ع الة ح  النفيس  عنوافه)ا( تجزئة 
مكرل لقم ر 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  أنس  أمداح  الس د 
زفقة   01 لقم  لحسن  أيت  شالع 

الصويرة 000ر7 الدا لة املغرب
أمين  مح د  لغ ان  الس د 
ك  حرف  التوح د  إقامة  عنوافه)ا( 
الشقة 812 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128919.

190I

ائت اف ة بوعرفة

TIDRA AGRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ائت اف ة بوعرفة
لقم19 زفقة الدال الب ضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

TIDRA AGRO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي قرية 

ت افين قصر زفاكة ف ج ج - 61200 
ف ج ج املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر77.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 19 غشت  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   TIDRA AGRO
مقرها  وعنوان  دلهم   2.000.000
زفاكة  قصر  ت افين  قرية  اإلجت اعي 
املغرب  ف ج ج   61200  - ف ج ج 
الهدف  تحق ق  استحالة   : ل  فت جة 
تقن ة  للشركة-صعواات  االجت اعي 

و مال ة.

قرية  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

61200 ف ج ج   - زفاقة  ت افين قصر 

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( فاتح الدهبي و عنوافه)ا( 

الطي1ان  ادالة  سوس  شالع   17

)ة(  ك صفي  املغرب  الرااط   50000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بفج ج  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 11ر.

191I

ائت اف ة بوعرفة

 STE MULTI PRINTS

BOUARFA
شركة التضامن

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ائت اف ة بوعرفة
لقم19 زفقة الدال الب ضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE MULTI PRINTS BOUARFA

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

01 زفقة زاكولة - 61200 بوعرفة 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر1.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يوف و   16 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 61200  - زاكولة  زفقة   01 »لقم 
زفقة   29 »لقم  إلى  املغرب«  بوعرفة 

الزاك - 61200 بوعرفة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   01 بتاليخ  بفج ج  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2021/ر29.

192I

Conseil assistance pme

CYCLE DU MARCHE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

Conseil assistance pme

Rue sidi bennour résidanceر 

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

CYCLE DU MARCHE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 زفقة 

ع رو بن العاص الصخول السوداء 

الدال الب ضاء - ر0ر20 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.77511

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   28 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ   CYCLE DU MARCHE

وعنوان  دلهم   20.000 لأس الها 
ع رو  زفقة   29 اإلجت اعي  مقرها 

الدال  السوداء  الصخول  العاص  بن 

الب ضاء  الدال  ر0ر20   - الب ضاء 

املغرب فت جة ل : التوقف عن مزاولة 

النشاط.

و حدد مقر التصف ة ب 29 زفقة 

السوداء  الصخول  العاص  بن  ع رو 

الدال الب ضاء - ر0ر20 الدال الب ضاء 

املغرب. 

و عين:

ساموح  ابراه م   الس د)ة( 

و عنوافه)ا( 29 زفقة ع رو بن العاص 

الب ضاء  الدال  السوداء  الصخول 

املغرب  الب ضاء  الدال  ر0ر20 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79851.

Iر19

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAKA FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

MAKA FOOD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املطال، 
زفقة الدال الب ضاء، لقم 1/ر98 - 

000ر7 الدا لة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر1965

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MAKA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FOOD

تس ي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم

ت وين الحفالت 

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 

و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 

أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  الب ضاء،  الدال  زفقة  املطال، 

ر1/98 - 000ر7 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د امين الغلبوني : 500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : الصفال  ديجة  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الغلبوني  امين  الس د 
16 طريق اوالد زيان، طابق 7، ع الة 
ايفني  زفقة  زاوية  6ر،  شقة   ،  O

20000 الدال الب ضاء املغرب.
الس دة الصفال  ديجة عنوافه)ا( 
ر،  شقة   ،2 طابق  فابلس،  زفقة   11
الب ضاء  الدال   20000 املعاليف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الغلبوني  امين  الس د 
16 طريق اوالد زيان، طابق 7، ع الة 
ايفني  زفقة  زاوية  6ر،  شقة   ،  O

20000 الدال الب ضاء املغرب
الس دة الصفال  ديجة عنوافه)ا( 
ر،  شقة   ،2 طابق  فابلس،  زفقة   11
الب ضاء  الدال   20000 املعاليف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1ر17.
191I

CAF MAROC

KESA UFUK
إعالن متعدد القرالات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
KESA UFUK »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني لقم 07 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

9ر1007.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في ر1 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

الحالي  مايلي: تحويل املقر االجت اعي 
للشركة من » زفقة واد زيز الرقم 20 

اقامة كاسط ا الطابق الثاني لقم 07، 

طنجة« الى »حي الصفاح الشويقريش 

اجزفاية ،طنجة«

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القافون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

الذي  املعن ة:  البنود  لقم  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9162.

195I

Ste Abdoune Conseil

 PROMOTION JARDINS DES

ROSES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Ste Abdoune Conseil
لقم 1 إقامة فاط ة شالع موالي 

لش د األطلس طريق صفرو فاس ، 

0000ر، فاس املغرب

 PROMOTION JARDINS DES

ROSES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

بي1وت زفقة فرنسا لقم 6 الزهول 2 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر812ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مح د بنحرا ط 

علمي 167 حصة اجت اع ة من أصل 

167 حصة لفائدة الس د )ة( مح د 

بوع اد بتاليخ 01 أبريل 2019.

تفويت الس د )ة( فاط ة بنحرا ط 

علمي 166 حصة اجت اع ة من أصل 

166 حصة لفائدة الس د )ة( مح د 

بوع اد بتاليخ 10 شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   29 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1782.

196I

Aïd comptable

STE BOUYSS IMPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc ر num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE BOUYSS IMPORT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اجدير 

املركز تازة - 5000ر تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

6211

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUYSS IMPORT

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمتعة غي1 مصحواة.

اجدير   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املركز تازة - 5000ر تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : بوعيس  الفتاح  عبد  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوعيس  الفتاح  عبد  الس د 

5000ر  تازة  املركز  اجدير  عنوافه)ا( 

تازة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بوعيس  الفتاح  عبد  الس د 

5000ر  تازة  املركز  اجدير  عنوافه)ا( 

تازة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 557.

197I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

مدرسة لتعليم السياقة الريعي 

)AUTO ECOLE RAIAY(
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة لقم 121 

، 90000، طنجة املغرب

مدلسة لتعل م الس اقة الريعي 

)AUTO ECOLE RAIAY( شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

العوامة الغرا ة 2956 بين الطابقين 

لقم 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
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محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

121181

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : مدلسة 

 AUTO( الريعي  الس اقة  لتعل م 

.(ECOLE RAIAY

مدلسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعل م الس اقة.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العوامة الغرا ة 2956 بين الطابقين 

لقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : الريعي  الكريم  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الريعي  الكريم  عبد  الس د 

رر  لقم  ابن بطوطة  عنوافه)ا( شالع 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الريعي  الكريم  عبد  الس د 

رر  لقم  ابن بطوطة  عنوافه)ا( شالع 

9000 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217279.

198I

eurest compta sarl

B.N IMPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

eurest compta sarl

 n° 10 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

B.N IMPORT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

2 الطابق 2 ع الة لقم 10 شالع 

الشفشاوني فاس - 0000ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70017

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 B.N  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT

في  بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير  استي1اد  بالج لة  النس ج 

التجالة العامة.
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع   10 لقم  ع الة   2 الطابق   2

فاس  0000ر   - فاس  الشفشاوني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بنيس فب ل : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فب ل  بنيس  الس د 

الطابق   2 سقاطو  آيت  تجزئة   100

فاس  الجديدة  املدينة   1 شقة  األول 

0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  فب ل  بنيس  الس د 

الطابق   2 سقاطو  آيت  تجزئة   100

فاس  الجديدة  املدينة   1 شقة  األول 

0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1797.

199I

FINANCE HOUSE

 M.B.H PLOMBERIE
SANITAIRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 1ر

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

 M.B.H PLOMBERIE SANITAIRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

الب ضاء - 77 شالع مح د س  حة ، 

الطابق 10 ، شقة لقم 57 - 20000 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر5205

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 M.B.H : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PLOMBERIE SANITAIRE
اع ال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

سباكة.
الدال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الب ضاء - 77 شالع مح د س  حة ، 
الطابق 10 ، شقة لقم 57 - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الحسين أيت مبالك : 200 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مبالك  أيت  الحسين  الس د 
النخ ل  اقامة  السعادة  عنوافه)ا( 
املح دية  س1  شقة   12 ع الة 

28810 املح دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مبالك  أيت  الحسين  الس د 
النخ ل  اقامة  السعادة  عنوافه)ا( 
املح دية  س1  شقة   12 ع الة 

28810 املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797978.
500I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 HELP MARIAGE
ه لب مالياج

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شالع زلقطوني اقامة 

الزلقطوني الطابق السادس ، 
20100، الدال الب ضاء املغرب

HELP MARIAGE ه لب مالياج 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1شالع 
أففا، إقامة أزول، مكتب لقم 11 ب - 

20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520169
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HELP  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

MARIAGE ه لب مالياج.
توفي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األفراد  بين  التواصل  الخدمات 
واملناسبات  الزفاف  ومحت1في حفالت 
عن طريق تطب قات الهاتف املح ول 

واملواقع اإللكت1وف ة.
والعروض  التظاهرات  تنظ م   •
العائل ة  واملناسبات  واالعراس 

واملؤت رات.
تنظ م  في  الخدمات  تقديم   •
الدولات التدليب ة والخاصة واملهن ة.
• ب ع وتأجي1 ادوات التكوين املنهي 

والتظاهرات املهن ة.
واإللشاد  والتكوين  •التدليب 

لصالح املنظ ات واألفراد.
الشخص ة  للتن  ة  املرافقة   •

واملهن ة لج  ع األشخاص. 
التظاهرات  ومواكبة  إفجاز   •

التجالية، الفن ة وته يئ املشاليع. 
عنوان املقر االجت اعي : 1ر1شالع 
أففا، إقامة أزول، مكتب لقم 11 ب - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 Lucie Véronique الس دة 
في1وف ك  لو�سي   Marie STRACK
بق  ة  حصة  06ر   : سطراك  مالي 

100 دلهم للحصة.

الس دة هناء الكواش : 291 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Lucie Véronique الس دة 
في1وف ك  لو�سي   Marie STRACK
7 زفقة ف ل  مالي سطراك عنوافه)ا( 
بري  اون  سو�سي  70ر91  مراي  بوا 

فرنسا.
عنوافه)ا(  الكواش  هناء  الس دة 
ن67  اقامة   2 مرا ا  االفدلس  لياض 
شقة 11 حي الرياض 10100 الرااط 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Lucie Véronique الس دة 
في1وف ك  لو�سي   Marie STRACK
7 زفقة ف ل  مالي سطراك عنوافه)ا( 
بري  اون  سو�سي  70ر91  مراي  بوا 

فرنسا
عنوافه)ا(  الكواش  هناء  الس دة 
ن67  اقامة   2 مرا ا  االفدلس  لياض 
شقة 11 حي الرياض 10100 الرااط 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798071.

501I

CSN MAROC

TELEGRAMFXCOPIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CSN MAROC
 N° 157ر SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

TELEGRAMFXCOPIER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 
االيخاء ر الطابق ر شقة لقم 10 - 

10000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.100109

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  21 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ر شقة  الطابق  ر  «16 شالع االيخاء 
لقم 10 - 10000 مراكش املغرب« إلى 
«11 شالع أبو بكر الصديق ، ع الة 
لقم  مكتب  الثاني  الطابق  مراطولي 
10000 مراكش   - 10 ، شالع الشتاء 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129051.
502I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CONSINAV ATLANTIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
CONSINAV ATLANTIC شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
السالم، لقم 59 - 000ر7 الدا لة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
19651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSINAV ATLANTIC
القطاع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزلاعي و الفالحي 

ترا ة األح اء املائ ة 
األشغال العامة 

الـتجــاليـة  الـعـ ـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاليـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـ ـة،  و 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ ـة 
أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــولة 

أعـــــاله.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الدا لة  000ر7   -  59 لقم  السالم، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مح د  محجوبي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د محجوبي مح د عنوافه)ا( 
الع الات الح ر، شالع العطف، لقم 

188 000ر7 الدا لة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د محجوبي مح د عنوافه)ا( 
الع الات الح ر، شالع العطف، لقم 

188 000ر7 الدا لة املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 0ر17.
Iر50

الع ون استشالات

 HORMICONEXAR
CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرالات

الع ون استشالات
لقم 1ر شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
 HORMICONEXAR

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 
املر�سى ر كلم - - الع ون املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.11511
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  05 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 
مح د  لح اد  الس د  تفويت  مايلي: 
الشركة  لاس ال  من  حصة   1680

لفائدة الس د لح اد بزيد
على  ينص  الذي   :02 لقم  قرال 
مح د  لح اد  الس د  استقالة  مايلي: 
لح اد  الس د  وتع ين  التسي1  من 

بالهي ك سي1 وح د للشركة
على  ينص  الذي  ر0:  لقم  قرال 
مايلي: تغ ي1 الشكل القافوني للشركة 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  الى 

الشريك الوح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :06-07 لقم  بند 
مح د  لح اد  الس د  تفويت  مايلي: 
الشركة  لاس ال  من  حصة   1680

لفائدة الس د لح اد بزيد
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 
مح د  لح اد  الس د  استقالة  مايلي: 
لح اد  الس د  وتع ين  التسي1  من 

بالهي ك سي1 وح د للشركة
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 
الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 68رر.
501I

الع ون استشالات

ATHUEY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

الع ون استشالات
لقم 1ر شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
 ATHUEY CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

الحي1ة لقم 01 حي موالي لش د - 

70000 الع ون املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.16517

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  05 أكتوار  في  املؤلخ 

مسي1 جديد للشركة الس د)ة( لح اد 

بالهي ك سي1 وح د

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 67رر.

505I

A&O

MEDREJ IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدال الب ضاء املغرب

MEDREJ IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة لقم 

ر - 20250 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

510595

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDREJ IMMOBILIER

تأجي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني املفروشة أو املجهزة.

عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة لقم ر 

- 20250 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
200 حصة   : املدلج  ف جة  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
200 حصة   : املدلج  الس د طاهر 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 200  : بوسالم  الق ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 200  : املدلج  ش  اء  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
200 حصة   : املدلج  ل نة  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املدلج عنوافه)ا( حي  ف جة  الس د 
تل ال لقم 18ر تك وين اكادير 80000 

اكادير املغرب.
الس د طاهر املدلج عنوافه)ا( حي 
تل ال لقم 18ر تك وين اكادير 80000 

اكادير املغرب.
عنوافه)ا(  بوسالم  الق ة  الس دة 
اكادير  تك وين  18ر  لقم  تل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
عنوافه)ا(  املدلج  ش  اء  الس دة 
اكادير  تك وين  18ر  لقم  تل ال  حي 

80000 اكادير املغرب.
الس دة ل نة املدلج عنوافه)ا( حي 
تل ال لقم 18ر تك وين اكادير 80000 

اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املدلج عنوافه)ا( حي  ف جة  الس د 
تل ال لقم 18ر تك وين اكادير 80000 

اكادير املغرب 
الس د طاهر املدلج عنوافه)ا( حي 
تل ال لقم 18ر تك وين اكادير 80000 

اكادير املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر1  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 786608.
506I

CAGES

SPHONE LA ROMANA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 97

 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC
SPHONE LA ROMANA شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 210 محج 
مرس السلطان اقامة لامو الشقة 

ر1 الطابق -ر الدال الب ضاء 20006 
الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر8519ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2020 دجن17  1ر  في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SPHONE LA الوح د  الشريك  ذات 
ROMANA مبلغ لأس الها 100.000 
 210 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي 
لامو  اقامة  السلطان  مرس  محج 
الب ضاء  الدال  -ر  ر1 الطابق  الشقة 
20006 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 210 محج 
الشقة  لامو  اقامة  السلطان  مرس 
ر1 الطابق -ر الدال الب ضاء 20006 

الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  السه لي  سف ان  الس د)ة( 
عنوافه)ا( تونس 20000 تونس تونس 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 766655.

507I
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STE AUCOGEST SARL

 BETRAP DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
 BETRAP DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 269 
تجزئة برماط - 86150 ايت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر216
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 BETRAP DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز : - املتاجرة 

بالج لة في مواد البناء
بالتقس ط  العقاقي1  في  املتاجرة   -

وفصف الج لة
. 

عنوان املقر االجت اعي : لقم 269 
ملول  ايت   86150  - برماط  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د بن دالي حسن : 10ر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د بن دالي ال اس : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د العلواني امين : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حسن  دالي  بن  الس د 

 90 الرقم  االيوبي  الدين  شالع صالح 

افزكان  60ر86  الدشي1ة  الولد  حي 

املغرب.

عنوافه)ا(  ال اس  دالي  بن  الس د 

 90 الرقم  االيوبي  الدين  شالع صالح 

افزكان  60ر86  الدشي1ة  الولد  حي 

املغرب.

عنوافه)ا(  امين  العلواني  الس د 

 11 لقم  الجديد  السراغنة  دوال 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  امين  العلواني  الس د 

 11 لقم  الجديد  السراغنة  دوال 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 02ر2.

508I

الع ون استشالات

FATIMA EL BACHIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشالات

لقم 1ر شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

FATIMA EL BACHIR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محطة 

االصط اف بفم الواد لقم ر0 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8695ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FATIMA EL BACHIR

الع ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، األلض  زلاعة  وآل ات   ، ال دوي 

وتحسين  والتعديل  الحفظ  وأع ال 

يس ح  م ا  الطب ع ة  البيئات 

والح وافات  النباتات  وإزالة  بزلاعة 

إفتاج  تقن ات  لإلنسان.  املف دة 

في  النوع  ففس  من  الح وافات  وترا ة 

املزالع مثل األغنام )األغنام والنعاج( 

)األبقال(  واألبقال  )املاعز(  واملاعز 

والدواجن....

محطة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ر0  لقم  الواد  بفم  االصط اف 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : باللي  العال ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  باللي  العال ة  الس دة 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   118 لقم 

70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  باللي  العال ة  الس دة 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   118 لقم 

70000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 51رر.

509I

الع ون استشالات

NEGOIRA MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشالات
لقم 1ر شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب

NEGOIRA MAROC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي  ط 

الرملة 01 ع الة اتالفت ك زفقة 
تاف اللت لقم 05 - 70000 الع ون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر869ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEGOIRA MAROC

النقل،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل  الغي1،  لحساب  البضائع  فقل 

البضائع دا ل و الج املغرب. أنشطة 

؛  العامة  الطرق  على  البضائع  فقل 

بع ل ات  املتعلقة  الخدمات  تقديم 

املنتجات  وا ع  شراء  ال17ي.  النقل 

وامللحقات  واإلمدادات  واملواد 

املتعلقة بأنشطة النقل ال17ي..

: حي  ط  عنوان املقر االجت اعي 

زفقة  اتالفت ك  ع الة   01 الرملة 
الع ون   70000  -  05 لقم  تاف اللت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فرجي  يوسف  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فرجي  يوسف  الس د 
شالع الحزام ع الة ج ال الشقة 01 

حي الوحدة 70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فرجي  يوسف  الس د 
شالع الحزام ع الة ج ال الشقة 01 

حي الوحدة 70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر5رر.

510I

CORPORATE AUDIT GROUP

PATIMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

CORPORATE AUDIT GROUP
115, شالع عبد املومن، الطابق 
الخامس، لقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
PATIMMO »شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة 
س  ة، إقامة شهرزاد ر، الطابق 

الخامس، لقم 22 ، بامليي - 20000 
الدال الب ضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر28178.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 08 يوف و 2018
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرل 

املسي1ين ملدة: ر سنوات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يوف و 2018 تحت لقم 670106.

511I

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي حي 

القدس شالع امام بن حزم الرقم 7 
ال17فو�سي - 200رر الب ضاء املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7ر76ر
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي1  تم   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 
 MAROC« من  الشركة  تس  ة 
 MAROC« إلى »RESTO CONCEPT

.» MAESTRO KIDS
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798519.
512I

 17ة الشرق

IMPODENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
 17ة الشرق

19 شالع البكاي لهب ل اقامة لياض 
املدينة شقة لقم ر بركان 19 شالع 
البكاي لهب ل اقامة لياض املدينة 
شقة لقم ر بركان، 699، بركان 

املغرب
IMPODENT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة تقع 
بشالع البكاي لهب ل إقامة لياض 
املدينة الطابق األول الشقة لقم 
ر لقم 19 بركان. - 00رر6 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPODENT

استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومنتجات  الطب ة  املعدات  وتصدير 

طب األسنان.

عنوان املقر االجت اعي : شقة تقع 

لياض  إقامة  لهب ل  البكاي  بشالع 

لقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 

بركان  00رر6   - بركان.   19 لقم  ر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 IMPODENT : 900 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د فتحي د ي�سي : 00ر بق  ة 

100 دلهم.

00ر   : املبالك  محسن  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

 : ف دمال  د ي�سي  كالمن  الس دة 

00ر بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  د ي�سي  فتحي  الس د 

بركان  املقاومة  حي  87ر  10زفقة 

00رر6 بركان املغرب.

عنوافه)ا(  املبالك  محسن  الس د 

شقة  لومومبا  باتريس  شالع   29

الرااط   10000 الرااط  حسان   2

املغرب.

ف دمال  د ي�سي  كالمن  الس دة 
املقاومة  حي  2رر  90زفقة  عنوافه)ا( 

بركان 00رر6 بركان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  د ي�سي  فتحي  الس د 
بركان  املقاومة  حي  87ر  10زفقة 

00رر6 بركان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 626/2021.

Iر51

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

 MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

القدس شالع امام بن حزم الرقم 7 

ال17فو�سي - 200رر الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7ر76ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :

ال  وني  )ة( توف ق  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   5.000

5.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

أكتوار   21 بتاليخ  اسكا  الرح ان 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798519.

511I
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SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEVICO ISKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 SOPHORA CONSULTING
SARL AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 
لقم 122, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
DEVICO ISKANE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بالد 
الديولي، ج.ق لقصي1، دائرة 

توجطات، ج اعة الحاجب والية 
مكناس ج اعة الحاجب والية 
مكناس 51000 الحاجب املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1005ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  26 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( دف كو 

مردو�سي ك سي1 آ ر
تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1708.
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CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي حي 

القدس شالع امام بن حزم الرقم 7 
ال17فو�سي - 200رر الب ضاء املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7ر76ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

»قاعة  من  الشركة  نشاط  تغ ي1 

ونسج  وتصن ع  إفتاج   « إلى  شاي« 

وتسويقها  وا عها  وشرائها  األق شة 

ج  ع  وتصدير  واستي1اد  وتوزيعها 

وج  ع  واملنسوجات  األق شة  أفواع 

ع ل ات الصباغة والغزل.«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798519.
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SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEVICO ISKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

7ر شالع عالل إبن عبدهللا، شقة 

لقم 122, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC

DEVICO ISKANE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بالد 

الديولي، ج.ق لقصي1، دائرة 

توجطات، ج اعة الحاجب والية 

مكناس ج اعة الحاجب والية 

مكناس 51000 الحاجب املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1005ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  26 أكتوار  في  املؤلخ 

الباز  الس د)ة(  للشركة  مسي1 جديد 

ياقوت ك سي1 آ ر

تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1708.
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االستاد مح د لطفي

»LA JOIE DU BATIMENT«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

االستاد مح د لطفي

6ر شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب

«LA JOIE DU BATIMENT« شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طنجة 

شالع ابو بكر الرازي املركز الطبي 

الرازي الطابق 6 لقم 11. - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

121101

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LA«  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.»JOIE DU BATIMENT

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

طنجة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطبي  املركز  الرازي  بكر  ابو  شالع 

 90000  -  .11 لقم   6 الطابق  الرازي 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   150  : مريح  هشام  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : بناصر  بوتزلزايت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : مح د  بوتزلزايت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : بالقاسم  الس د بوتزلزايت 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : ادليس  بوتزلزايت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الحف ظ  عبد  بوتزلزايت  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   150  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحف ظ  عبد  بوتزلزايت  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

الس د بوتزلزايت بناصر عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

مح د  بوتزلزايت  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

بالقاسم  بوتزلزايت  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

ادليس  بوتزلزايت  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  هشام  مريح  الس د 

طنجة 90000 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  قاب  لش د  الس د 

املح دية 0000ر املح دية املغرب

عنوافه)ا(  هشام  مريح  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب

ادليس  بوتزلزايت  الس د 

عنوافه)ا( الدال الب ضاء 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217187/2021.
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

SEND LINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
SEND LINE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السوق 
لقم 02 امزولن الحس  ة - 15000 

الحس  ة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
105ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
املحساني  مني1  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  00ر 
ح زة  )ة(  الس د  لفائدة  00ر حصة 

املخساني بتاليخ 01 أكتوار 2021.
تفويت الس د )ة( سل م املحساني 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  00ر 
ح زة  )ة(  الس د  لفائدة  00ر حصة 

املحساني بتاليخ 01 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 11 بتاليخ  بالحس  ة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 672.
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Fimargic

AF IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
AF IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
بوهندا اوالد امبالك بني مالل دوال 
اوالد بوهندا اوالد امبالك بني مالل 

000ر2 بني مالل املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر9.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2019 غشت   06 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«100.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 

لألسهم  اإلس  ة  الق  ة  لفع   : طريق 

املوجودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل بتاليخ ر2 غشت 

2019 تحت لقم 5ر6.
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ELBOUMAHDI FBS

JALA ECO HOUSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS

 Cym Cité Des Émirats arabes رر

Unis ، 10050، Rabat MAROC

JALA ECO HOUSE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 شالع 

فواال ا تجزئة 1 قطاع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 11000 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

155059

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JALA  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ECO HOUSE

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدوير الحرفي.

شالع   1  : االجت اعي  املقر  عنوان 
فواال ا تجزئة 1 قطاع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 11000 الرااط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة ج  لة لعفر : 900 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 100  : إفقي1ن  بوج عة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة ج  لة لعفر : 900 بق  ة 

100 دلهم.
 100  : إفقي1ن  بوج عة  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بوج عة إفقي1ن عنوافه)ا( 
 11500 129 ت الة  حي مسرول2 لقم 

ت الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لعفر  ج  لة  الس دة 
لش د  موالي  حي  النصر  مسجد 

الدا لة 22500 الدا لة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   01 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 71ر9.

521I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

INTER LEGUMES
إعالن متعدد القرالات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
INTER LEGUMES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 

71ر، شالع الش خ مح د األغظف - 
000ر7 الدا لة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر980.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   16 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

الحصص  كافة  تفويت  مايلي: 

الس د  اسم  في  املكتتبة  اإلجت اع ة 

10ر  »الدلاز مصطفى« و املت ثلة في 

100 دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

اح د   « الس د  لفائدة  للواحدة 

الشركي مصباح« 

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

الحصص  كافة  تفويت  مايلي: 

الس د  اسم  في  املكتتبة  اإلجت اع ة 

0رر  في  املت ثلة  و  يحيى«  »عيساوي 

100 دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

اح د   « الس د  لفائدة  للواحدة 

الشركي مصباح« 

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

الحصص  كافة  تفويت  مايلي: 

الس د  اسم  في  املكتتبة  اإلجت اع ة 

0رر  في  املت ثلة  و  منصول«  »مح د 

100 دلهم  حصة اجت اع ة من فئة 

اح د   « الس د  لفائدة  للواحدة 

الشركي مصباح« 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مصطفى«  »الدلاز  الس د  استقالة 

من مهام تس ي1 الشركة 

على  ينص  الذي   :5 لقم  قرال 

الشركي  »اح د  الس د  تع ين  مايلي: 

وح د  شريك  و  ك سي1  مصباح« 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي1 الشكل القافوني للشركة لتصبح 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

لشريك وح د

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االساس ة  االفظ ة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1616.
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

املعهد الخاص العالي للهندسة 
واالع ال بالدال الب ضاء

 ISGA CASABLANCA 
 INSTITUT SUPERIEUR
 D’INGENIERIE ET DES

 AFFAIRES PRIVE –
CASABLANCA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
است رال نشاط الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شالع زلقطوني اقامة 

الزلقطوني الطابق السادس ، 
20100، الدال الب ضاء املغرب
املعهد الخاص العالي للهندسة 
 ISGA واالع ال بالدال الب ضاء

 CASABLANCA INSTITUT
 SUPERIEUR D’INGENIERIE
 ET DES AFFAIRES PRIVE –
CASABLANCA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 277 شالع 
بئ1 آفزلان امتداد املعاليف - - الدال 

الب ضاء املغرب.
»است رال نشاط الشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
7088ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل  2021 يول وز   20 في   املؤلخ 

 ما يلي:
لغم  الشركة  حل  بعدم  قرال   

الخسائر املسجلة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798015.
Iر52

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

I.DECO AFRIC SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 I.DECO AFRIC SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي غرفتين 
من الطابق االل�سي. الكائن بزفقة 
7 لقم 16 حي بام احداف ازلو - 

100ر5 ازلو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1617
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.I.DECO AFRIC SARL
غرض الشركة بإيجاز : -اإلعالفات 

الصناع ة
- مقاول االع ال املختلفة 

- التجالة
- استي1اد و تصدير.

غرفتين   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 7 بزفقة  الكائن  االل�سي.  الطابق  من 
لقم 16 حي بام احداف ازلو - 100ر5 

ازلو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 50  : طنيش  القادل  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
حصة   50  : يعكوبي  الد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
طنيش  القادل  عبد  الس د 
زفقة  رزوزة   21 لقم  عنوافه)ا( 

القشلة ازلو 100ر5 ازلو املغرب.
عنوافه)ا(  يعكوبي  الد  الس د 
بام احداف ازلو  16 حي  7 لقم  زفقة 

100ر5 ازلو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

طنيش  القادل  عبد  الس د 
زفقة  رزوزة   21 لقم  عنوافه)ا( 

القشلة ازلو 100ر5 ازلو املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بازلو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 55ر.

521I

ف كام د

 MUSTAPHA BEN YAKOUB
CASH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

ف كام د
ر، شالع الوحدة الطابق األول لقم 1 

، 000ر9، تطوان املغرب
 MUSTAPHA BEN YAKOUB
CASH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

الدلدالة النقطة الك لومت1ية ر11 
زفقة لقم 2 شفشاون - 91000 

شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1671

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MUSTAPHA BEN YAKOUB

.CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال و دمات مال ة أ رى
تس ي1 املعامالت اإللكت1وف ة

تحص ل الفواتي1 ف ابة عن الغي1
تدبي1 محطة للخدمات.

مركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ر11  الك لومت1ية  النقطة  الدلدالة 
 91000  - شفشاون   2 لقم  زفقة 

شفشاون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مصطفى ابن يعقوب : 100 

حصة بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يعقوب  ابن  مصطفى  الس د 
شفشاون  تازة  باب  مركز  عنوافه)ا( 

91000 شفشاون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
يعقوب  ابن  مصطفى  الس د 
شفشاون  تازة  باب  مركز  عنوافه)ا( 

91000 شفشاون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بشفشاون بتاليخ 02 فوف17 

2021 تحت لقم 2/2021ر1.
525I

OUR EXPERT

88TH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
88TH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 7 
تجزئة 99ر الحي الصناعي املسال 
مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر1198

 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
.88TH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
 7 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املسال  الصناعي  الحي  99ر  تجزئة 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : منى  االدلي�سي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  منى  االدلي�سي  الس دة 
ع الة  الكتب ة  إقامة  النس م  حي 
الدال   20100 الب ضاء   5 10لقم 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  منى  االدلي�سي  الس دة 
ع الة  الكتب ة  إقامة  النس م  حي 
الدال   20100 الب ضاء   5 10لقم 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128895.
526I

MONDIALE GEST

CAFE AL ISTIKLAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE AL ISTIKLAL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
عالل الفا�سي ع الة عل لي لقم 11 

مراكش املغرب - 10000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.20089
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( ك ال الخو ام 
10ر حصة اجت اع ة من أصل 100 
الحسن  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

ب هال بتاليخ 01 أكتوار 2021.
تفويت الس د )ة( ك ال الخو ام 
 100 أصل  من  اجت اع ة  حصة   60
العربي  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

ب هال بتاليخ 01 أكتوار 2021.
تفويت الس د )ة( سل  ة الخو ام 
200 حصة اجت اع ة من أصل 200 
حصة لفائدة الس د )ة( العربي ب هال 

بتاليخ 01 أكتوار 2021.
الخو ام  )ة( غ ثة  الس د  تفويت 
 200 أصل  من  اجت اع ة  حصة   70
العربي  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

ب هال بتاليخ 01 أكتوار 2021.
الخو ام  )ة( غ ثة  الس د  تفويت 
0ر1 حصة اجت اع ة من أصل 200 
ب هال  علي  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بتاليخ 01 أكتوار 2021.
الخو ام  فرح  )ة(  الس د  تفويت 
200 حصة اجت اع ة من أصل 200 
ب هال  علي  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بتاليخ 01 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 12010.
527I

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

 MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

القدس شالع امام بن حزم الرقم 7 

ال17فو�سي - 200رر الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7ر76ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  21 أكتوار  في  املؤلخ 

مسي1 جديد للشركة الس د)ة( اسكا 

عبد الرح ان ك سي1 آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798519.

528I

STE AUCOGEST SARL

 STE MAMOUN ET YACOUT

DES TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 909ر HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

 STE MAMOUN ET YACOUT

DES TRAVAUX PUBLICS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 269 

مكرل تجزئة برماط - 86150 ايت 

ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

21615

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MAMOUN ET YACOUT DES

.TRAVAUX PUBLICS

منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي

- األشغال املختلفة و البناء.

عنوان املقر االجت اعي : لقم 269 

ايت   86150  - برماط  تجزئة  مكرل 

ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بن دالي حسن : 10ر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د بن دالي إل اس : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د العلواني امين : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حسن  دالي  بن  الس د 

10ر 60ر86 إفزكان املغرب.

عنوافه)ا(  إل اس  دالي  بن  الس د 

0رر 60ر86 إفزكان املغرب.

عنوافه)ا(  امين  العلواني  الس د 

0رر 60ر86 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  امين  العلواني  الس د 

 11 لقم  الجديد  السراغنة  دوال 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   01 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 07ر2.

529I
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(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

مويسف

MOYSEF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة لقم 121 

، 90000، طنجة املغرب

مويسف )MOYSEF( شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي لش د تجزئة موفة إقامة 

طالل الطابق ر لقم 8 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

121255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.(MOYSEF( مويسف

استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات  ج  ع  وتوزيع  وتصدير 

النظافة ومعداتها وملحقاتها..

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

موالي لش د تجزئة موفة إقامة طالل 

طنجة   90000  -  8 لقم  ر  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : اإلدلي�سي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د اإلدلي�سي عنوافه)ا( 
شالع موالي لش د تجزئة موفة إقامة 
طالل الطابق ر لقم 8 90000 طنجة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د اإلدلي�سي عنوافه)ا( 
شالع موالي لش د تجزئة موفة إقامة 
طالل الطابق ر لقم 8 90000 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 16ر217.
0Iر5

ائت اف ة الجوهرة

PEZZIRIA L›AQUILA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة الجوهرة
الرقم ر16 زفقة تامسنة بلوك 
ج  لة الطابق الثاني ، 25000، 

 ريبكة امل لكة املغرا ة
PEZZIRIA L›AQUILA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 96 

زفقة 20 غشت حي النهضة - 25000 
 ريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5رر7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PEZZIRIA L’AQUILA
ماكوالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سريعة سناك.
عنوان املقر االجت اعي : الرقم 96 
زفقة 20 غشت حي النهضة - 25000 

 ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 700  : املاحي  بدلالدين  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : بولغ ت  سع د  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املاحي  بدلالدين  الس د 
25000  ريبكة  االمل  حي  07ر 

املغرب.
عنوافه)ا(  بولغ ت  سع د  الس د 
 25000  2 ش   2 القدس  حي   101

 ريبكة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بولغ ت  سع د  الس د 
 25000  2 ش   2 القدس  حي   101

 ريبكة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بخريبكة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 528.
1Iر5

CABINET FICOR

AB ISTITMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زفقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجول ، 20200، الدال الب ضاء 
املغرب

AB ISTITMAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 شالع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 
لقم 22 - 20200 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر52097

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AB  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISTITMAR

شراء،   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ب ع، كراء األلا�سي و البنايات.

ب ختلف  العقالي  اإلنعاش   *

و  التجهيز  أشغال  جافب  إلى  أشكاله 

ته يئ األلا�سي املعدة للبناء 

األشغال  و  البناء  أشغال   *  

الع وم ة املختلفة.

توزيع،  و  ت ث ل  شراء،  ب ع،   *  

استي1اد و تصدير السلع و ارل ات و 
مواد أ رى

األ رى  األنشطة  جافب  *إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غي1 مباشر، 

عنوان املقر االجت اعي : 117 شالع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني لقم 

22 - 20200 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 2.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : الط ب  بن  الحق  عبد  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   20.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الط ب  بن  الحق  عبد  الس د 
الحك م  توف ق  زفقة  ر1  عنوافه)ا( 

فاط ة  اقامة   5 الشقة   2 الطابق 

الزهراء كوتيي 20200 الدال الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
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الط ب  بن  الحق  عبد  الس د 

الحك م  توف ق  زفقة  ر1  عنوافه)ا( 

فاط ة  اقامة   5 الشقة   2 الطابق 

الزهراء كوتيي 20200 الدال الب ضاء 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798521.

2Iر5

ائت اف ة الجوهرة

LA VILLA DES DELICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ائت اف ة الجوهرة

الرقم ر16 زفقة تامسنة بلوك 

ج  لة الطابق الثاني ، 25000، 

 ريبكة امل لكة املغرا ة

LA VILLA DES DELICES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 11 

زفقة ايفني ف الج م ش ف - 25000 

 ريبكة املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

907ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 12 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

»الرقم 11 زفقة ايفني ف الج م ش ف 

- 25000  ريبكة املغرب« إلى »الرقم 

12 كراج زفقة ايفني ف الج م ش ف - 

25000  ريبكة املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة بتاليخ 29 أكتوار 

2021 تحت لقم 519.

Iرر5

MIJK1

AHL TALEB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MIJK1
 AVV MOHAMED SALEM BAYD

 RUE 05 NR 07 LAAYOUNE ،
70000، LAAYOUNNE MAROC
AHL TALEB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مزوال زفقة 07 لقم ر6 الع ون - 

70000 الع ون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
21105

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2017 مالس   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AHL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TALEB
و  اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 دمات متعددة 
تجالة عامة و مختلفة

الننقل الطرقي املحلي و الدولي.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الع ون  ر6  لقم   07 زفقة  مزوال 

70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : الطالب  اهل  سل  ة  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الطالب  اهل  سل  ة  الس د 

لقم   20 زفقة  القدس  حي  عنوافه)ا( 

28 70000 الع ون ااملغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الطالب  اهل  سل  ة  الس د 

لقم   20 زفقة  القدس  حي  عنوافه)ا( 

28 70000 الع ون الل غرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

مالس   21 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2017 تحت لقم 519/17.

1Iر5

ديوان ذ هند برادة موثقة

 HLK PROMOTION SARL
» ه ل ك بروموس ون« 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ديوان ذ هند برادة موثقة

262 شالع يعقوب املنصول لقم 11 

الطابق 2 الدال الب ضاء، ر2015، 

الدال الب ضاء املغرب

 » HLK PROMOTION» SARL»

ه ل ك بروموس ون« شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 87ر شالع 

مح د الخامس الطابق 7 لقم 19 

مق  ة عند اكوفتين بيزفيس سوفت1 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك وح د 00ر20 الدالالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

520717

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 HLK« : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

ك  ل  ه   «  PROMOTION» SARL

املسؤول ة  ذات  شركة  بروموس ون« 

املحدودة.

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

87ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

7 لقم  الطابق  الخامس  شالع مح د 

19 مق  ة عند اكوفتين بيزفيس سوفت1 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الدالالب ضاء  00ر20  وح د  شريك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د لش د حجي لع ولي 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : لحلو  كريم  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مح د لش د حجي لع ولي 

زهر  عالء  ابو  زفقة   65 عنوافه)ا( 

 20250  5 الطابق  هدلية  اقامة 

الدالالب ضاء املغرب.

الس د مح د كريم لحلو عنوافه)ا( 

76 شالع املسي1ة الخضراء الطابق 1 

20001 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مح د لش د حجي لع ولي 

زهر  عالء  ابو  زفقة   65 عنوافه)ا( 

 20250  5 الطابق  هدلية  اقامة 

الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 80ر798.

5Iر5
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FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

مركز التكوينات جيفري النغ 
الخاص

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

ع الة 20 شقة لقم 1 شالع مسعود 
الوفقاوي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب
مركز التكوينات ج فري النغ الخاص 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األول والثاني لقم 200 الحي 
املح دي - 80080 أكادير املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

099ر1.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

املصادقة على :
السعدية  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   250 بعلوان 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   250 أصل 
أكتوار   11 بتاليخ  الصالحي  مل كة 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17   02 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 107061.
6Iر5

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

LIKA NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 رEME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
LIKA NEGOCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 10 زفقة 

الحرية الطابق الثالث شقة لقم 5 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

899ر10.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 شتن17   01 في  املؤلخ 

ذات  شركة   LIKA NEGOCE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 

 10 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

زفقة الحرية الطابق الثالث شقة لقم 

املغرب  الب ضاء  الدال   20000  -  5

فت جة للتوقف التام للنشاط.

و عين:

و  العواد  مل كة  الس د)ة( 

الرقم   2 الوحدة  تجزئة  عنوافه)ا( 

275 20000 الدلوة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

10 زفقة  2021 وفي  01 شتن17  بتاليخ 

 -  5 الثالث شقة لقم  الطابق  الحرية 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 86ر798.

7Iر5

ACCOUNTAX

CIVIL WEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ACCOUNTAX

 BENI MELLAL BD 20 AOUT

 4EME ETAGE، 23000، BENI

MELLAL MAROC

CIVIL WEST شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الحرية، طابق ر، شقة 5 - 20000 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

519115

0ر  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CIVIL  : ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

.WEST

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال الع وم ة.

10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 20000  -  5 شقة  ر،  طابق  الحرية، 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ال17يع ح  د : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ال17يع ح  د عنوافه)ا( حي 

 5 ع الة  بروفنصال  تجزئة  العلويين 

شقة 2 ت الة 12000 ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ال17يع ح  د عنوافه)ا( حي 

 5 ع الة  بروفنصال  تجزئة  العلويين 

شقة 2 ت الة 1200 ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

8Iر5

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE IGLOMAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينبع لقم 2ر الع ون ، 

70000، الع ون املغرب

STE IGLOMAN شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

25 مالس بلوك X لقم 810 مكرل - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8709ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IGLOMAN

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الخشب ة 

وصناعة الديكول واالشهال.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - مكرل   810 لقم   X بلوك  مالس   25

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الشتوي  ح زة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : الشتوي  ح زة  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الشتوي  ح زة  الس د 

 12000  127 لقم  الغربي  املغرب  حي 

ت الة الع ون.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الشتوي  ح زة  الس د 

 12000  127 لقم  الغربي  املغرب  حي 
ت الة الع ون

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 69/21رر.

9Iر5

J2H INVEST

 SOCIETE DE RADIOLOGIE

IBN ROCHD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RADIOLOGIE IBN ROCHD

177، شالع عبد الخالق الطريس ، 

000ر9، تطوان املغرب

 SOCIETE DE RADIOLOGIE IBN

ROCHD شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 177، 

شالع عبد الخالق الطريس - 000ر9 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0117ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE RADIOLOGIE IBN

.ROCHD

إفجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصوت ة  فوق  املوجات  ع ل ات 

في  املتخصصة  الفحوصات   ،

والجهاز  الشرايين  استكشاف 

األولدة  في  الدم  وتدفق  الوليدي 

التصوير   ، املختلفة  الشرايين  أو 

الشعاعي للثدي، السكافي1، التصوير 

بالرفين املغناطي�سي، بافولاما األسنان 

، األشعة التقل دية وج  ع الع ل ات 

امل اثلة.

 ،177  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع عبد الخالق الطريس - 000ر9 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة ك وني فوال : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة حسن س اح : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة ك وني فوال عنوافه)ا( حي 

الطريس  الخالق  عبد  شالع  اإلفالة 
لقم 66 000ر9 تطوان املغرب.

عنوافه)ا(  س اح  حسن  الس دة 
القصر  إقامة  ياس ين  زفقة   ،18

الطابق 5 بوسجول ح ح 20100 الدال 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة ك وني فوال عنوافه)ا( حي 

الطريس  الخالق  عبد  شالع  اإلفالة 
لقم 66 000ر9 تطوان املغرب

عنوافه)ا(  س اح  حسن  الس دة 
القصر  إقامة  ياس ين  زفقة   ،18

الطابق 5 بوسجول ح ح 20100 الدال 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1517.

510I

FIDUCIAIRE HAKIM

»K1 IMMOBILIER«

إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE HAKIM

صندوق بريد لقم ر106، الجديدة 

الرئيس ة، الجديدة. ، 21000، 

الجديدة املغرب

«K1 IMMOBILIER« »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

النخ ل، املركز التجالي األلباب 

»مريم 20«، مراب لقم 20، الطابق 

األول، الجديدة - 21000 الجديدة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1609.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 500 كاوي  أح د  الس د  تفويت   1-

حصة اجت اع ة لفائدة مح د كف ح. 

للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1   2-

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

محدودة  شركة  إلى  وح د  شريك 

املسؤول ة. -ر الس د أح د كاوي هو 

املسي1 الوح د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 

بحصص  الخاصة  البنود  مايلي: 

الشركاء ومسي1 الشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 27085.

511I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE HOUARI FORESTIER
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
توس ع نشاط الشركة 

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE HOUARI FORESTIER SARL
AU شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 1 
املج وعة 9 تجزئة دومن و س دي 
يحي الغرب - 11200 س دي يحي 

الغرب املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر660ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  ر201  أبريل  ر2  في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 ب ع الخشب ب الج لة )مستغل 

غابوي (.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بس دي سل  ان بتاليخ 26 

يوف و ر201 تحت لقم ر660ر.
512I

مل اء الحي1ش

 SOCIETE GHAZALI
ENERGIE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مل اء الحي1ش
لقم 1 تجزئة ع ال ، 50ر21، س دي 

بنول املغرب
 SOCIETE GHAZALI ENERGIE

SARL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
الوطن ة لقم 07 دوال العوامرة مركز 

املشرك س دي بنول س دي بنول 
50ر21 س دي بنول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 
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لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر18ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE GHAZALI ENERGIE

.SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GESTION ET EXPLOITATION

DES STATIONS SERVICES

.VENTE DE CARBURANT

طريق   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الوطن ة لقم 07 دوال العوامرة مركز 
بنول  س دي  بنول  س دي  املشرك 

50ر21 س دي بنول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

10.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:

الس د محسين غزالي : 500 حصة 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

الس دة فاط ة غزالي : 500 حصة 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  غزالي  محسين  الس د 

ف ال لقم 2ر تجزىة الض الخي1 س دي 

بنول 50ر21 س دي بنول املغرب.

عنوافه)ا(  غزالي  فاط ة  الس دة 

 21000 الجديدة  الهبة  تجزىة   56

الجديدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  غزالي  محسين  الس د 

ف ال لقم 2ر تجزىة الض الخي1 س دي 

بنول 50ر21 س دي بنول املغرب

عنوافه)ا(  غزالي  فاط ة  الس دة 

 21000 الجديدة  الهبة  تجزىة   56

الجديدة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  بنول  بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1021.

Iر51

مكتب الس د الحسني يوسف

Ô PANIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الس د الحسني يوسف

مكتب لقم EB 107 الطابق 1 بلوك 

E تكنواول 2 أكادير باي فوفتي - 

اكادير ، 80010، اكادير املغرب

Ô PANIER شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

القن طرة بلوك 09 لقم 11 الحي 

املح دي - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

77ر19

 25 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Ô  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PANIER

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدجاج وج  ع أفواع اللحوم - تنظ م 

الحفالت واملؤت رات - تنظ م مختلف 

املناسبات.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الحي   11 لقم   09 بلوك  القن طرة 

املح دي - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سكالو  هناء  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سكالو  هناء  الس دة 
تل ال تكوين 80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  سكالو  هناء  الس دة 
تل ال تكوين 80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 107071.
511I

ULTRA FIDUCIAIRE

OUAKIF FIRST QUALITY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ULTRA FIDUCIAIRE
 BOULEVARD PALESTINE N 21ر

 HAY EL QODS 2P1 ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

OUAKIF FIRST QUALITY شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
الطابق الرابع تجزئة النخ ل  ريبكة 

 ريبكة 25000  ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1رر7
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUAKIF FIRST QUALITY
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األلض ، الته ئة والبستنة الفضاءات 
واألشغال  االع ال  و  الخضراء 

املختلفة أو البناء.

الشقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق الرابع تجزئة النخ ل  ريبكة 

 ريبكة 25000  ريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 2.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د فول الدين واقف : 10.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د املصطفى واقف : 10.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فول الدين واقف عنوافه)ا( 

دوال اوالد ازغ دة بني ا لف  ريبكة 

ر2500  ريبكة املغرب.

الس د املصطفى واقف عنوافه)ا( 

دوال اوالد ازغ دة بني ا لف  ريبكة 

ر2500  ريبكة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د فول الدين واقف عنوافه)ا( 

دوال اوالد ازغ دة بني ا لف  ريبكة 

ر2500  ريبكة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بخريبكة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 525.

515I

MAIROUCHE FISC

PF-BUREAU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شالع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االول لقم ر0 كل  م ، 

81000، كل  م املغرب

PF-BUREAU شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10 

الحي الجديد ج اعة تكافت دائرة 

بويزكالن اقل م كل  م - 81000 

كل  م املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر71ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
PF-  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUREAU
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  ب ع  املكتب ة/  التجهيزات 

الغذائ ة/ الطباعة واالشهال.
 10 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
دائرة  تكافت  ج اعة  الجديد  الحي 
 81000  - كل  م  اقل م  بويزكالن 

كل  م املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : باعزي  الس د لش د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : بوكزين  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  باعزي  لش د  الس د 
طافطان   82000 الوط ة  التقدم  حي 

املغرب.
الس د الحسين بوكزين عنوافه)ا( 
كل بم  تغج جت  فتزكالت  اغي1  دوال 

81000 كل  م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د الحسين بوكزين عنوافه)ا( 
كل بم  تغج جت  فتزكالت  اغي1  دوال 

81000 كل  م املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2021/ر7ر.

516I

PHARMACIE LA BIENFAISANCE

CHEKORP
إعالن متعدد القرالات

CHEKORP

رزفقة أح د الشر�سي ، ر2005، 

الدال الب ضاء املغرب

CHEKORP »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: محل 

رزفقة أح د الشر�سي - ر2005 الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر8660ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 0ر شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

من  الشركة  مال  لأس  زيادة  مايلي: 

وسائلة  مع نة  ديون  مقاصة   الل 

بحوزة  كافت  الدفع  ومستحقة 

الشركة  على  الوح د  الشريك 

ألف  تسع ائة  قدله  إج الي  ب بلغ 

)900.000.00( دلهم.

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 

الشركة  مال  لأس  تخف ض  مايلي: 

ألف  ث اف ائة  قدله  إج الي  ب بلغ 

الست عاب  دلهم   )800.000.00(

الخسائر.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

الغرض   : الشركة  غرض  تعديل 

بالتقس ط  الب ع  هو  االسا�سي 

لل البس الجاهزة

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

وفق  األسا�سي  النظام  تعديل  مايلي: 

القرالات الالحقة.

على  ينص  الذي   :5 لقم  قرال 

للنظام  الجديد  النص  اعت اد  مايلي: 

األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة دا ل و  الج املغرب: 

• الب ع بالتقس ط لل البس الجاهزة. 

• شراء وا ع وتجالة وس سرة وت ث ل 

األش اء  ج  ع  وتوزيع  وتسويق 

 • والبضائع.  واملواد  واملنتجات 

اإللكت1وف ة  التجالة  مواقع  استغالل 

 ، اإلفت1فت  مواقع  استغالل  و  )نشر 

الب ع بالتقس ط ع17 اإلفت1فت ، نشر 

 • ؛  إلخ...(   ...، اإللكت1وني  املحتوى 

التوزيع،  و  التجالة  في  استشالات 

الصلة  ذات  الخدمات  وج  ع 

الناتجة عن ذلك؛ • التكوين وتنش ط 

التصدير  و  االستي1اد   • الندوات. 

أي  وإدالة  وإنشاء  وتأجي1  شراء   • ؛ 

ي كن  مؤسسات  أو  تجالية  أصول 

لألنشطة  عام  بشكل  استخدامها 

واالستحواذ  الت ث ل   • ؛  التال ة 

املباشر  غي1  أو  املباشر  واالستغالل 

واراءات  التجالية  العالمات  لج  ع 

ج  ع   ، عامة  واصفة  اال ت1اع. 

واملنقولة  واملال ة  التجالية  املعامالت 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقالية 

غي1 مباشر باألش اء املحددة أعاله أو 

بأي أش اء م اثلة ذات صلة والتي من 

املحت ل أن تعزز تطوير الشركة.

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مريم  الس دة  الوح د  الشريك  قام 

ألف  مائتي  مبلغ  بجلب  الشقولي 

مدفوعا،   )200،000.00( دلهم 

لتشك ل لأس مال الشركة.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مائتي  مبلغ  في  املال  لأس  تحديد  تم 

مقس ة  دلهم   )200.000.00( ألف 

دلهم   100 بق  ة  سهم   2000 إلى 

لكل سهم ، وكلها مخصصة للشريك 

الشقولي.  مريم  الس دة  الوح د 

يعلن الشريك الوح د أن 2000 سهم 

مدفوعة  املال  لأس  منها  يتكون  التي 

بالكامل.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 8رر798.

517I

FIDUCIAIRE HAKIM

»LEBBIRI BATIMENT«
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM

صندوق بريد لقم ر106، الجديدة 

الرئيس ة، الجديدة. ، 21000، 

الجديدة املغرب

«LEBBIRI BATIMENT« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مراب لقم 

1، السفلي، تجزئة أسامة، شالع 

املدينة املنولة، املويلحة، الجديدة - 

21000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

18721

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.»LEBBIRI BATIMENT»

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

والبناء  مختلفة  أشغال   - العقالي. 

TCE. - التجالة..

مراب   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 1، السفلي، تجزئة أسامة، شالع 

 - الجديدة  املويلحة،  املنولة،  املدينة 

21000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د أمين لبي1ي : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لبي1ي  أمين  مح د  الس د 

21000 الجديدة  عنوافه)ا( الجديدة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لبي1ي  أمين  مح د  الس د 

21000 الجديدة  عنوافه)ا( الجديدة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 27072.

518I

COMPTAMAR EXPERTISE

ELGHIBAR CAR
إعالن متعدد القرالات

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

ELGHIBAR CAR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 

ب تي لقم 26 س دي مومن - - الدال 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.116811

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 25 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  حصة   5000 ب ع  على  املوافقة 

قبل  من  كال  الغ بال  شركة  حصص 

الس د الغ17 يونس لصالح الس د بن 

وشن مح د

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  يونس  الغ17  الس د  استقالة 

منصبه ك سي1

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تع ين الس د بن وشن مح د ك سي1 

وح د للشركة لفت1ة غي1 محدودة.

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املحدث  األسا�سي  النظام  اعت اد 

الجديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس املال 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 5ر7981.

519I

طوبي سع د

شركة م ن م بالزا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

طوبي سع د

 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شالع شع ب الدكالي 

شقة لقم 2 الجديدة، 21000، 

الجديدة املغرب

شركة م ن م بالزا شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي رر ساحة 

مح د الخامس شالع الحسن التاني 

الجديدة - 21000 الجديدة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر1661.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم   2021 أكتوار   10 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«600.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   700.000« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 6ر12.

550I

FITARCO

 CAFE BOULANGERIE
GRAND HOUSE

عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي

 CAFE BOULANGERIE GRAND
 HOUSE

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الس د)ة(  أعطى   2021 يناير   05
لحسن اعوشاي الحامل )ة( للبطاقة 
املسجل   JE125550 لقم  الوطن ة 
باملحك ة  70ر  التجالي  بالسجل 
االبتدائ ة بتيزفيت حق التس ي1 الحر 
تجزئة  ب  الكائن  التجالي  لألصل 
تيزفيت   85000 افني  طريق  الشرف 
اعوشاي  لش د  للس د)ة(  املغرب 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  )ة(  الحامل 
من  تبتدئ  سنة   9 ملدة   JE2681رر
01 أبريل  في  2021 و تنتهي  يناير   05
 2.000 شهري  مبلغ  مقابل  0ر20 

دلهم.
551I

PHARMACIE LA BIENFAISANCE

 PHARMACIE LA
BIENFAISANCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

PHARMACIE LA BIENFAISANCE
محل الطابق األل�سي، التجزئة 
الج اع ة أوالد صالح لقم 75، 

بوسكولة ، 20180، الدال الب ضاء 
املغرب

 PHARMACIE LA BIENFAISANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

الطابق األل�سي، التجزئة الج اع ة 
أوالد صالح لقم 75، بوسكولة - 
20180 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  ر0 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.PHARMACIE LA BIENFAISANCE
شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع ج  ع األدوية؛
مستحضرات  ج  ع  وا ع  شراء   •
املستحضرات  و  التج  ل 

الص دالف ة؛
املركبات  مستحضرات   •

الص دالف ة؛
املعامالت  ج  ع  عام،  وبشكل   •
واملال ة  والعقالية  واملنقولة  التجالية 
تكون مرتبطة بشكل مباشر  التي قد 
املذكولة  باألنشطة  مباشر  غي1  أو 
أعاله أو من املحت ل أن تعزز تنف ذها 

وتطويرها..
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الج اع ة  التجزئة  األل�سي،  الطابق 
 - بوسكولة   ،75 لقم  صالح  أوالد 

20180 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : زياتني  بناني  احسان  الس دة 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زياتني  بناني  احسان  الس دة 
عنوافه)ا( إقامة األفدلس ة ع الة 75 
شقة ر 20250 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
زياتني  بناني  احسان  الس دة 
عنوافه)ا( إقامة األفدلس ة ع الة 75 
شقة ر 20250 الدال الب ضاء املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79850.

552I

fiduciaire abrouki khadija

BLASON ROUGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BLASON ROUGE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 
الزاوية س د املختال شيشاوة - 

11000 شيشاوة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
27ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 
ذات  BLASON ROUGE شركة  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 - شيشاوة  املختال  س د  الزاوية  حي 
11000 شيشاوة املغرب فت جة لعدم 

الراح.
و عين:

عنوافه)ا(  و  لااح  الس د)ة(  الد 
مقاطعة  املختال  س دي  الزاوية  حي 
املغرب  شيشاوة   11000 شيشاوة 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
حي  وفي   2021 أكتوار   26 بتاليخ 
 - شيشاوة  املختال  س دي  الزاوية 

11000 شيشاوة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بامنتافوت بتاليخ 02 فوف17 

2021 تحت لقم 510/2021.

Iر55

WAY CONSEIL

MIRC STORE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MIRC STORE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

تجالي لقم 1 تجزئة ال اس ين 02 
لقم 119 االزدهال, مراكش - 10100 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119717
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MIRC : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.STORE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات املعلوم ات.
محل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 02 ال اس ين  تجزئة   1 لقم  تجالي 
 10100 119 االزدهال, مراكش -  لقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د كبي1ي : 500 حصة 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.
الس دة سعاد لط ف : 500 حصة 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كبي1ي  مح د  الس د 
 ORTLER 159 1060 عنوافه)ا( 
 NL HOLLAND NM 9915ر

.HOLLAND HOLLAND

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

كبي1ي  مح د  الس د 

 ORTLER 159 1060 عنوافه)ا( 

 NL HOLLAND NM 9915ر

HOLLAND HOLLAND

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128805.

551I

WAY CONSEIL

ABI LOGISTIC CARS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين متصرفين

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ABI LOGISTIC CARS »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجت اعي: محل 

ز 18 مركز تجالي ع الة لقم 107 

تجزئة املحام د ر مراكش - 10160 

مراكش املغرب.

»تع ين متصرفين«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

رر5ر9.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 01 أكتوار 2021

متصرفين  الل  تع ين  تقرل 

السنوات املال ة التال ة: 

2021 -

األشخاص الطب ع ون: 

ايشو  بن  مح د  الس د)ة( 

عنوافه)ا(  والكائن  شريك  بصفته)ا( 

امست1دام  1ZHر10  امست1دام  ب: 

هولندا

امل ثل   ( االعتباليون  األشخاص 

الدائم(: 

ذات  »شركة  ازلوال  مصطفى 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د« بصفتها مسي1 والكائن مقرها 
االجت اعي ب: محل ز 18 مركز تجالي 
ر  املحام د  تجزئة   107 لقم  ع الة 
املغرب  مراكش   10160 مراكش، 
تحت  التجالي  بالسجل  واملسجلة 

لقم: رر5ر9
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129009.

555I

WAY CONSEIL

COMPETENCES CONSEIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMPETENCES CONSEIL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي شقة لقم 
15 الطابق 1 بلوك ب إقامة باب 

دكالة شالع موالي عبد هللا مراكش - 
0ر100 مراكش املغرب.
تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
1ر161.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي1  تم   2021 أكتوار  ر1  في  املؤلخ 
نشاط الشركة من »تس ي1 االستغالل 
الزلاعي  أو  الصناعي  أو  التجالي 

للخدمة املدف ة أو العسكرية
التحق قات  الدلاسات،  مكتب 

واألبحاث
مكتب اإلستشالات و النصائح 

الدلاسات،  »مكتب  إلى   «
التحق قات واألبحاث

مكتب اإلستشالات و النصائح 
األشغال العامة و البناء«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128919.

556I
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SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

BASE BTP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
BASE BTP شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د بنوفة إقامة الطويلع بلوك 
ج الطابق 1 شقة لقم 9 الطويلع 
بوجراح - 000ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

87ر0ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BASE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BTP
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع  وفقل  املتنوعة  البناء 

لحساب الغي1
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلوك  الطويلع  إقامة  بنوفة  مح د 
الطويلع   9 لقم  شقة   1 الطابق  ج 

بوجراح - 000ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : الغنامي  فاط ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : الناصري  عادل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة فاط ة الغنامي عنوافه)ا( 
 11 لقم  طنجة  شالع  كري ة  تجزئة 

150ر9 مرت ل املغرب.
عنوافه)ا(  الناصري  عادل  الس د 
مركب منزه بوجراح بلوك ب ع الة 1 
ط 2 شقة 9 000ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة فاط ة الغنامي عنوافه)ا( 
 11 لقم  طنجة  شالع  كري ة  تجزئة 

150ر9 مرت ل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1ر11.
557I

FITARCO

ETABLISSEMENT ALMAALI
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي

 ETABLISSEMENT ALMAALI
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الس د)ة(  أعطى   2021 يناير   05
لحسن اعوشاي الحامل )ة( للبطاقة 
املسجل   JE125550 لقم  الوطن ة 
باملحك ة  70ر  التجالي  بالسجل 
االبتدائ ة بتيزفيت حق التس ي1 الحر 
تجزئة  ب  الكائن  التجالي  لألصل 
تيزفيت   85000 افني  طريق  الشرف 
اعوشاي  لش د  للس د)ة(  املغرب 
لقم  الوطن ة  للبطاقة  )ة(  الحامل 
من  تبتدئ  سنة   9 ملدة   JE2681رر
يناير   01 في  تنتهي  و   2021 يناير   05
 10.000 شهري  مبلغ  مقابل  0ر20 

دلهم.
558I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

JOB NAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
12 شالع الدلفوفي الطابق 2 لقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
JOB NAS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الجرف 
اال ضر مكرل 10 ر1 الطابق االول 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
1رر7ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 
 JOB شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لأس الها  مبلغ   NAS TRANSPORT
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
 10 اإلجت اعي الجرف اال ضر مكرل 
 60000  - وجدة  االول  الطابق  ر1 
انعدام   : ل  فت جة  املغرب  وجدة 

نشاط الشركة.
الجرف  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
االول  الطابق  ر1   10 مكرل  اال ضر 

وجدة - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

طلحة  الدين  فصر  الس د)ة( 
وجدة   60000 وجدة  عنوافه)ا(  و 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   05 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 115ر.
559I

دوم دوم بروديكس ون

دوم دوم بروديكسيون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

دوم دوم بروديكس ون
 15AVENUE ALAOUYINES APPT

 4 HASSAN RABAT ، 10020،
RABAT MAROC

دوم دوم بروديكس ون شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 شالع 

العلوين حسان - 10020 الرااط 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6205.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   15 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

دوم  دوم  الوح د  الشريك  ذات 

لأس الها  مبلغ  بروديكس ون 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

حسان  العلوين  شالع   15 اإلجت اعي 

 : ل  فت جة  املغرب  الرااط   10020  -

فت جة عدم تحق ق الهدف.

و حدد مقر التصف ة ب 15، شقة 

1 شالع العلوين حسان الرااط - عند 

الرااط   10020  - كونساي  طاليس 

املغرب. 

و عين:

هشام  جوأش م  الس د)ة( 

كيش  عنوافه  عنوافه)ا(  و  دشراوي 

ج1  شقة  القدس  إقامة  الوداية 

)ة(  ك صفي  املغرب  الرااط   10160

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

حدد   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

العلوين  شالع   15 ب  التصف ة  مقر 

حسان الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 10092.

560I

OUR EXPERT

ESSAKINI LUX CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 ESSAKINI LUX CAR
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم 
111 العن17 2 املسي1ة 2 مراكش - 

10000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.92061
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تحويل  تم   2020 فوف17  ر2  في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 2 املسي1ة   2 العن17   111 لقم  »املحل 
املغرب«  مراكش   10000  - مراكش 
ملتوفة   1 الع الة   22 لقم  »املحل  إلى 
 10000  - مراكش  االزدهال  تجزئة  أ 

مراكش املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
دجن17   21 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 118851.

561I

SAGEST

PROT DROGUERIE ET BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
 PROT DROGUERIE ET BTP

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 19 
مكرل زفقة 15 باب الس فر عين 
هالون - 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69151

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PROT : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DROGUERIE ET BTP
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ب ع  و  البناء  أشغال  أو  مختلفة 

العقاقي1 بالتقس ط.
 19 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
عين  الس فر  باب   15 زفقة  مكرل 

هالون - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د يوسف السكولي : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السكولي  يوسف  الس د 
عين  واواكر  علي  دوالايت  عنوافه)ا( 
صفرو  1052ر  صفرو  الشكاك 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السكولي  يوسف  الس د 
عنوافه)ا( دوال ايت علي واواكر عين 
صفرو  1052ر  صفرو  الشكاك 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   09 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1102.
562I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 NEDA ET REDA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

211 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 
الب ضاء املغرب

 NEDA ET REDA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 211 شالع 

إبن سينا - 20210 الدال الب ضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

190851

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NEDA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ET REDA IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز : 1. الت1ويج 

العقالي.

عنوان املقر االجت اعي : 211 شالع 

الب ضاء  الدال   20210  - سينا  إبن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 1.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 10  : لضوان  عبدالجل ل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لضوان  عبدالجل ل  الس د 

 Apt 61 9ر Avenue Du عنوافه)ا( 

 Bois-De-La Chapelle 121ر Onex

.Suisse

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

لضوان  عبدالجل ل  الس د 

 Apt 61 9ر Avenue Du عنوافه)ا( 

 Bois-De-La Chapelle 121ر Onex

.Suisse

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 
لقم -.

Iر56

WAY CONSEIL

SOUIHLA PNEUMATIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOUIHLA PNEUMATIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : محل 

دوال زياينة سويهلة مراكش - ر1025 

مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.79979

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   15 في  املؤلخ 

SOUIHLA PNEUMATIQUE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

دوال زياينة سويهلة مراكش - ر1025 

نشاط  النهاء  فت جة  املغرب  مراكش 

الشركة.

و عين:

الس د)ة( املحجوب ايت بن ح دة 

لقم101  ب   2 مسي1ة  عنوافه)ا(  و 

باملغرب  مراكش   10110 مراكش 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

محل  وفي   2021 شتن17   15 بتاليخ 

دوال زياينة سويهلة مراكش - ر1025 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم ر12901.

561I
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WAY CONSEIL

DECO PLATRE JABOUR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DECO PLATRE JABOUR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : محل 

دوال لعطاوفة محافظة تامصلوحت 
مراكش - 12ر12 مراكش املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.96827
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 
شركة   DECO PLATRE JABOUR
مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي محل دوال لعطاوفة 
 - مراكش  تامصلوحت  محافظة 
فت جة النهاء  12ر12 مراكش املغرب 

نشاط الشركة.
و عين:

الس د)ة( مح د جبول و عنوافه)ا( 
اسكجول تجزئة معط هللا لقم 2100 
املغرب  مراكش   10160 مراكش  

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
محل  وفي   2021 شتن17   16 بتاليخ 
تامصلوحت  محافظة  لعطاوفة  دوال 

مراكش - 12ر12 مراكش املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129010.
565I

WAY CONSEIL

RIAD PREMUIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD PREMUIM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 
عبد الكريم الخطابي ا قامة جواد 
ع الة 109 شقة لقم ر1 الطابق 

10000 مراكش  الثالث مراكش -  
املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.106189
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 يول وز   27 في  املؤلخ 
ذات  شركة   RIAD PREMUIM حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
جواد  قامة  ا  الخطابي  الكريم  عبد 
الطابق  ر1  لقم  شقة   109 ع الة 
مراكش   10000 الثالث مراكش -  
املغرب فت جة النهاء نشاط الشركة.

و عين:
الس د)ة( داود اسكال و عنوافه)ا( 

مسي1ة 1 د 27ر مراكش  
)ة(  املغرب ك صفي  10110 مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
شالع  وفي   2021 يول وز   27 بتاليخ 
جواد  قامة  ا  الخطابي  الكريم  عبد 
الطابق  ر1  لقم  شقة   109 ع الة 
مراكش   10000  - مراكش  الثالث 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129012.
566I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SOCIETE HOTELIERE DE
TICHKA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 SOCIETE HOTELIERE DE
TICHKA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

شريك وح د
دلهم 52.800.000 لأس الها

مقرها االجت اعي: شالع مح د 
الخامس، فندق السالم، ولزازات
 RC Ouarzazate n° 11607–

 IF n° 659007ر – ICE n°
1ر0016756150000 

القرالات  محضر  ب وجب 
املنعقد  الوح د  للشريك  االستثنائ ة 

بتاليخ 06 ماي 2021، تقرل ما يلي:
االجت اعي  املقر  فقل  تأك د   -
دال  املدينة  مراكش  من  للشركة 
السالم،  فندق  ولزازات  إلى  البالود، 

شالع مح د الخامس.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
بتاليخ   121189 تحت عدد  ب راكش 

28 ماي 2021.
القافوني  الشركة  تق  د  تم 
املحك ة  لدى  التجالي  بالسجل 
عدد  تحت  بولزازات  االبتدائ ة 

11607 بتاليخ 26 يول وز 2021.
ملخص قصد النشر

567I

موف ت د

نورط فورست
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

موف ت د
شالع الجوالن حي الفافوس لقم 12 
الطابق االل�سي مكتب لقم 2 تطوان 

، 000ر9، تطوان املغرب
فولط فولست شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
اطلس صحراوي لقم 66 بوجراح 
تطوان - 000ر9 تطوان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.18109
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ  فولست  فولط 

مقرها  وعنوان  دلهم   60.000

اإلجت اعي شالع اطلس صحراوي لقم 

000ر9 تطوان   - 66 بوجراح تطوان 

املغرب فت جة ل : توقف النشاط.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

بوجراح   66 لقم  صحراوي  اطلس 

تطوان - 000ر9 تطوان املغرب. 

و عين:

الس د)ة( حسين كريم و عنوافه)ا( 

 66 لقم  صحراوي  اطلس  شالع 

تطوان  000ر9  تطوان  بوجراح 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

شالع   : بالتصف ة  املتعلقة  الوثائق 

بوجراح   66 لقم  صحراوي  اطلس 

تطوان.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   08 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 968ر.

568I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 MAESTRO SPORT

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

211 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 

الب ضاء املغرب

 MAESTRO SPORT

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 211 شالع 

إبن سينا - 20210 الدال الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.112791
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   07 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 MAESTRO الوح د  الشريك  ذات 
مبلغ   SPORT MANAGEMENT
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي 211 شالع إبن سينا 
- 20210 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : قرال الشريك الوح د.
و حدد مقر التصف ة ب 211 شالع 
الب ضاء  الدال   20210  - سينا  إبن 

املغرب. 
و عين:

و   Jean JUNIOR الس د)ة( 
 N 5 Rue Scribe 95100 عنوافه)ا( 
Villiers-le-Bel France ك صفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797176.
569I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SOCIETE HOTELIERE DE
TICHKA

إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE HOTELIERE DE
TICHKA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
شريك وح د

دلهم 52.800.000 لأس الها
مقرها االجت اعي: شالع مح د 
الخامس، فندق السالم، ولزازات
 RC Ouarzazate n° 11607–

 IF n° 659007ر – ICE n°
1ر0016756150000 

القرالات  محضر  ب وجب 
املنعقد  الوح د  للشريك  االستثنائ ة 

بتاليخ 06 ماي 2021، تقرل ما يلي:
 Société على شركة  التشطب  تم 
السجل  من   Hôtelière de Tichka
مقرها  فقل  بعد  ب راكش  التجالي 

الخامس  االجت اعي من شالع مح د 
ولزازات  إلى  مراكش،  السالم  فندق 
فندق السالم، شالع مح د الخامس.
بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 
بتاليخ  ر1000  عدد  تحت  ب راكش 

08 شتن17 2021.
ملخص قصد النشر

570I

ECOCOMPTA

XG COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 86ر
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

XG COM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
صه ب الرومي بلوك 9ر لقم 

20 س دي ال17فو�سي - 20610 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر5209

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 XG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COM
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالم ات.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  9ر  بلوك  الرومي  صه ب 
 20610  - ال17فو�سي  س دي   20

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عب دة هشام : 600 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة املغالي فوال : 100 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هشام  عب دة  الس د 
شقة 1 ع الة 10 حي ابن سينا اكدال 

10090 الرااط املغرب.
عنوافه)ا(  فوال  املغالي  الس دة 
الوئام   1 الشقة   20 الع الة  الوفاءر 
االلفة 20200 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  هشام  عب دة  الس د 
شقة 1 ع الة 10 حي ابن سينا اكدال 

10090 الرااط املغرب
عنوافه)ا(  فوال  املغالي  الس دة 
الوئام   1 الشقة   20 الع الة  الوفاءر 
االلفة 20220 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79819.
571I

AMOURI CONSULTING

COSTA VOYAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
COSTA VOYAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2ر 
تجزئة الحرية شالع فلسطين م ج 

فاس - 0000ر فاس املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر1787.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 ماي   12 في  املؤلخ 

للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
شالع  الحرية  تجزئة  2ر  »لقم  من 

فاس  0000ر   - فاس  ج  م  فلسطين 

املغرب« إلى »شالع عالل بن عبد هللا 
لفقة عبد العريز الثعلبي فضاء ب ل إير 

الطابق 1 املكتب 9 م ج فاس 0000ر 

فاس املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1688.

572I

الفك

TRANS BOUTMIME
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الفك

شالع يوسف ابن تاشفين لقم 11 

 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب

TRANS BOUTMIME شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 68 

تجزئة اس اع ل - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

6155

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BOUTMIME
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فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغي1.
 68 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العرائش   92000  - اس اع ل  تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 200.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د ماللي : 2.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ماللي  مح د  الس د 
 92000 اس اع ل  تجزئة   68 لقم 

العرائش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ماللي  مح د  الس د 
 92000 اس اع ل  تجزئة   68 لقم 

العرائش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

لقم  تحت   2021 أكتوار   28

.26011121015786

Iر57

BUREAU ESSOUFYANI

SARAMA FISH
إعالن متعدد القرالات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

SARAMA FISH »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

ال17ادول زفقة الجرف إقامة لال فرمين 

الشقة 01 - 70000 الع ون املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1666.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 فوف17   02 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 
900 حصة من سلوى  تفويت  مايلي: 
بطاقته  م الة،  فض لي  إلى  أحيزون 

SH88915 الوطن ة لقم
على  ينص  الذي   :02 لقم  قرال 
مايلي: تع ين الشريك الوح د الس د: 
للشركة  وح د  مسي1  م الة،  فض لي 

إلى أجل غي1 مسمى
على  ينص  الذي  ر0:  لقم  قرال 
مايلي: لفع لأس مال الشركة إلى واحد 
مل ون دلهم ) 1000000،00 دلهم (
على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 
جديدة  أنشطة  إضافة  مايلي: 
تخزين   - االس اك  تعل ب  للشركة: 

األس اك الطرية واملج دة
على  ينص  الذي   :05 لقم  قرال 
مايلي: تغ ي1 مقر الشركة إلى العنوان 
 11 الرقم  الصناعي  الحي  الجديد: 

املر�سى - الع ون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 0: الذي ينص على مايلي: 
وفقا  البنود  من  مج وعة  تح ين 

للتعديالت األ ي1ة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 81رر.
571I

Lala Aesthetic

LALA AESTHETIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Lala Aesthetic
زفقة تندوف لقم 7 وجدة، 60000، 

وجدة املغرب
Lala Aesthetic شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 زفقة 
تندوف - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7115ر

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 Lala  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Aesthetic

تصف ف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشعر وعالجات التج  ل

ب ع مستحضرات التج  ل

استي1اد و تصدير.

26 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

تندوف - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : العلوي  اسالم  لال  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العلوي  اسالم  لال  الس دة 

عنوافه)ا( زفقة تندوف لقم 7 60000 

وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

العلوي  اسالم  لال  الس دة 

عنوافه)ا( زفقة تندوف لقم 7 60000 

وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بوجدة بتاليخ 28 ماي 2021 

تحت لقم 1986.

575I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 GENERAL CAOUTCHOUC

 MAROC Par abréviation »

» GECAM
إعالن متعدد القرالات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

دلب  الد زفقة ر1 لقم 5 ق.ج ، 

20110، الدالالب ضاء املغرب

 GENERAL CAOUTCHOUC

 MAROC Par abréviation »

GECAM « »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منطقة 

الصناع ة تاس ال ر ، لقم 5ر ، 

ت كوين - 228 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.1199

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم التس ي1 : الذي ينص على 

العفو  الس د  إستقالة  قبول  مايلي: 

أدام من مهام التس ي1 و تع ين الس د 

عدفان العفو مسي1 لشركة ملدة ثالث 

سنوات.

قرال لقم تح ين القافون اإلسا�سي : 

الذي ينص على مايلي: تح ين القافون 

اإلسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

الذي   : التس ي1   11 بند  لقم  بند 

من  الشركة  تسي1  مايلي:  على  ينص 

مسي1  العفو  عدفان  الس د  طرف 

لشركة ملدة ثالث سنوات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   01 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106670.

576I
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CABINET BENHASSAN SARL AU

BENJAKAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دلب  الد زفقة ر1 لقم 5 ق.ج ، 
20110، الدالالب ضاء املغرب

BENJAKAL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي دزب 
الولدة زفقة 15 لقم 11 حي الحسني 

- 0ر202 الب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.210117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 ف17اير   10 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
BENJAKAL مبلغ لأس الها 100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي دزب 
الحسني  11 حي  لقم   15 زفقة  الولدة 
 : الب ضاء املغرب فت جة ل  - 0ر202 

حل مسبق لشركة.
دزب  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الحسني  11 حي  لقم   15 زفقة  الولدة 

- 0ر202 الب ضاء املغرب. 
و عين:

بنجكال  الحسين   الس د)ة( 
9ر1  بلوك  النج ة  و عنوافه)ا( دلب 
 20200 الحسني  الحي   211 لقم 
الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
بنجكال  الحسن   الس د)ة( 
و عنوافه)ا( ليساسفة تجزئة الخزامى 
اوه 1 الطابق 01 الرقم 172 00ر20 
الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : دزب الولدة زفقة 

15 لقم 11 حي الحسني الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797665.

577I

.C-AUDITر

MAHARAT INGENIERIE
إعالن متعدد القرالات

C-AUDITر
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

MAHARAT INGENIERIE »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 7 شالع 
عراق اقامة صافا ومروة الطابق 
ر لقم 25 طنجة - - طنجة امل لكة 

املغرا ة.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.19719

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  01 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
تع ين  الوح د  املساهم  قرل  مايلي: 
صاحب  لوقاني  الرح م  عبد  الس د 
والس د   AB5616رر الهوية  بطاقة 
الهوية  بطاقة  حامل  محبوب  سع د 
مشالكين  ك ديرين   FA121255

للشركة لفت1ة غي1 محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 11: الذي ينص على مايلي: 
مغربي   ، العزيز  طالي  عبد  الس د 
 ،  01/01/1971 موال د   ، الجنس ة 
B2 شقة  اقامة  السالم  دال  في  مق م 
بطاقة  ويح ل  الرااط  سوي�سي  1ر 
 .U86201 الهوية الوطن ة تحت لقم 
والس د سع د محبوب من الجنس ة 
ويق م   1986/1/2 موال د  املغرا ة 
في حي مالو س د سل  ان شي1ا بركان 
تحت  الوطن ة  الهوية  بطاقة  ويح ل 
عبد  الس د  و   FA121255 لقم 
الجنس ة،  مغربي  الركاني  لو  الرح م 
تحت  الوطن ة  الهوية  بطاقة  ويح ل 
لقم 616ررAB5 ، ويق م في حي لح ة 
تع  نهم  يتم  سال   SEC T D N 511
ملدة  الشركة  في  مشالكين  ك ديرين 

غي1 محدودة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217071.

578I

STE BIKAF INDUSTRI

H.T.D.C CONSTRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

H.T.D.C CONSTRAV شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
القصبة الجديدة مدغرة الراش دية 

- 52000 الراش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ررر15
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.H.T.D.C CONSTRAV
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخضر والفواكه بالتقس ط/ تس ين 
العجول/ األشغال املختلفة أو البناء.
قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الراش دية  مدغرة  الجديدة  القصبة 

- 52000 الراش دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حسن الطويل : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د لش د الطويل : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الطويل  حسن  الس د 

مدغرة  الجديدة  القصبة  قصر 

الراش دية   52000 الراش دية 

املغرب.

عنوافه)ا(  الطويل  لش د  الس د 

مدغرة  الجديدة  القصبة  قصر 

الراش دية   52000 الراش دية 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الطويل  حسن  الس د 

مدغرة  الجديدة  القصبة  قصر 

الراش دية 52000 الراش دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر1  بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر219.

579I

STE BIKAF INDUSTRI

ZEMMOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

ZEMMOU TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

تاكرومت الريصاني - 52150 

الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2ر15

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZEMMOU TRAVAUX
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة أو البناء/ تاجر/ كراء ارالت 

الصناع ة.
قصر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 52150  - الريصاني  تاكرومت 

الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السالم  عبد  زمو  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د زمو عبد السالم عنوافه)ا( 
مدغرة  القدي ة  القصبة  قصر 
الراش دية   52000 الراش دية 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د زمو عبد السالم عنوافه)ا( 
مدغرة  القدي ة  القصبة  قصر 
الراش دية 52000 الراش دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 2179.

580I

afaqconseil

ANAS SANITAIRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ANAS SANITAIRE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 257 الحي 
الصناعي س دي غافم الطابق الثاني 

لقم 9 مراكش - 10000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119115

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ANAS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SANITAIRE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة صح ة 
تاجر مواد البناء
استي1اد وتصدير.

عنوان املقر االجت اعي : 257 الحي 
الثاني  الطابق  الصناعي س دي غافم 
مراكش   10000  - مراكش   9 لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 200.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د انس الطايع : 2.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الطايع  انس  الس د 
اسفي  طريق   10 املساللقم  تجزئة 

10000 مراكش مغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الطايع  انس  الس د 
اسفي  طريق   10 املساللقم  تجزئة 

10000 مراكش مغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   05 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128211.
581I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

RZN IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 11
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
RZN IMMO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي س دي 
مومن الجديد، مج وعة2 زفقة 
ر لقم 1 الطابق 1 الدالالب ضاء - 

20100 الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520015

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RZN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
س دي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
زفقة  مج وعة2  الجديد،  مومن 
 - الدالالب ضاء   1 الطابق   1 لقم  ر 

20100 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لزفاوي  يوسف  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لزفاوي  يوسف  الس د 
الب ضاء  الصناعي  حي  ليساسفة 

20190 الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لزفاوي  يوسف  الس د 
الب ضاء  الصناعي  حي  ليساسفة 

20190 الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797120.
582I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

TOP VERT PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 11
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
TOP VERT PRINT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

العريسات مج وعة 22 زفقة 1 لقم 
8 الهراويين) سابقا دوال والد ملوك 
الهراويين طريق 016ر(الدالالب ضاء 

- 29001 الدالالب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر1ر17.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تم تحويل  21 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
زفقة   22 مج وعة  العريسات  »حي 
دوال  سابقا  الهراويين)   8 لقم   1
016ر) طريق  الهراويين  ملوك  والد 
29001 الدالالب ضاء  الدالالب ضاء - 
»1 شالع الغوطا س دي  إلى  املغرب« 
ب050-  لقم  ال اس ين  اقامة  مومن 
20250 الدالالب ضاء  الدالالب ضاء - 

املغرب«.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797707.

Iر58

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 MEY HOSPITALITY AND
CONTRACT

إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 11

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

 MEY HOSPITALITY AND

CONTRACT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 16 شالع 

الزلقطوني الطابق ر الشقة لقم 6 

الدالالب ضاء - 20560 الدالالب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.512677

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 12 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«100.000 دلهم« أي من »200.000 

عن  دلهم«  »00.000ر  إلى  دلهم« 

طريق : تقديم حصص فقدية

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ع ر  الودي  الس د  على  املوافقة 

كشريك الجديد في الشركة 

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

ع ر  الودي  الس د  تحرير  مايلي: 

100000.00 دلهم الالزمة لرفع لأس 

املال بالحساب البنكي للشركة 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

للشركة  القافوني  االسم  تغ ي1  مايلي: 

 »MOM FURNITURE  « ل صبح 

 MEY HOSPITALITY AND عوض« 

 .» CONTRACT

قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
ك سي1  ع ر  الودي  الس د  تع ين 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
قرال لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
التزام الشركـة بتـوق ـع كل من السـ ـد 
ال عقوبي مامون و الس د الودي ع ر.
قرال لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
من  6ر   ،  7  ،  6،  2 الفصل  تغ ي1 

القافون األسا�سي
قرال لقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القافون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تس  ة الشركة
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حصص النقدية
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لأس املال
على  ينص  الذي  6ر:  لقم  بند 

مايلي: تس ي1 الشركة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798625.

581I

BT CONSEIL

 SOCIETE AFRICAINE
 D'ACCOMPAGNEMENT
 ET DE DEVELOPPEMENT

COMMERCIAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 SOCIETE AFRICAINE
 D'ACCOMPAGNEMENT

 ET DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 شالع 
ساليا بن زوف م الطابق ر شقة ر 

باملي1 - 20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
519221

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AFRICAINE  :
 D ’ A C C O M P A G N E M E N T
 ET DE DEVELOPPEMENT

.COMMERCIAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
-استشالات اإلدالة والتطوير ، تقديم 

الخدمات
-االستشالات والوساطة والتجالة 

بج  ع أفواعها
-استي1اد وتصدير أي منتج تجالي 

بشكل عام
-شراء وا ع وتوزيع محلي وتصدير 

أي منتج.
عنوان املقر االجت اعي : 12 شالع 
ر  شقة  ر  الطابق  زوف م  بن  ساليا 
باملي1 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : النكراوي  امال  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  النكراوي  امال  الس دة 
8 فال  ر شقة  21 زفقة لاسين طابق 
فلولي 20000 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  النكراوي  امال  الس دة 
8 فال  ر شقة  21 زفقة لاسين طابق 

فلولي 20000 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796278.

585I

ديوان املحاسبة

 MALEK -مالك دواية تراف

DOUAYA TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ديوان املحاسبة

السالم 5، شقة لقم 7، الطابق 2، 

مرجان 1 صندوق ال17يد 16092 

قرطبة، 50070، مكناس املغرب

 MALEK -مالك دواية تراف

DOUAYA TRAV شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

186مكرل حي النع م 6 - 50070 

مكناس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.15271

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2021 يناير   25 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

تراف-  دواية  مالك  الوح د  الشريك 

مبلغ   MALEK DOUAYA TRAV
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

حي  186مكرل  لقم  اإلجت اعي  مقرها 

املغرب  مكناس   50070  -  6 النع م 

اتخاذه  تم  التصف ة  قرال   : ل  فت جة 

بالرغم من أففسنا بسبب قلة املوالد 

في  الس ولة  في  الكبي1ة  والصعواة 

 ، الفواتي1  سداد  في  الع الء  تأ ي1 

والسلب ة  الضالة  ارثال  إلى  باإلضافة 

توقف   ، القطاع  على  كولوفا  لوااء 

الع ل بسبب الجائحة...
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لقم  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 50070  -  6 النع م  حي  186مكرل 

مكناس املغرب. 
و عين:

و  بودواية  املالك  عبد  الس د)ة( 
النع م  حي  186مكرل  لقم  عنوافه)ا( 
ك صفي  املغرب  مكناس   50070  6

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 96.
586I

WORDSYSTEME

WORDSYSTEME
إعالن متعدد القرالات

WORDSYSTEME
 LOT BOUCHRA SIDI

 MAAROUF CASABLANCA19 ،
20202، CASABLANCA MAROC
WORDSYSTEME »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 19 

التقس م البشرى س دي معروف 
الدالالب ضاء - 20100 الدال 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.169907

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 08 أبريل 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
من  الشركة  اسم  تغ ي1  مايلي: 
إلى   M MAKHLOUFI INVEST

WORDSYSTEME
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 10 فقل املكتب املسجل للشركة من 
شالع الحرية الطابق ر شقة 5 الدال 
البشرى  التقس م   19 إلى  الب ضاء 

س دي معروف الدالالب ضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

WORDSYSTEME: تس  ة الشركة

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

البشرى  التقس م   19  : الشركة  مقر 

س دي معروف الدالالب ضاء

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يوف و 2021 تحت لقم 610ر78.

587I

ANDERSEN CONSULTING

VERSAKANE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

VERSAKANE SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة اكزفاية الطابق السفلي 

القطعة لقم 5رر - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

7717ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( ادليس الدحان 

100 حصة اجت اع ة من أصل 100 

امبالك  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

محصون بتاليخ 25 أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217115.

588I

ANDERSEN CONSULTING

VERSAKANE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
VERSAKANE SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي منطقة 
الصناع ة اكزفاية الطابق السفلي 
القطعة لقم 5رر - 90000 طنجة 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7717ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تم تع ين  25 أكتوار  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

محصون امبالك ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217115.

589I

paradis

ABC 5
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc

ABC 5 شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 شالع 
اففا اقامة الخريف ع الة 09 لقم 
91 - 20210 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520277

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
.ABC 5 : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة والبناء.
عنوان املقر االجت اعي : 96 شالع 
اففا اقامة الخريف ع الة 09 لقم 91 

- 20210 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ لأس ال الشركة: 1.100.000 

دلهم، مقسم كالتالي:
 2.750  : مح د  صلبي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د صلبي مح د عنوافه)ا( لقم 
س 99 الطابق التاني الشطر ب لياض 

الزيتون 20110 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د صلبي مح د عنوافه)ا( لقم 
س 99 الطابق التاني الشطر ب لياض 

الزيتون 20110 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 520277.

590I

LAMA BEAUTE SARL

LAMA BEAUTE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LAMA BEAUTE SARL
تجزئة الع ران لقم:057ر سلوان 
،الناظول ، 62702، الناظول املغرب
LAMA BEAUTE SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الع ران لقم:057ر سلوان ،الناظول 

- 62702 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

22887

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LAMA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BEAUTE SARL

غرض الشركة بإيجاز :

 تصف ف الشعر للنساء واألطفال.

إجراء عالجات التج  ل

املك اج واألظافر والعناية بالوجه 

والجسم

املنتجات  استي1اد وتصدير ج  ع 

واملفروشات  الصغي1ة  واملعدات 

والتج  ل  بالتصف ف  الخاصة 

وصالون األظافر.

املنتجات  ج  ع  وا ع  شراء 

بأع ال  املتعلقة  واإلكسسوالات 

الحالقة والتج  ل.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الع ران لقم:057ر سلوان ،الناظول 

- 62702 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

90 حصة   : بوج ع  فايزة  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة اس اء بوج ع : 10 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوج ع  فايزة  الس دة 
زايو  لقم19  الدوحة  زفقة  بام  حي 

62000 الناظول املغرب.

عنوافه)ا(  بوج ع  اس اء  الس دة 
تعاوف ة فتح الك ان 62000 الناظول 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بوج ع  فايزة  الس دة 
زايو   19 لقم  الدوحة  زفقة  بام  حي 

62000 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول بتاليخ ر2 شتن17 

2021 تحت لقم ر99ر.
591I

FIDUROC SARL AU

STE OUHSSAIN TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
لقم 1 الطابق االول ع الة D املركب 
التجالي كالفول ، 15000، ولزازات 

املغرب
 STE OUHSSAIN TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 189 
تجزئة الش س 2 مكرل - 15000 

ولزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
11679

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUHSSAIN TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء
التجالة العامة.

عنوان املقر االجت اعي : لقم 189 
 15000  - مكرل   2 الش س  تجزئة 

ولزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 600.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 6.000  : اوحسين  علي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  اوحسين  علي  الس د 
قصر ايت يحيى الن ف 52152 تنغي1 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  اوحسين  علي  الس د 
قصر ايت يحيى الن ف 52152 تنغي1 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بولزازات بتاليخ 01 أكتوار 

2021 تحت لقم 511.
592I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كوسكو بزار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثي1 إقامة دوس مالس لقم 11 ، 

90000، طنجة املغرب
كوسكو بزال شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 90 شالع 
موالي سل  ان،املحل التجالي لقم 

2 - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.78265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 يول وز  1ر  في  املؤلخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  بزال  كوسكو 
 10.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
 90 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

شالع موالي سل  ان،املحل التجالي 
لقم 2 - 90000 طنجة املغرب فت جة 

لتوقف النشاط بسبب تبعات

كوف د 19.

و عين:

و  اجندوز  مح د  الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي االدليس ة زفقة ج لقم 

ك صفي  املغرب  طنجة   90000  10

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 21 غشت 2021 وفي 90 شالع 

موالي سل  ان،املحل التجالي لقم 2 

- 90000 طنجة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 87ر217.

Iر59

أفاك أوديت

MAZULI MAROC SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت لقم 12 ، 90000، 

طنجة املغرب

MAZULI MAROC SARL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 ساحة 

الكويت الطابق الثاني لقم 12 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.106605

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 26 غشت  في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 MAZULI MAROC الشريك الوح د

SARL مبلغ لأس الها 100.000 دلهم 

ساحة   2 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 -  12 لقم  الثاني  الطابق  الكويت 

90000 طنجة املغرب فت جة ل : أزمة 

أقتصادية.
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و حدد مقر التصف ة ب 2 ساحة 
 -  12 لقم  الثاني  الطابق  الكويت 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الولتي  مح د  الس د)ة( 
عنوافه)ا( شالع موالي يوسف اقامة 
 90000  5 طابق   99 يوسف  موالي 

طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217158.
591I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

ميدار بالستير ش م م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

5ر2 شالع يعقوب املنصول إقامة 
األففال ع الة ب1 الطابق الرابع 

 BD YACOUB الدالالب ضاء -
 EL MANSOUR N° 25ر

 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدالالب ضاء املغرب
م دال بالستي1 ش م م شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 692 مكرل 

املسي1ة ر - س - 10110 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.21671
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :
مداح  فهد  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   170
0رر حصة لفائدة الس د )ة( مح د 

الرا�سي بتاليخ 29 شتن17 2021.
مداح  ع ر  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   160

0رر حصة لفائدة الس د )ة( مح د 

الرا�سي بتاليخ 29 شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129011.

595I

FLASH ECONOMIE

BRICOPECHE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRICOPECHE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 تجزئة 

اللة هن ة الح رية - 20160 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 ف17اير   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRICOPECHE

-تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أدوية

واألع ال  البناء  مواد  -تاجر 

املختلفة ؛

األجهزة  وتسويق  وا ع  -شراء 

 ، بالتجزئة  والنظالات  والطالء 

وتطوير  والكهرااء  الصحي  الصرف 

النجالة  السباكة  ؛  والبناء  األلا�سي 

إلخ..

عنوان املقر االجت اعي : 15 تجزئة 
اسفي   20160  - الح رية  هن ة  اللة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : مراد  أمين  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : امشاعرو  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د أمين مراد عنوافه)ا( 
15 تجزئة اللة هن ة الح رية 20160 

اسفي املغرب.
الس د مح د امشاعرو عنوافه)ا( 
حي ادلال دال السعادة ع الة 09 شقة 

01 ت كوين 80650 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د أمين مراد عنوافه)ا( 
15 تجزئة اللة هن ة الح رية 20160 

اسفي املغرب
الس د مح د امشاعرو عنوافه)ا( 
حي ادلال دال السعادة ع الة 09 شقة 

01 ت كوين 80650 اكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس   12 بتاليخ  بآسفي  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 5ر111.
596I

FLASH ECONOMIE

PROXAM
شركة املساه ة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

PROXAM
شركة مساه ة، لأس الها 

6.000.000 دلهم
املقر الرئيس: الطريق 111، كلم 

11.500، س دي ال17فو�سي، 
الدالالب ضاء

السجل التجالي عدد 187.967 – 
التعريف الضريبي عدد 10181766

التعريف املوحد لل قاولة: 
000080690000087

تعديل الفصلين 17 و19 من النظام 

األسا�سي

الج ع  محضر  ب وجب   .1

 21 بتاليخ  املنعقد  املشت1ك  العام 

شركة  مساه و  قرل   ،2021 يوف و 

»بروكسام« تعديل الفصلين 17 و19 

من النظام األسا�سي.

الفصل  تم تعديل  2. واناء عل ه، 

17 »صالح ات املجلس« والفصل 19

النظام  من  العامة«  »اإلدالة 

األسا�سي للشركة.

لدى  القافوني  اإليداع  تم  ر. 

بالدالالب ضاء  التجالية  املحك ة 

لقم  تحت   2021 يول وز   19 بتاليخ 

.787569

للخالصة والتذكي1:

لئيس مجلس اإلدالة 

597I

ALEPH EXPERTS MAROC

ALEPH EXPERTS MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ALEPH EXPERTS MAROC

7زفقة سبة اقامة لامي مكتب 

الطابق2 لقم 8 ، 60ر20، 

الدالالب ضاء املغرب

 ALEPH EXPERTS MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7زفقة 

سبة اقامة لامي مكتب الطابق 2 

لقم 8 - 60ر20 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

520279

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ALEPH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.EXPERTS MAROC

غرض الشركة بإيجاز : • إدالة أي 

عن  واملراقبة  األمن  أفظ ة  من  فوع 

املوقع  في  الفني  التد ل  وكذلك  بعد 

لألفراد واملهن ين ، مع استبعاد ج  ع 

حرفي  نشاط  أي  وفي  األ رى  األفواع 

تجالي احت1افي ،

وأمن  التقن ة  املساعدة   •

تكنولوج ا املعلومات ،

واألش اء  الوثائق  أموال  ح اية   •

الث  نة.

واألشخاص  البضائع  تأمين   •

وتنظ م السفر الشخ�سي والع ل ات 

التدليب ة  واملؤت رات  االستشالية 

األنشطة  وج  ع  والفعال ات 

أفواع  ج  ع  على  األ رى  التك  ل ة 

السالمة  مجاالت  في  الوسائط 

والتأمين واملراقبة التنظ   ة وح اية 

وسالمة امل تلكات واألشخاص ،

أو  أي ع ل   ، فهج  أو  أي ع ل ة   •

فص حة تتعلق ب ختلف املجاالت

• االستحواذ املباشر أو غي1 املباشر 

على حصة في أي شركة أو شركة ذات 

من  الل   ، مشابه  أو  مشابه  غرض 

 ، واملساه ة   ، جديدة  شركة  إنشاء 
واالكتتاب ، وشراء األسهم أو حقوق 

الشركة ، والع ل ات والشركات ذات 

الغرض امل اثل أو اإلضافي..

مال ة  معاملة  أي   ، عام  واوجه   •

أو  صناع ة  أو  عقالية  أو  منقولة  أو 

غي1  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  تجالية 

 ، أعاله  املذكولة  باألش اء  مباشر 

تعزيز  على  القادلة  آفذاك  واملحددة 

تطوير الشركة.
7زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
سبة اقامة لامي مكتب الطابق 2 لقم 

8 - 60ر20 الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 MERCIER BRUNO ERIC الس د
 100 بق  ة  حصة   JOEL : 1.000

دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MERCIER BRUNO ERIC الس د
BIS RUE DUر2  عنوافه)ا(   JOEL
SURMELIN 75020 فرنسا باليس.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

 MERCIER BRUNO ERIC الس د
BIS RUE DUر2  عنوافه)ا(   JOEL

SURMELIN 75020 فرنسا باليس
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

598I

EUREXMA

PAPATCHOLO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL رEME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
PAPATCHOLO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية زفقة 
سل م الشرقاوي و زفقة فان زيالفد 
الطابق 7 - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119809
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2018 يول وز   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAPATCHOLO

متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات.
عنوان املقر االجت اعي : زاوية زفقة 

زيالفد  فان  زفقة  و  الشرقاوي  سل م 

الب ضاء  الدال   20000  -  7 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الودغي1ي  املتوكل  سع د  الس د 

دلهم   5.000 بق  ة  حصة   50  :

للحصة.
الودغي1ي  املتوكل  الهادي  الس د 

دلهم   5.000 بق  ة  حصة   50  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الودغي1ي  املتوكل  سع د  الس د 
عنوافه)ا( 5 زفقة ابن وهبون 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
الودغي1ي  املتوكل  الهادي  الس د 

الخضراء  املدينة   10 عنوافه)ا( 

الب ضاء  الدال   20000 النواصر 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الودغي1ي  املتوكل  سع د  الس د 
 20000 وهبون  ابن  زفقة  عنوافه)ا( 

الدال الب ضاء املغرب
الودغي1ي  املتوكل  الهادي  الس د 

الخضراء  املدينة   10 عنوافه)ا( 

الب ضاء  الدال   20000 النواصر 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

دجن17 2018 تحت لقم 1ر006861.

599I

االئت ان الجهوي الجديدة

 ELANCARY BATIMENT ET
TRAVAUX GENERAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

االئت ان الجهوي الجديدة
النس م 5 تجزئة بكري الرقم 11 

الجديدة ، 21000، الجديدة املغرب
 ELANCARY BATIMENT ET

TRAVAUX GENERAUX شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي البستان 7 
ع الة 8 شقة 11 الطابق 1 الجديدة 

- 21000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
18707

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ELANCARY BATIMENT ET

.TRAVAUX GENERAUX
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : البستان 7 
ع الة 8 شقة 11 الطابق 1 الجديدة 

- 21000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جواد  االفصري  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(  جواد  االفصري  الس د 

البستان 7 ع الة 8 شقة 11 الطابق 

1 الجديدة 21000 الجديدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  كريم  االفصري  الس د 

لقم  إدليس  موالي  زفقة  ع ر  دلب 

 26000 سطات  األفدلس  مسجد  ر 

سطات املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 27061.

600I

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI 

 LA SOCIETE 

»NOBLISSIMO« SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI

 Angle boulevard Brahim

 Roudani et abou ishak el

 marouni Résidence espace

 Mâarif Casablanca، 20330،

Casablanca MAROC

 LA SOCIETE »NOBLISSIMO» 

SARL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الدال 

الب ضاء ،8ر، زفقة ب ي1 باغو الدال 

الب ضاء ،8ر، زفقة ب ي1 باغو 0رر20 

.Casablanca MAROC

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.122115

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 25 أكتوار 2021

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرل 

املسي1ين ملدة: 99 سنوات.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79876.

601I

fiduciaire trascof

 SEATECH SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

fiduciaire trascof
 tarik bnou ziad residence 01

 1 qh casablanca ، 20100،
casablanca maroc

 SEATECH SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة 
طالق ابن زياد حي املستشف ات 

معاليف الدال الب ضاء - 20000 
الدال الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر906ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SEATECH الوح د  الشريك  ذات 
SERVICES SARL AU مبلغ لأس الها 
مقرها  وعنوان  دلهم   50.000
ابن زياد حي  1 زفقة طالق  اإلجت اعي 
املستشف ات معاليف الدال الب ضاء 
- 20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

ل : جائحة كولوفا.
زفقة   1 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
املستشف ات  حي  زياد  ابن  طالق 
معاليف الدال الب ضاء - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  العالي  الد  عبد  الس د)ة( 
زفقة  مزوكة  مج وعة  5ر  عنوافه)ا( 
لوماني 20000 الدال الب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : 1 زفقة طالق ابن 
الدال  معاليف  املستشف ات  حي  زياد 

الب ضاء.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797712.

602I

ESPACE CONSULTING

 AMERICAN RAMP
COMPANY

إعالن متعدد القرالات

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

 AMERICAN RAMP COMPANY

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: الرقم 

22, زفقة عباس ملسعدي , املدينة 

الجديدة, - 0000ر فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

517ر6.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 17 غشت 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

مايلي: تفويت الحصص فوت الس د 

ج  ع   HICKS RYAN MATTHEW

الس د  إلى  حصة   250  : حصصه 

ROBINSON BRANDON NEIL

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 HICKS RYAN الس د  استقالة 

MATTHEW من منصبه ك سي1 ثاني 

للشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القافوني  تغ ي1الشكل 

إلى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 :  ROBINSON BRANDON NEIL

حصة500 
بند لقم 15: الذي ينص على مايلي: 
 ROBINSONللشركة مسي1وح د 

BRANDON NEIL
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1795/21.

Iر60

J2H INVEST

J2H INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

J2H INVEST
1، شالع موالي يوسف م ج ، 

50000، مكناس املغرب
J2H INVEST شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1، شالع 
موالي يوسف املدينة الجديدة 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51617
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 J2H  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
إفجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال البناء.
عنوان املقر االجت اعي : 1، شالع 
الجديدة  املدينة  يوسف  موالي 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
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10ر   : الولياغلي  األمين  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : الش س  مح د  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : الش س  أح د  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د األمين الولياغلي عنوافه)ا( 
 50000 1، شالع موالي يوسف م ج 

مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  الش س  مح د  الس د 
الشقة   8 شالع موالي يوسف ع الة 

9 م ج 50000 مكناس املغرب.
عنوافه)ا(  الش س  أح د  الس د 
 05 ع الة  العباس  موالي  شالع 

الطابق ر0 000ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الخطابي  مريم  الس دة 
 50000 1، شالع موالي يوسف م ج 

مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1721.
601I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AICHOUR EVENEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

Angle Rue Loubnane et ,6ر 
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
AICHOUR EVENEMENT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 26 زفقة 
ابي زلعة ع الة ا اقامة الرضوان 
مكتب لقم - 11000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1ر629

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AICHOUR EVENEMENT

تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت و املناسبات

النصف  و  االستي1اد  في  تاجر 

الج لة

الع ل  و  التس ي1  في  مقاولة 

التجالي.
عنوان املقر االجت اعي : : 26 زفقة 

الرضوان  اقامة  ا  ع الة  زلعة  ابي 

القن طرة   11000  - لقم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حنان  عيشول  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حنان  عيشول  الس دة 
 8 مج وعة   150 لقم   218 الزفقة 

11000 القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  حنان  عيشول  الس دة 
 8 مج وعة   150 لقم   218 الزفقة 

11000 القن طرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88761.

605I

EUREXMA

TOP EXPERTISE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL رEME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

TOP EXPERTISE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : إقامة 

لؤلؤة جاسم الطابق التالث لقم 

5 زفقة محا وح و - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر2989.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 

ذات  شركة   TOP EXPERTISE حل 

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   200.000

اإلجت اعي إقامة لؤلؤة جاسم الطابق 
 - وح و  محا  زفقة   5 لقم  التالث 

20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

لوفاة مسي1 الشركة.

و عين:

الس د)ة( سل م بنيس و عنوافه)ا( 

الدال   20000 شالع يعقوب املنصول 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

زفقة  وفي   2021 شتن17  ر1  بتاليخ 

لكراكة إقامة الكولفيش ع الة لقم 2 

لؤلؤة  إقامة  بولكون  األسفل  الطابق 
زفقة   5 لقم  التالث  الطابق  جاسم 

الب ضاء  الدال   20000 وح و  محا 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797222.

606I

CCA CONSULTING

محل تجاري
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي

محل تجالي
 25 في  ب قت�سى عقد موثق مؤلخ 
فوف17 2019 أعطى الس د)ة( إبراه م 
الوطن ة  للبطاقة  )ة(  الحامل  وكريم 
بالسجل  املسجل   B 17ر0ر  لقم 
التجالي 8ر95ر1 باملحك ة التجالية 
الحر  التس ي1  حق  الب ضاء  بالدال 
،زفقة   26 الكائن ب  التجالي  لألصل 
الب ضاء  الدال  معاليف  زلالة  ابن 
املغرب  الب ضاء  الدال  00ر20 
للس د)ة( سع د ازملا�سي الحامل )ة( 
 BE711ر7ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 
ملدة 2 سنة تبتدئ من 25 فوف17 2019 
و تنتهي في 0ر فوف17 2021 مقابل مبلغ 

شهري 22.000 دلهم.
607I

AFRODITA

ALMATAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ALMATAN شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
االه كنون إقامة فلوليس الطابق 
2 شقة لقم 16 - 90000 طنجة 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
2021ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«500.000 دلهم« أي من »500.000 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
لألسهم  اإلس  ة  الق  ة  لفع   : طريق 

املوجودة.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 90ر217.
608I

zarkal & associés

CENT DEGRES CASA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

zarkal & associés
1ر1 شالع عبد املومن الطابق 6 لقم 
22 ، 20100، الدال الب ضاء املغرب
CENT DEGRES CASA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 زفقة ابو 

القاسم القطربي بولكون - 0000 
الدال الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.198267
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 
املقر االجت اعي الحالي للشركة من »1 
 - بولكون  القطربي  القاسم  ابو  زفقة 
0000 الدال الب ضاء املغرب« إلى »8 
بالزاك شقة  اقامة  املندب  باب  زفقة 

8 - 0000 الدال الب ضاء املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 1ر7975.
609I

BENKHALI COMPTA

STE P-I PROJECT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY REBAT AV REBAT RUE ر N

93200 ، املض ق املغرب
 STE P-I PROJECT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بوزغالل 

تجزئة ال  ن املض ق - 200ر9 
املض ق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

0155ر

 09 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE P-I : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.PROJECT

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

: بوزغالل  املقر االجت اعي  عنوان 

200ر9   - املض ق  ال  ن  تجزئة 

املض ق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

10ر   : الشنتوف  طالق  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر حصة   : بنعلي  الس د مح د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ياسر الخل في : 0رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه  الشنتوف  طالق  الس د 
 25 ر1 لقم  شالع بالل بن لااح زفقة 

تطوان200ر9 املغرب 

الس د مح د بنعلي عنوافه  ندق 

الدير عوامة طنجة 90000 املغرب. 

الس د ياسر الخل في عنوافه شالع 

اح د البقال لقم 77 تطوان 

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه  الشنتوف  طالق  الس د 
 25 ر1 لقم  شالع بالل بن لااح زفقة 

تطوان200ر9 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1522.

610I

zarkal & associés

SEVERA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

zarkal & associés
1ر1 شالع عبد املومن الطابق 6 لقم 
22 ، 20100، الدال الب ضاء املغرب

SEVERA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 98 شالع 
عين تاوجطات بولكون - 00 الدال 

الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.110211

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   SEVERA حل 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
عين  شالع   98 اإلجت اعي  مقرها 
تاوجطات بولكون - 00 الدال الب ضاء 
اي  للشركة  يعد  للم  فت جة  املغرب 

نشاط.
و عين:

و  اح  دة  اح د  الس د)ة( 
تاوجدات  عين  شالع   98 عنوافه)ا( 
املغرب ك صفي  الب ضاء  الدال   000

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 20 شتن17 2021 وفي 98 شالع 
عين تاوجطات بولكون - 0000 الدال 

الب ضاء املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 1ر7975.
611I

مستامنة شامة

HACHI2IT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول شالع املسي1ة لقم 112 
الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب
HACHI2IT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 112 شالع 

املسي1ة الطابق األول - 62000 
الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2299

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  0ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HACHI2IT
تص  م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع
معالجة  و  برمجة  و  تكوين 

املعلوم ات
تسويق ج  ع املواقع .

 112  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 62000 شالع املسي1ة الطابق األول - 

الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د حا�سي بالل : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 100000  : بالل  حا�سي  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بالل  حا�سي  الس د 

بنطواز 00ر95 بنطواز فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوافه)ا(  ب الل  حا�سي  الس د 

بنطواز 00ر95 بنطواز قرنسا

عنوافه)ا(  اع رو  بويحيي  الس د 
الناظول  السعادة  تجزئة  املطال  حي 

62000 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضول بتاليخ ر1 شتن17 

2021 تحت لقم 911ر.

612I

مستامنة شامة

املغرب
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول شالع املسي1ة لقم 112 

الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

املغرب شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول 62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

22987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : املغرب.

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الوطني  الغي1  لحساب  البضائع 

الدولي

فقل االمتعة و االلسال ات 

االستي1اد و التصدير.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق   112 لقم  املسي1ة 

الناظول 62000 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : علوش  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 100000  : علوش  مح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  علوش  مح د  الس د 

هولندا 5ر991 هولندا هولندا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  علوش  مح د  الس د 

هولندا 5ر991 هولندا هولندا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1207.

Iر61

مستامنة شامة

TIJWAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول شالع املسي1ة لقم 112 

الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

TIJWAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول 62000 

الناظول املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر1727.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   06 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الزعزوعي  علي  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   500

)ة( موالي  الس د  لفائدة  500 حصة 

أكتوار   06 بتاليخ  الفال�سي  امح د 

.2021

النباش  فب ل  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   250

)ة( موالي  الس د  لفائدة  250 حصة 

أكتوار   06 بتاليخ  الفال�سي  امح د 

.2021

الحسين  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   250 النباش 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   250 أصل 

 06 بتاليخ  الفال�سي  امح د  موالي 

أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 22 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1220.

611I

مستامنة شامة

TIJWAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول شالع املسي1ة لقم 112 

الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

TIJWAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول 62000 

الناظول املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر1727.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  06 أكتوار  في  املؤلخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

الفال�سي موالي امح د ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1220.

615I

مستامنة شامة

TIJWAL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

مستامنة شامة

شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 

الناظول شالع املسي1ة لقم 112 

الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

TIJWAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول شالع 

االفوال لقم 06 حي ابوعجاجا 

ا ندوق احدادا الناظول 62000 

الناظول.

تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر1727.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 06 أكتوار 2021 تم تحويل 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1220.

616I
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CABINET IMFICONSEIL

TRII DIENSTLEISTUNG
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ر
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
TRII DIENSTLEISTUNG شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 شالع 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 

ر - 20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
519805

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TRII  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIENSTLEISTUNG
غرض الشركة بإيجاز : تكنولوج ا 
التحت ة  البن ة  و دمات  املعلومات 

لنظام الطاقة - تقديم الخدمات 
 - تجالة - استي1اد و تصدير ؛.

شالع   6  : االجت اعي  املقر  عنوان 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 

ر - 20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الت1يعي  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الت1يعي  يوسف  الس د 
 HOHER WEG 9 A 1962ر ESSEN

.ALLEMAGNE
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الت1يعي  يوسف  الس د 
 HOHER WEG 9 A 1962ر ESSEN

ALLEMAGNE
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر615ر.
617I

SAVOIR EXPERT

DOUNIA PLASTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
DOUNIA PLASTIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
فاس اغبالو اقولال صفرو - 1000ر 

صفرو املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1769

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 أبريل   26 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   DOUNIA PLASTIC
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
اإلجت اعي طريق فاس اغبالو اقولال 
صفرو - 1000ر صفرو املغرب فت جة 

ل : حل مسبق.
طريق  ب  التصف ة  مقر  وحدد 
1000ر   - فاس اغبالو اقولال صفرو 

صفرو املغرب. 
و عين:

الس د)ة( توف ق ازمي و عنوافه)ا( 
لقم 1ر2 الحي الصناعي مساي صفرو 
)ة(  ك صفي  املغرب  صفرو  1000ر 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يوف و  ر0  بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 127/21.

618I

SAVOIR EXPERT

BOUHNAS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

BOUHNAS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

1/218 شالع مح د لقبال 

بويعقواات صفرو - 1000ر صفرو 

املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.2709

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 ماي   17 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   BOUHNAS الوح د  الشريك 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

شالع   218/1 لقم  اإلجت اعي  مقرها 

 - صفرو  بويعقواات  لقبال  مح د 

1000ر صفرو املغرب فت جة ل : حل 

مسبق.

لقم  ب  التصف ة  مقر  وحدد 

لقبال  مح د  شالع   218/1

صفرو  1000ر   - صفرو  بويعقواات 

املغرب. 

و عين:
و  بوهناس  فط  ة  الس د)ة( 
تجزئة  مكرل  ر8  لقم  عنوافه)ا( 
صفرو  مسعودة  ستي  السالوي 
)ة(  ك صفي  املغرب  صفرو  1000ر 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و   17 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم الت1ت بي115.

619I

ائت اف ة بوعرفة

STE GIBS HANINI
شركة التضامن
تأسيس شركة

ائت اف ة بوعرفة
لقم19 زفقة الدال الب ضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE GIBS HANINI شركة 
التضامن

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
افوال تالس نت بوشاون - 61200 

تالس نت املغرب 
تأسيس شركة التضامن 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
911

 16 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
بامل يزات  التضامن  لشركة  األسا�سي 

التال ة:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GIBS HANINI
النقش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستي1اد   - الكري ة  األحجال  على 
والتصدير- مقاول األشغال الع وم ة 

املختلفة.
عنوان املقر االجت اعي : دوال افوال 
تالس نت بوشاون - 61200 تالس نت 

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

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

10ر   : ط بي  الجبال  عبد  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر حصة   : دلاوي  الس د ح زة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : سنو�سي  محجواة  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد الجبال ط بي عنوافه)ا( 
دوال افوال بوشاون 61200 تالس نت 

املغرب.
عنوافه)ا(  دلاوي  ح زة  الس د 
دوال افوال بوشاون 61200 تالس نت 

املغرب.
سنو�سي  محجواة  الس دة 
عنوافه)ا( دوال افوال بوشاون 61200 

تالس نت املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عبد الجبال ط بي عنوافه)ا( 
دوال افوال بوشاون 61200 تالس نت 

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17  ر2  بتاليخ  بفج ج  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 289/2021.
620I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 SUCCURSALE
ONVOUSASSURE.COM

شركة املساه ة
تع ين مسي1 جديد للشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
15 ، شالع لخضر غ الن ، الطابق 
الخامس ، شقة 101 إقامة الوطن ة 
،املدينة الجديدة، فاس ، 0100ر، 

فاس املغرب
 SUCCURSALE

ONVOUSASSURE.COM شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر1 شالع 
مرس السلطان - 0ر201

 الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

61221ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2021 يوف و   11 في  املؤلخ 

اد  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

لوفو ايڤ جوزيف ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 9ر7915.

621I

LAMAN EXPERTISE

D.N. CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

D.N. CONSULTING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 

لقم 9، الشقة C5 ،ع الة G، عرصة 

صينكو 1، شالع ، املزدلفة - 10000 

مراكش املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

89ر72.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 

 DA الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

 COSTA DOMINIQUES GERARD

ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   15 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128570.

622I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

ميز الصناعة 21 

) MIZ INDUSTRY 21(
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 11ر LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MIZ INDUSTRY( 21 ميز الصناعة

21 ( شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

القايد، حظي1ة املتحف، حرا ل 

البول، مراكش املغرب - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119181

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ميز   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MIZ INDUSTRY 21/ 21 الصناعة

صناعة   : بإيجاز  الشركة   غرض 

و تسويق كل أفواع اللصاق و الدهان.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

حرا ل  املتحف،  حظي1ة  القايد، 

 10000  - املغرب  مراكش  البول، 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

00ر   : ابتسام  ح يش  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة ح يش ابتسام عنوافه)ا( 
بلوك 01 لقم 162 تجزئة الفتح أيت 

ملول 86150 أيت ملول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة ح يش ابتسام عنوافه)ا( 
بلوك 01 لقم 162 تجزئة الفتح أيت 

ملول 86150 أيت ملول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128550.

Iر62

FOUZMEDIA

BEL SM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BEL SM SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 1 - 11000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

62817

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BEL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SM SARL AU
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

فقل املستخدمين.
 59  : االجت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شالع 
 11000  -  1 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القن طرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اإلبراه مي  فاط ة  الس دة 
عنوافه)ا( الرقم 29 ع ل ة الخي1 اوالد 

اوج ه 11000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اإلبراه مي  فاط ة  الس دة 
عنوافه)ا( الرقم 29 ع ل ة الخي1 اوالد 

اوج ه 11000 القن طرة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

لقم -.
621I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 ALL PROJECT LOGISTICS
MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شالع الزلقطوني الطابقر ، 
لقم8 الدال الب ضاء ، 60ر20، الدال 

الب ضاء املغرب
 ALL PROJECT LOGISTICS

MOROCCO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
اللة ال اقوت مصطفى املعاني 

الطابق 1 لقم 56 - - الدال الب ضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

8517ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 0ر غشت 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

مصطفى  ال اقوت  اللة  شالع   61»

الدال   -  -  56 لقم   1 الطابق  املعاني 

زاوية  »10ر  إلى  املغرب«  الب ضاء 

شالع  و  الريفي  ع ر  الحاج  شالع 

الدال   -  - 5ر  لقم  ر  الطابق  الحرية 

الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796751.

625I

الزوين املصطفى

LIDABELLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

الزوين املصطفى

ع الة 9 زفقة بنزلت شقة 5 الطابق 

ر ح رية ، 50000، مكناس املغرب

LIDABELLE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8ر 

مكرل شالع 21 - 16000 س دي 

قاسم املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.21929

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   1.000.000»

«2.000.000 دلهم« إلى »000.000.ر 

دلهم« عن طريق : إدماج احت اطي أو 

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 509.

626I

الزوين املصطفى

LIDABELLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

الزوين املصطفى
 5 شقة  بنزلت  زفقة   9 ع الة 
50000، مكناس   ، ر ح رية  الطابق 

املغرب
ذات  شركة   LIDABELLE

املسؤول ة املحدودة
لقم  االجت اعي  مقرها  وعنوان 
- 16000 س دي   21 8ر مكرل شالع 

قاسم املغرب.
توس ع نشاط الشركة

التجالي  السجل  في  التق  د  لقم 
.21929

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستي1اد و التصدير.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 12 بتاليخ  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 509.

627I

FOUZMEDIA

 SOCIETE THE ENGLISH
HOUSE PRIVE SARL

إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE THE ENGLISH

HOUSE PRIVE SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: ر5 زفقة 
طالق ابن زياد محل لقم 1 مكتب 1 
و 2 القن طرة - - القن طرة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

7ر110.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2019 دجن17   02 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بق  ة  اجت اع ة  حصة   19 تفويت 
100 دلهم للواحدة في ملك ة الس د 
الس د  لفائدة  شعي1ات  م لودي 

مح د شعي1ات 
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
 لهذه التعديالت تم قبول 

ً
مايلي: تبعا

شعي1ات  سندس  ارنسة  استقالة 
وتع ين الس د مح د شعي1ات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي  7-6-ر:  لقم  بند 
اجت اع ة  حصة   19 تفويت  مايلي: 
ملك ة  في  للواحدة  100 دلهم  بق  ة 
لفائدة  شعي1ات  م لودي  الس د 

الس د مح د شعي1ات 
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 
 لهذه التعديالت تم قبول 

ً
مايلي: تبعا

شعي1ات  سندس  ارنسة  استقالة 
وتع ين الس د مح د شعي1ات

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

شتن17 2021 تحت لقم 7ر110.

628I

CANOCAF SARL

AIN ZAHRA EL AMAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شالع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

لقم 7 الطابق الثاني لقم ر0 
 NADOR ،62000 ،الناظول

MAROC
AIN ZAHRA EL AMAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي - ر6225 الدليوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
77ر
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 AIN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZAHRA EL AMAL
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 
الدليوش  ر6225   - الخطابي  الكريم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د بقالي : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بقالي  مح د  الس د 

هولندا 6100 هولندا هولندا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بقالي  مح د  الس د 

هولندا 6100 هولندا هولندا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  بالدليوش  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 127.
629I

مستأمنة سامي لل حاسبة

 STE FRIGO ZABAR FRUITS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

مستأمنة سامي لل حاسبة
حي م  وفة لقم 55 بلوك 1 الطابق 
األول بني مالل ، 001ر2، بني مالل 

املغرب
 STE FRIGO ZABAR FRUITS
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 55 
حي م  وفة بلوك 1 الطابق األول - 

020ر2 بني مالل املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
9ر97.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  01 أكتوار  املؤلخ في 
 STE شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
 FRIGO ZABAR FRUITS SARL
دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 
 55 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 - األول  الطابق   1 بلوك  م  وفة  حي 
 : ل  فت جة  املغرب  مالل  بني  020ر2 

- عدم اشتغال الشركة.
 55 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
 - األول  الطابق   1 بلوك  م  وفة  حي 

020ر2 بني مالل املغرب. 
و عين:

الس د)ة( بوشتى زهال و عنوافه)ا( 
 25000 عزوز  أوالد  ملل كات  دوال 
 ريبكة املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1091.
0Iر6

CABINET RAMI EXPERTISE

GEO PRODUITS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

GEO PRODUITS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 122 

شالع موالي ادليس الطابق 1 و 2 

أففا الدال الب ضاء - ر2001 الدال 

الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.69997

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  17 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 1 الطابق  ادليس  «122 شالع موالي 

و 2 أففا الدال الب ضاء - ر2001 الدال 

الب ضاء املغرب« إلى »869 الطابق 1 

مكتب 1 مكرل تجزئة القرويين طريق 

فاس  0000ر   - فاس  الشقف  عين 

املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1729.

1Iر6

CAPITAL SYNDIC

CAPITAL SYNDIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CAPITAL SYNDIC

10 شالع الحرية الطابق الرابع شقة 

7 ، 20250، الدال الب ضاء املغرب

CAPITAL SYNDIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 

الحرية الطابق الرابع شقة 7 - 

20250 الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.292001

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   12 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الحق  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   600 مستغفر 

الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

)ة( نع  ة مستغفر بتاليخ 12 أكتوار 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796591.

2Iر6

مستأمنة سامي لل حاسبة

STE GRECAL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة سامي لل حاسبة

حي م  وفة لقم 55 بلوك 1 الطابق 

األول بني مالل ، 001ر2، بني مالل 

املغرب

STE GRECAL SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 6 

شقة لقم 11 الطابق 1 شالع مح د 

الخامس بني مالل - 000ر2 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

12061

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GRECAL SARL

ج ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

النفايات ومعالجتها.

 6 : ع الة  املقر االجت اعي  عنوان 

1 شالع مح د  11 الطابق  شقة لقم 

الخامس بني مالل - 000ر2 بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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الحداني  الحك م  عبد  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : الس د عبد املالك الح دو 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحداني  الحك م  عبد  الس د 

إقامة  العصري  الحي  عنوافه)ا( 

مالل  بني   ******* ر  شقة  البولية 

املغرب.

الح دو  املالك  عبد  الس د 

عنوافه)ا( تجزئة باشكو ع الة الواحة 

الب ضاء   20000  2 ش   1 ط   10 س 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحداني  الحك م  عبد  الس د 

إقامة  العصري  الحي  عنوافه)ا( 

مالل  بني   ***** ر  شقة  البولية 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1110.

Iرر6

GHIZLANE DOUBLANE

 SOCIETE IMMOBILIERE
AHA

إعالن متعدد القرالات

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 ع الة العبدي شالع مح د 

السادس ، 21000، الجديدة املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE AHA

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: مكتب 
لقم 22 ع الة مالك الطابق الرابع 

شالع النخ ل - - الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.16075

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  2021 تم  01 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

لفع لأس ال الشركة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسي1ا  اح د  غن م  الس د  اضافة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديد التقس م الجديد لالسهم

على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 

مايلي: اضافة املسي1 الجديد للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 27059.

1Iر6

meraflour

MERALFOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

meraflour

 BLOC D HAY OURIDA ، 16

35000، taza maroc

MERALFOUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

الطي1ان مج 2 لقم املحل 7 - 5000ر 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9ر62

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MERALFOUR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMMEUBLES PROMOTEUR

IMMOBLIER
 FOURNITURES DE BUREAU

((MARCHAND EN GROS
.NEGOCIANT

ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطي1ان مج 2 لقم املحل 7 - 5000ر 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد البالي علو�سي : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علو�سي  البالي  عبد  الس د 
 16 لقم  د  بلوك  وليدة  حي  عنوافه)ا( 

5000ر تازة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
علو�سي  البالي  عبد  الس د 
 16 لقم  د  بلوك  وليدة  حي  عنوافه)ا( 

5000ر تازة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   21 بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 555.

5Iر6

BEFEC

الشركة العقارية إيغرم
إعالن متعدد القرالات

BEFEC
0ر شالع الجيش امللكي ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
الشركة العقالية إيغرم »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: إقامة 
الح د شالع مح د ج ال الذلة 

ع الة ب /ب ل 2 عين السبع - - الدال 
الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

5.082ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

مايلي: على األ ص: - أ ذ عل ا بنقل 

الراحل إغي1موديد ، الشريك املتوفى. 

- أقر وصادق على الت17عات املختلفة 

مواد  تعديل   - الشركاء.  بين  لألسهم 

إدالة  تعديل   - لذلك.  التأسيس وفًقا 

الشركة.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يتم   ، القافوف ة  للتغ ي1ات  فت جة 

 - التالي:  النحو  على  املال  لأس  توزيع 

الس د ح و ايت داود  

1.500 سهم -الس د  مح د إيغي1 

الس د   - سهم    291  

الس دة   - سهم   291 إيغي1  حسن 

-الس دة  سهم   188 الغازي   ديجة 

-الس دة  سهم   116 إيغي1  فاط ة 

-الس دة  سهم   116 إيغي1  مريم 

-الس دة  سهم   116 إيغي1  عائشة 

م نة إيغي1 116 سهم -الس دة فاطنة 

إيغي1 116 سهم   

 -------- 000.ر سهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

الس د  ارن  للشركة  املشالك  املدير 

 ،01/01/1968 إيغي1،ولد،في  مح د 

تجزيئة العامرية ع الةD شقة 7 تيت 

BJ70501 مل ل - البطاقة لقم

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795.992.

6Iر6
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MOORE CASABLANCA

فراتريس إنفت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
فراتريس إففت شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي عند بزنس 
سنت1 ولك 7 إقامة لامي زفقة سبتة 
الطابق 2 املكتب 8 - 20100 الدال 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.109865
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  ر2 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
7 إقامة لامي  »عند بزنس سنت1 ولك 
 -  8 املكتب   2 الطابق  سبتة  زفقة 
إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال   20100
منطقة   701 قطعة  ميسان  »تجزئة 
 - بوسكولة  صالح  والد  صناع ة 

27182 الدال الب ضاء املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 7ر7980.
7Iر6

S.H EXPERTISE

SOLEIL PIECES AUTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
SOLEIL PIECES AUTO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 امبي1 
بولكون - ر2005 الدالالب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

87819ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 

املصادقة على :
واكريم  اح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
أكتوار   18 بتاليخ  واكريم  بلقاسم 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798208.
8Iر6

AL AGADIR

 STE EQUIPEMENT &
SERVICE AUTO AL JANOUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc
 STE EQUIPEMENT & SERVICE
AUTO AL JANOUB شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أيت 
بوصابون الصفاء شتوكة أيت باها - 

80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2160

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 EQUIPEMENT & SERVICE AUTO

.AL JANOUB

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة دا ل املغرب ك ا بالخالج. 

املركبات  وإصالح  ص افة 

والشاحنات وارالت.

تد ل سريع في الخدمة.

التشخ ص واكتشاف األعطال

تكنولوج ا املعدات اإللكت1وف ة

الصفائح املعدف ة والرسم

تاجر قطع غ ال.

تقن ة فظام الفرامل على االمت از، 

ج  ع  وا ع  وشراء  واالستغالل، 

التجالية  والعالمات  اال ت1اع  براءات 

والت1ا  ص، لفائدة الشركة.

الع ل ات  ج  ع  الع وم  وعلى 

والغي1  العقالية  املال ة،  التجالية 

العقالية التي لها عالقة مباشرة أو غي1 

املباشرة بأهداف املشال إليها والتي من 

شأنها تطوير وتوس ع نشاط الشركة

عنوان املقر االجت اعي : دوال أيت 

بوصابون الصفاء شتوكة أيت باها - 

80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هللا  عبد  اكناو  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هللا  عبد  اكناو  الس د 

أكادير 80000 أكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  هللا  عبد  اكناو  الس د 

أكادير 80000 أكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2269.

9Iر6

فيسكوفت  دمات

BOBINAGE AZLA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

فيسكوفت  دمات
شالع مح د حجاج تطوان، 010ر9، 

تطوان املغرب
BOBINAGE AZLA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بالمول 
ج اعة ازال 000ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0109ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOBINAGE AZLA
و  لف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اصالح االالت و املعدات الصناع ة و 

املكاف ك ة..
بالمول   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ج اعة ازال 000ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 50  : الشع ل  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
50 حصة   : مح د حجاج  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د يوسف الشع ل عنوافه)ا( 
بوس الل  لقم.17  بوس الل  شالع 

000ر9 تطوان املغرب.
عنوافه)ا(  حجاج  مح د  الس د 
دوال هل لة ازال 000ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
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الس د يوسف الشع ل عنوافه)ا( 
بوس الل  لقم.17  بوس الل  شالع 

000ر9 تطوان املغرب
عنوافه)ا(  حجاج  مح د  الس د 
دوال هل لة ازال 000ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   18 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1ر1ر.

610I

ALLEGEANCE CONSULTING

 COMPTOIR MAGHREBIN
 DU MATERIEL MEDICAL

SIGLE » C3M « SARL AU
إعالن متعدد القرالات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شالع طافطان 
و شالع لبنان اقامة ل نى لقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
 COMPTOIR MAGHREBIN DU

 MATERIEL MEDICAL SIGLE
M » SARL AUرC « »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: شقة لقم 
6 طابق لقم 1 ع الة ياسين 1 شالع 
ابي الحسن شادلي - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر9112.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 21 شتن17 2020

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
الذي  حصص:  تفويت  لقم  قرال 
ع اد  الس د  قام  مايلي:  على  ينص 
حصة   100 بب ع  الع راني  الدين 
حصة   100 أصل  من  اجت اع ة 
املستعين  العلوي  الس د  لفائدة 

يوسف
الذي   : مسي1  استقالة  لقم  قرال 
ينص على مايلي: مغادلة الس د ع اد 
الدين الع راني الشركة بصفة نهائ ة 
مهامه  من  إستقالته  لقبول  تبعا 

ك سي1

قرال لقم تع ين مسي1 : الذي ينص 
العلوي  الس د  تع ين  مايلي:  على 
جديد  ك سي1  يوسف  املستعين 
العلوي  الس د  الى  اضافة  للشركة 

املستعين فوفل مع توق ع منفصل
الذي   : الشركة  تحويل  لقم  قرال 
الشكل  تحويل  مايلي:  على  ينص 
ذات  شركة  من  للشركة  القافوني 
ذات  شركة  الى  املحدودة  املسؤول ة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  6و7:  لقم  بند 
الدين  ع اد  الس د  قام  مايلي: 
اجت اع ة  100 حصة  بب ع  الع راني 
الس د  لفائدة  حصة   100 أصل  من 

العلوي املستعين يوسف
على  ينص  الذي   :12 لقم  بند 
الدين  ع اد  الس د  مغادلة  مايلي: 
تبعا  نهائ ة  بصفة  الشركة  الع راني 

لقبول إستقالته من مهامه ك سي1
على  ينص  الذي   :12 لقم  بند 
مايلي: تع ين الس د العلوي املستعين 
يوسف ك سي1 جديد للشركة اضافة 
الى الس د العلوي املستعين فوفل مع 

توق ع منفصل
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تحويل 
الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 5رر217.
611I

AL AGADIR

شركـة لسونتغال أوطو باغ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc

شركـة لسوفتغال أوطو باغ شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك 5 
شالع الرااط لقم 81 حي مح دي 

أكادير الطابق األل�سي أكادير 80000 
أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : --
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركـة  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

لسوفتغال أوطو باغ.
تسويق،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطع  أفواع  ج  ع  واستي1اد  توزيع 
الخف فة  والعراات  الس الات  غ ال 
الرياض ة،  املعدات  والثق لة، 

اإلستي1اد والتصدير.
 5 بلوك   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مح دي  حي   81 لقم  الرااط  شالع 
أكادير الطابق األل�سي أكادير 80000 

أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : هشام  عرو�سي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 200  : لضوان  شتوي  بن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 100  : صالح  اتكجفت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هشام  عرو�سي  الس د 

أكادير 80000 أكادير املغرب.
لضوان  شتوي  بن  الس د 
أكادير   80000 أكادير  عنوافه)ا( 

املغرب.
عنوافه)ا(  صالح  اتكجفت  الس د 

أكادير 80000 أكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  هشام  عرو�سي  الس د 

أكادير املغرب أكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106925.

612I

AL AGADIR

CHEZ NAPO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc

CHEZ NAPO SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الهناء 

بلوك أ لقم 28 الدلالكة - اكادير 

أكادير 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : --

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 CHEZ : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.NAPO SARL AU

املأكوالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخف فة.

عنوان املقر االجت اعي : حي الهناء 

اكادير   - الدلالكة   28 لقم  أ  بلوك 

أكادير 80000 أكادير املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 : الحطاب  امين  مح د  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحطاب  امين  مح د  الس د 
أكادير   80000 أكادير  عنوافه)ا( 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحطاب  امين  مح د  الس د 
أكادير   80000 أكادير  عنوافه)ا( 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 106900.
Iر61

FOUZMEDIA

» AIT OUAHI AVICOLE «
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
« AIT OUAHI AVICOLE « »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: دوال ايت 
حدو ايت واحي الج اعة القروية 
س دي يحيى - - ت فلت املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.27781
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 17 ف17اير 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
توث قي  عقد  ب قت�سى   1-
أح د  األستاذ  ب كتب  إبرامه  تم 
بتاليخ  بالقن طرة,  موثق  بلغربي 
الس د مح د  تصدق   17/02/2021
حصة   690.000 )صاحب  ابوالعزيز 
الرقبة  حق  ج  ع   * ب:  اجت اع ة( 

 690.000( االجت اع ة  حصصه  من 
ي تلكها  التي  اجت اع ة(  حصة 
 AIT OUAHI  « املس اة  بالشركة 
أم نة  الس دة   : إلى   »  AVICOLE
حصة   115.000 بنسبة  ابوالعزيز 
الس د  الرقبة.  حق  من  اجت اع ة 
 115.000 بنسبة  ابوالعزيز  سع د 
الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
بنسبة  ابوالعزيز  مح د  الس د 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000
الرقبة. الس د  الد ابوالعزيز بنسبة 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000
ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د  الرقبة. 
اجت اع ة  حصة   115.000 بنسبة 
مل كة  الس دة  الرقبة.  حق  من 
حصة   115.000 بنسبة  ابوالعزيز 
لفائدة  الرقبة.  حق  من  اجت اع ة 
املر�سي  فاط ة  الس دة  الس دة 
االفتفاع  حق  من  اجت اع ة  حصة 
تحويل  -التس  ة:   2 و   90.000
ذات  شركة  تس  ة  من  الشركة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 
املسؤول ة  ذات  شركة  إلى  الوح د 

املحدودة.
فت جة  االجت اعي:  الرأس ال   - ر 
الحصص  أصبحت  الصدقة  لهاته 

االجت اع ة موزعة كالتالي:
العزيز  أبو  مح د  الس د   -
حق  من  اجت اع ة  حصة   600.000

االفتفاع.
- الس دة فاط ة املر�سي 90.000 

حصة اجت اع ة من حق االفتفاع.
العزيز  ابو  مح د  الس د   -
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة.
ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د   -
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة.
ابوالعزيز  سع د  الس د   -
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة.
- الس د  الد ابوالعزيز 115.000 

حصة اجت اع ة من حق الرقبة.
بنسبة   ابوالعزيز  أم نة  الس دة   -
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة.

ابوالعزيز بنسبة   - الس دة مل كة 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة. 
حصة   690.000 املج وع   -
اجت اع ة( حق الرقبة وحق االفتفاع)
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بالس د  الشركة  احتفظت   : التس ي1 
لبطاقة  الحامل  العزيز  أبو  مح د 
 A25719ر لقم  الوطن ة  التـعريف 
اتفق  ك ا  للشركة  أسا�سي  ك سي1 
وحده  له  التوق ع  يبقى  بان  الشركاء 
فقط. -5 اإلمضاء: تقرير اإلمضاء من 
طرف الس د مح د أبو العزيز الحامل 
لقم  الوطن ة  التـعريف  لبطاقة 
الصدقة  لهاته  فت جة  و   .A25719ر
من   et 11  6,7 ر,  الفصول  تغي1ت 

القافون األسا�سي للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  7-6-ر:  لقم  بند 

مايلي:
توث قي  عقد  ب قت�سى   -  1
أح د  األستاذ  ب كتب  إبرامه  تم 
بتاليخ  بالقن طرة,  موثق  بلغربي 
الس د مح د  تصدق   17/02/2021
حصة   690.000 )صاحب  ابوالعزيز 
الرقبة  حق  ج  ع   * ب:  اجت اع ة( 
 690.000( االجت اع ة  حصصه  من 
ي تلكها  التي  اجت اع ة(  حصة 
 AIT OUAHI  « املس اة  بالشركة 

AVICOLE « إلى :
بنسبة  ابوالعزيز  أم نة  الس دة 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة.
بنسبة  ابوالعزيز  سع د  الس د 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة. 
بنسبة  ابوالعزيز  مح د  الس د 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة. 
بنسبة  ابوالعزيز  الس د  الد 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة. 
بنسبة  ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د 
حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

الرقبة. 

بنسبة  ابوالعزيز  مل كة  الس دة 

من  اجت اع ة  حصة   115.000

الس دة  الس دة  لفائدة  الرقبة.  حق 

اجت اع ة من  املر�سي حصة  فاط ة 

حق االفتفاع 90.000 و 

الشركة  تحويل  -التس  ة:   2

املسؤول ة  ذات  شركة  تس  ة  من 

إلى  الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة. 

االجت اعي:  الرأس ال  ر - 

أصبحت  الصدقة  لهاته  فت جة 

الحصص االجت اع ة موزعة كالتالي: 

 600.000 - الس د مح د أبو العزيز 

االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

 90.000 املر�سي  فاط ة  الس دة   -

االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

 115.000 - الس د مح د ابو العزيز 

الرقبة. حق  من  اجت اع ة   حصة 

- الس د عبد هللا ابوالعزيز 115.000 

الرقبة. حق  من  اجت اع ة   حصة 

 115.000 ابوالعزيز  سع د  الس د   -

الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

 115.000 ابوالعزيز  الس د  الد   -

الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

بنسبة   ابوالعزيز  أم نة  الس دة   -

حق  من  اجت اع ة  حصة   115.000

ابوالعزيز  مل كة  الس دة   - الرقبة. 

اجت اع ة  حصة   115.000 بنسبة  

من حق الرقبة. 

حصة   690.000 املج وع   -

اجت اع ة( حق الرقبة وحق االفتفاع)

على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

الشركة  احتفظت   : التس ي1  مايلي: 

الحامل  العزيز  أبو  مح د  بالس د 

لقم  الوطن ة  التـعريف  لبطاقة 

للشركة  أسا�سي  ك سي1   A25719ر

التوق ع  يبقى  بان  الشركاء  اتفق  ك ا 

تقرير  اإلمضاء:   5- فقط.  وحده  له 

مح د  الس د  طرف  من  اإلمضاء 

التـعريف  لبطاقة  الحامل  العزيز  أبو 

فت جة  و   .A25719ر لقم  الوطن ة 

لهاته الصدقة تغي1ت الفصول ر, 6,7 

et 11 من القافون األسا�سي للشركة.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 05 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

أبريل 2021 تحت لقم 280.

611I

سل سوليس ون

ديار الوحدة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

سل سوليس ون

تجزئة البساتين شالع البلح لقم 189 

، 90000، طنجة املغرب

ديال الوحدة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البساتين لقم 150 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر975.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تقرل حل  11 أكتوار  املؤلخ في 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ديال 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوحدة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

طنجة   150 لقم  البساتين  تجزئة 

 : ل  فت جة  املغرب  طنجة   90000  -

كوف د 19.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 - طنجة   150 لقم  قطعة  البساتين 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الخ لي�سي  مح د   الس د)ة( 

قطعة  البساتين  تجزئة  عنوافه)ا(  و 
املغرب  طنجة   90000  150 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.

الخ لي�سي  اح د   الس د)ة( 

9ر  قطعة  اس ا  تجزئة  عنوافه)ا(  و 

طنجة   90000 قدول  الحاج  اعزيب 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 11ر217.

615I

FIDICOM

SOCIETE BOXIMITRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

SOCIETE BOXIMITRAV شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
شنك ط زفقة املاف ا لقم 9 الزهول 

2 - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

69971

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BOXIMITRAV

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع وم ة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 2 الزهول   9 املاف ا لقم  شنك ط زفقة 

- 0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ح زة  بوقس مي  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بوقس مي ح زة عنوافه)ا( 
 9 لقم  املاف ا  زفقة  شنك ط  شالع 

الزهول 2 0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بوقس مي ح زة عنوافه)ا( 
 9 لقم  املاف ا  زفقة  شنك ط  شالع 

الزهول 2 0000ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1702.
616I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

)EN› EARTH )SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
15 ، شالع لخضر غ الن ، الطابق 
الخامس ، شقة 101 إقامة الوطن ة 
،املدينة الجديدة، فاس ، 0100ر، 

فاس املغرب
EN› EARTH (SARLAU( شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
األمي1 موالي عبد هللا وزفقة النخلة 
اقامة لقم 1، الطابق 1، شقة 7 - 

20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520097

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EN’  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.(EARTH (SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : استشالات 
تكنولوج ا  مجال  في  و دمات 
وتشغ ل  وتطوير  املعلومات، 

والتدليب والهندسة املعلومات ة ؛.
زاوية   : االجت اعي  املقر  عنوان 
وزفقة  هللا  عبد  موالي  األمي1  شالع 
النخلة اقامة لقم 1، الطابق 1، شقة 

7 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لحسن  عقلي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عقلي لحسن عنوافه)ا( 27 
شالع ديكاز 007ر1 مالس ل ا فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عقلي لحسن عنوافه)ا( 27 
شالع ديكاز 007ر1 مالس ل ا فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
617I

NOUVAFISC

ALA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

NOUVAFISC
ع الة بولهدير شالع املقاومة ايت 
ملول افزكان ، 80650، افزكان 

املغرب
ALA TRANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

12 شالع الحاج الحبيب اكي واكي 
الدشي1ة الجهادية افزكان - 60ر86 
الدشي1ة الحهادية افزكان املغرب.

تفويت حصص
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لقم التق  د في السجل التجالي 

ر91ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 يوف و   09 في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( مح د ف ه 500 

 1.000 أصل  من  اجت اع ة  حصة 

ف ه  )ة( سف ان  الس د  لفائدة  حصة 

بتاليخ 09 يوف و 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

يوف و   21 بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1101.

618I

RIAD CONSULTANT

 MESTIRI SERVICES شركة

SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

MESTIRI SERVICES SARL- شركة

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 15 تجزئة 

الع دي) مكازة ( ريبكة - 25000 

 ريبكة املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.6629

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 

MESTIRI SERVICES SARL- شركة 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة   AU

لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

مكازة  الع دي)  تجزئة   15 اإلجت اعي 

املغرب  25000  ريبكة   - ( ريبكة 

فت جة لتوقف نهائي لنشاط الشركة.

و عين:

و  الجرموني  فاط ة  الس د)ة( 

تجزئة  االول  الطايق   15 عنوافه)ا( 

املغرب  25000  ريبكة  الع دي 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 17 شتن17 2021 وفي 15 تجزئة 

 25000  - ( ريبكة  مكازة  الع دي) 

 ريبكة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر2 شتن17  بتاليخ  االبتدائ ة بخريبكة 

2021 تحت لقم ر11.

619I

STE AGEFICO SARL

ENGINEERING COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شالع ع ر الخ ام الطابق الثاني 

لقم 1 ، 90000، طنجة املغرب

 ENGINEERING COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر18 شالع 

برانس ايريتيي مركز فريا محل لقم 

15 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.77111

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 

املصادقة على :

لابح  بن  هدى  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( ع اد 

زواقي بتاليخ 18 أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 89ر217.

650I

mtihri consulting sarl au

MTAHRI TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

mtihri consulting sarl au
لقم 267 تجزئة التن  ة وسالن 

 MEKNES ،50000 ، مكناس

maroc

MTAHRI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

الشروق بلوك 7 ع الة 2 لقم 

ر1ويسالن مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر512.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 

املصادقة على :
لضوان  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   100 امطهري 

الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 28 بتاليخ  عودة  الزهراء  فاط ة  )ة( 

شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1691.

651I

STE AGEFICO SARL

ENGINEERING COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شالع ع ر الخ ام الطابق الثاني 
لقم 1 ، 90000، طنجة املغرب

 ENGINEERING COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

برانس ايريتيي مركز فريا محل لقم 

15 - 90000 طنجة املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.77111

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تع ين  18 أكتوار  في  املؤلخ 

مسي1 جديد للشركة الس د)ة( زواقي 

ع اد ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 89ر217.

652I

FIDUCO TANTAN

 MNK SAHARIAN BIO

LIFSTYLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

 MNK SAHARIAN BIO LIFSTYLE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 81 

مكرل مج وعة 01 حي املسي1ة - 

82000 طافطان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر7رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

 MNK SAHARIAN BIO LIFSTYLE

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

 81 لقم  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 - املسي1ة  حي   01 مج وعة  مكرل 

 : ل  فت جة  املغرب  طافطان   82000

وقف نشاط الشركة.

 81 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 

 - املسي1ة  حي   01 مج وعة  مكرل 

82000 طافطان املغرب. 
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و عين:

و  فاصر  ايت  الس د)ة(  ديجة 

حي   01 مج وعة   21 لقم  عنوافه)ا( 

املغرب  طافطان   82000 املسي1ة 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بطافطان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 218/2021.

Iر65

marrakech externalisation

 PREMIUM CENTRAL

STORE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

 PREMIUM CENTRAL STORE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي ر16 شالع 

مح د الخامس ك ليز - 10000 

مراكش املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.102559

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي1  تم   2021 شتن17   08 في  املؤلخ 

 , »*البنايات  من  الشركة  نشاط 

مروج عقالي« إلى »*وجبات سريعة ، 

وجبات  ف فة ، قهوة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128792.

651I

FOUZMEDIA

» SALAVIC «
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
« SALAVIC « »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: سال 

الجديدة دوال دوال احساين - - سال 
الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.5177
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ف17اير   17 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي:
توث قي  عقد  ب قت�سى   1- 
أح د  األستاذ  ب كتب  إبرامه  تم 
بتاليخ  بالقن طرة,  موثق  بلغربي 
الس د مح د  تصدق   17/02/2021
حصة  0.000ر2  )صاحب  ابوالعزيز 
الرقبة  حق  ج  ع   * ب:  اجت اع ة( 
)0.000ر2  االجت اع ة  حصصه  من 
ي تلكها  التي  اجت اع ة(  حصة 
بالشركة املس اة » SALAVIC « إلى : - 
بنسبة  ابوالعزيز  أم نة  الس دة 
حق  من  اجت اع ة  حصة  2رر.8ر 
ابوالعزيز  سع د  الس د   - الرقبة. - 
بنسبة 1رر.8ر حصة اجت اع ة من 
مح د  الس د  حق الرقبة. - 
حصة  1رر.8ر  بنسبة  ابوالعزيز 

اجت اع ة من حق الرقبة. - 
الس د  الد ابوالعزيز بنسبة 1رر.8ر 

حصة اجت اع ة من حق الرقبة. - 
بنسبة  ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د 
حق  من  اجت اع ة  حصة  1رر.8ر 
ابوالعزيز  مل كة  الس دة  الرقبة. - 
بنسبة 2رر.8ر حصة اجت اع ة من 

حق الرقبة. -
من  اجت اع ة  حصة  و0.000ر 
فاط ة  الس دة  لفائدة  االفتفاع  حق 
املر�سي. 2 -التس  ة : تحويل تس  ة 
املسؤول ة  ذات  شركة  من  الشركة 
إلى  الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة.
االجت اعي:  الرأس ال  -ر 
أصبحت  الصدقة  لهاته  فت جة 
الحصص االجت اع ة موزعة كالتالي: 
 200.000 - الس د مح د أبو العزيز 
االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
0.000ر  املر�سي  فاط ة  الس دة   -
االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
1رر.8ر  العزيز  ابو  مح د  الس د   -
 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
1رر.8ر  ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د 
الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
1رر.8ر  ابوالعزيز  سع د  الس د   -
الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
1رر.8ر  ابوالعزيز  الس د  الد   -
 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
2رر.8ر  ابوالعزيز   أم نة  الس دة 
 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 
2رر.8ر  ابوالعزيز    مل كة  الس دة 
 - الرقبة.    حصة اجت اع ة من حق 
اجت اع ة  حصة  0.000ر2  املج وع 

حق الرقبة وحق االفتفاع
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
-التس ي1 : احتفظت الشركة بالس د 
لبطاقة  الحامل  العزيز  أبو  مح د 
 A25719ر لقم  الوطن ة  التـعريف 
اتفق  ك ا  للشركة  أسا�سي  ك سي1 
وحده  له  التوق ع  يبقى  بان  الشركاء 
فقط. -5 اإلمضاء: تقرير اإلمضاء من 
طرف الس د مح د أبو العزيز الحامل 
لقم  الوطن ة  التـعريف  لبطاقة 
الصدقة  لهاته  فت جة  و   .A25719ر
من   et 11  6,7 ر,  الفصول  تغي1ت 

القافون األسا�سي للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي  7-6-ر:  لقم  بند 

مايلي:
توث قي  عقد  ب قت�سى   -  1
أح د  األستاذ  ب كتب  إبرامه  تم 
بتاليخ  بالقن طرة,  موثق  بلغربي 
الس د مح د  تصدق   17/02/2021
حصة  0.000ر2  )صاحب  ابوالعزيز 
الرقبة  حق  ج  ع   * ب:  اجت اع ة( 
)0.000ر2  االجت اع ة  حصصه  من 
ي تلكها  التي  اجت اع ة(  حصة 

بالشركة املس اة » SALAVIC « إلى : - 

بنسبة  ابوالعزيز  أم نة  الس دة 

حق  من  اجت اع ة  حصة  2رر.8ر 

ابوالعزيز  سع د  الس د   - الرقبة. - 

بنسبة 1رر.8ر حصة اجت اع ة من 

مح د  الس د  حق الرقبة. - 

حصة  1رر.8ر  بنسبة  ابوالعزيز 

اجت اع ة من حق الرقبة. - 

بنسبة  ابوالعزيز  الس د  الد 

حق  من  اجت اع ة  حصة  1رر.8ر 

ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د  الرقبة. - 

بنسبة 1رر.8ر حصة اجت اع ة من 

مل كة  الس دة  حق الرقبة. - 

حصة  2رر.8ر  بنسبة  ابوالعزيز 

و  اجت اع ة من حق الرقبة. - 

حق  من  اجت اع ة  حصة  0.000ر 

فاط ة  الس دة  لفائدة  االفتفاع 

املر�سي. 2 -التس  ة : تحويل تس  ة 

املسؤول ة  ذات  شركة  من  الشركة 

إلى  الوح د  الشريك  ذات  املحدودة 

املحدودة.  املسؤول ة  ذات  شركة 

االجت اعي:  الرأس ال  -ر 

أصبحت  الصدقة  لهاته  فت جة 

الحصص االجت اع ة موزعة كالتالي: 

 200.000 - الس د مح د أبو العزيز 

االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

0.000ر  املر�سي  فاط ة  الس دة   -

االفتفاع.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

1رر.8ر  العزيز  ابو  مح د  الس د   -

 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

1رر.8ر  ابوالعزيز  هللا  عبد  الس د 

الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

1رر.8ر  ابوالعزيز  سع د  الس د   -

الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

1رر.8ر  ابوالعزيز  الس د  الد   -

 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

2رر.8ر  ابوالعزيز   أم نة  الس دة 

 - الرقبة.  حق  من  اجت اع ة  حصة 

2رر.8ر  ابوالعزيز    مل كة  الس دة 

حصة اجت اع ة من حق الرقبة. 

حصة  0.000ر2  املج وع   -

اجت اع ة حق الرقبة وحق االفتفاع.
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على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 
الشركة  احتفظت   : -التس ي1  مايلي: 
الحامل  العزيز  أبو  مح د  بالس د 
لقم  الوطن ة  التـعريف  لبطاقة 
للشركة  أسا�سي  ك سي1   A25719ر
التوق ع  يبقى  بان  الشركاء  اتفق  ك ا 
تقرير  اإلمضاء:   5- فقط.  وحده  له 
مح د  الس د  طرف  من  اإلمضاء 
التـعريف  لبطاقة  الحامل  العزيز  أبو 
فت جة  و   .A25719ر لقم  الوطن ة 
لهاته الصدقة تغي1ت الفصول ر, 6,7 
et 11 من القافون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 10ر.
655I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AHSAN IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 1,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
AHSAN IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

مح د عبدو ع الة سعادة بلوك س 
الطابق االول لقم 1 - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
0205ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 شتن17   08 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( لش د املفتوحي 
00ر حصة اجت اع ة من أصل 00ر 
حصة لفائدة الس د )ة( امل لود  لوق 

بتاليخ 08 شتن17 2020.
هو�سي  البشي1  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  00ر 
00ر حصة لفائدة الس د )ة( م  ون 

 لوق بتاليخ 08 شتن17 2020.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17   15 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2020 تحت لقم 1958.
656I

FOUZMEDIA

STE CREA STIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE CREA STIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 

جبالة وغافدي الشقة لقم 21 إقامة 
فاتن ب - 11000 القن طرة املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر180.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  22 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
»زاوية جبالة وغافدي الشقة لقم 21 
القن طرة   11000  - ب  فاتن  إقامة 
زغلول  سعد  زفقة   16« إلى  املغرب« 
القن طرة   11000  -  21 لقم  الشقة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 88718.
657I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

الحريمات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

الحري ات شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي ايت 

اديراوملان دادس - 15800 تنغي1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2627

 06 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الحري ات.

و  افتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الش س ة  الطاقة  الة  ص افة  و  ب ع 

ب ع  الفالح ة  املواد  تجالي  وس ط 

االالت الطب ة / التجالة.

ايت  حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

تنغي1   15800  - دادس  اديراوملان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

0رر   : اس اع ل  ايتالج  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 670  : عبد هللا  لهري  ايت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : اس اع ل  ايتالج  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

 670  : عبد هللا  لهري  ايت  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ايتالج اس اع ل عنوافه)ا( 

ولزازات   15000 الوحدة  حي  25ر 

املغرب.

هللا  عبد  لهري  ايت  الس د 

مكوفة  قلعة  بوتاغرال  عنوافه)ا( 

15800 تنغي1 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ايتالج اس اع ل عنوافه)ا( 

ولزازات   15000 الوحدة  حي  25ر 

املغرب

هللا  عبد  لهري  ايت  الس د 

مكوفة  قلعة  بوتاغرال  عنوافه)ا( 

15800 تنغي1 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بتنغي1  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1120.

658I

sabahinfo

ICHOUAN NEGOCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

ICHOUAN NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم رر 

املج ع االجت اعي و االقتصادي - 

000ر1 قلعة السراغنة املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 

51ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2019 أكتوار   07 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الكبي1  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

1.600 حصة اجت اع ة من  الطهري 

الس د  لفائدة  حصة   1.600 أصل 

)ة( يوسف الطهري بتاليخ 08 أكتوار 

.2019

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 11 

فوف17 2019 تحت لقم 2019/رر7.

659I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مابوسك

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 1ر LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

مابوسك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 16 تجزئة 

فدى املرجى واد فاس فاس - 0000ر 

فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.67281

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  مابوسك  حل 

 100.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

 16 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 - فاس  فاس  واد  املرجى  فدى  تجزئة 

للقفل  فت جة  املغرب  فاس  0000ر 

النهائي للشركة.

و عين:

و  اوبعزيز  املهدي  الس د)ة( 

فاس  واد  فدى  تجزئة   16 عنوافه)ا( 

ك صفي  املغرب  فاس  0000ر  فاس 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 16 وفي   2021 أكتوار   18 بتاليخ 

 - فاس  فاس  واد  املرجى  فدى  تجزئة 

0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1785/21.

660I

ste ovada

 STE GREEN AGRICULTURE
CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،
guercif maroc

 STE GREEN AGRICULTURE
CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مزف ين 
لقم2 ملك الخ ال شالع الط ب 
غوفاد جرس ف - 500ر جرس ف 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
1ر16.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يول وز   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( كنزة ايت الحاج 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
 27 بتاليخ  جلون  بن  مدني  املولى 

يول وز 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بجرس ف بتاليخ 27 أكتوار 

2021 تحت لقم 1177/2021.

661I

STE ELEC KHAYRAT SARL

شركة إليك خيرات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE ELEC KHAYRAT SARL
 DOUAR NZALET LAADEM
 LOTA SIDI BOUATHMANE

 0651996094، 20100،
BENGRIR MAROC

شركة إل ك  ي1ات شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال فزالة 
لعضم لوطا س دي بوعت ان-فزالة 
لعضم - 150ر1 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

2915
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

إل ك  ي1ات.
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت1ك بات الكهراائ ة.
عنوان املقر االجت اعي : دوال فزالة 
بوعت ان-فزالة  س دي  لوطا  لعضم 

لعضم - 150ر1 ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : بوزيد  الغالي  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : بوزيد  مصطفى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الغالي بوزيد عنوافه)ا( دوال 
س دي  لوطا  لعضم  فزلة  الخي1ات 
بوعت ان ابن جرير 150ر1 ابن جرير 

املغرب.
عنوافه)ا(  بوزيد  مصطفى  الس د 
س دي  لوطا  لعضم  فزلة  دوال 
بوعت ان ابن جرير 150ر1 ابن جرير 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د الغالي بوزيد عنوافه)ا( دوال 
س دي  لوطا  لعضم  فزلة  الخي1ات 
بوعت ان ابن جرير 150ر1 ابن جرير 

املغرب

عنوافه)ا(  بوزيد  مصطفى  الس د 

دوال الخي1ات فزلة لعضم لوطا س دي 

بوعت ان ابن جرير 150ر1 ابن جرير 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 29 بتاليخ  جرير  بابن  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 151.

662I

International Juris Consulting

AL AMANA
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

الطب ع ون(

عقد تس ي1 حر ألصل تجالي

Al Amana

 06 في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أم  الس د)ة(  أعطى   2021 شتن17 

للبطاقة  )ة(  الحامل  الريحاني  كلثوم 

املسجل   K22872 لقم  الوطن ة 

باملحك ة   97262 التجالي  بالسجل 

الحر  التس ي1  حق  بطنجة  التجالية 
لألصل التجالي الكائن ب 1 زفقة ابن 
زيدون - 90000 طنجة امل لكة املغرية 

Amanati sarl الحامل )ة(  للس د)ة( 

ملدة  15رر2  لقم  الوطن ة  للبطاقة 

10 سنة تبتدئ من 06 شتن17 2021 و 

تنتهي في 05 شتن17 1ر20 مقابل مبلغ 

شهري 0.000ر دلهم.

Iر66

ste ovada

 STE GREEN AGRICULTURE

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

ste ovada

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc

 STE GREEN AGRICULTURE

CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي مزف ين 
لقم2 ملك الخ ال شالع الط ب 
غوفاد جرس ف - 500ر جرس ف 

املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
1ر16.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 يول وز   27 في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( مدني 

بن جلون عبد املولى ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  بجرس ف  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1177.

661I

sabahinfo

LACH DECO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

LACH DECO شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي جنان 
الخل فة لقم 29ر - 000ر1 قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1767
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 LACH : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DECO
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة او البناء.

جنان   : االجت اعي  املقر  عنوان 
قلعة  000ر1   - 29ر  لقم  الخل فة 

السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد اللط ف لشكر : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د مح د الطاهر لشكر : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لشكر  اللط ف  عبد  الس د 
لقم  الخل فة  جنان  حي  عنوافه)ا( 
قلعة  000ر1  السراغنة  قلعة  29ر 

السراغنة املغرب.
لشكر  الطاهر  مح د  الس د 
لقم  الخل فة  جنان  حي  عنوافه)ا( 
قلعة  000ر1  السراغنة  قلعة  29ر 

السراغنة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لشكر  اللط ف  عبد  الس د 
لقم  الخل فة  جنان  حي  عنوافه)ا( 
قلعة  000ر1  السراغنة  قلعة  29ر 

السراغنة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 07 

شتن17 2021 تحت لقم 89/2021ر.

665I

مستامنة شامة

ROUTE BLEU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب

ROUTE BLEU شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
الحرمين 9 الشقة ر الطابق الثالث - 

62000 الناظول املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.18671

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
الرح م  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   500 بوشالف 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   500 أصل 
شتن17   27 بتاليخ  قريوح  الحسين 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 11 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1158.

666I

LES GRANDS MOULINS ATLANTIC

املطاحن الكبرى أطلنتيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

 LES GRANDS MOULINS
ATLANTIC

الدال الب ضاءمحج ف ويولك )قدي ا 
محج A( الحي الصناعي ال17فو�سي 
الدال الب ضاء، 20600، الدال 

الب ضاء املغرب
املطاحن الك17ى أطلنت ك شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
الب ضاء، محج ف ويولك )قدي ا 
محج A( الحي الصناعي ال17فو�سي 

الدال الب ضاء 20600 الدال الب ضاء 
املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

.117275
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 16 شتن17 2021 تم اإلعالم 
الجبال  ي1ي  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
فوف17  ر1  في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :
ر90   ، كراب  عائشة  الس د)ة( 

حصة.
 896  ، الس د)ة( املصطفى  ي1ي 

حصة.

 896  ، اح د  ي1ي  الس د)ة( 
حصة.

 ، الكريم  ي1ي  عبد  الس د)ة( 
896 حصة.

 896  ، البشي1  ي1ي  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( ع ر  ي1ي ، 896 حصة.
 118  ، زك ة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.
 118  ، حولية  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.
 118  ، فزهة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.
 118  ، فاط ة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798112.

667I

مستامنة شامة

ROUTE BLEU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

مستامنة شامة
شالع املسي1ة لقم 112 الطابق االول 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب

ROUTE BLEU شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
الحرمين 9 الشقة ر الطابق الثالث 
ع الة الحرمين 9 الشقة ر الطابق 
الثالث 62000 الناظول املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.18671
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 شتن17   27 في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( قريوح 

الحسين ك سي1 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضول بتاليخ 27 شتن17 

2021 تحت لقم 1158.

668I
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ف دكات

STE CEFETRA
إعالن متعدد القرالات

ف دكات

ر مكرل زفقة باستول املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

STE CEFETRA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: RDC لقم 

82ر حي فجاح ع الة ياس ين زفقة 2 

احداف - 100ر5 ازلو املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر161.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ل نتقل  الشركة  لأس ال  في  الزيادة 

 1100000 إلى  دلهم   100  000 من 

دلهم و ذلك بإصدال 000 10 حصة 

دلهم  مائة  ذات  جديدة  اجت اع ة 

تحرل  فقدا  مقدمة  الواحدة  للحصة 

منها مبلغ 250000 و الباقي ع17 دفعات 

في اطال القافون املنظم.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

و  املتاجرة  نشاط  حذف   -

الوساطة  إلى  الشركة  نشاط  توس ع 

املال ة و تحويل االموال

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القافون  على  املصادقة 

املعدل للشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بازلو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 16ر.

669I

CABINET RAMI EXPERTISE

FOESEC SURVEILLANCE
إعالن متعدد القرالات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

FOESEC SURVEILLANCE »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: طابق 2 
لقم 21 ع الة لقم 7ر اقامة االفق 
زفقة عبد الواحد املراك�سي فاس - 

0000ر فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر5011.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 20 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

زيادة لأس املال
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأك د و تع ين مسي1ي ومديري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
يبلغ  الذي  املال  لأس  زيادة  مايلي: 
إلى  مقسم  دلهم   100،000  

ً
حال ا

حصة   100 منها  لكل  حصة   1000
 200،000 ب بلغ  بالكامل  مدفوعة 
الذمم  مع  املقاصة  طريق  عن  دلهم 
للشريك  الجالي  الحساب  في  املدينة 

ل صبح 300،000 دلهم.
على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 
مايلي: تأك د و تع ين الس د الح ومي 
الح ومي  الد  الس د  و  محفوض 
ك سي1ين و مديرين للشركة لفت1ة غي1 
امل نوحة  الوظائف  بج  ع  محدودة 

لهم 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1799.

670I

bemultico ب  ولت كو

 صباح لبنان

SABAH LEBANON 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

bemultico ب  ولت كو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 SABAH LEBANON صباح لبنان 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة في 
الرقم 01 دلب 02 زفقة سباتة حي 
القدس ويسالن مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
51599

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: صباح  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.SABAH LEBANON لبنان
بائع مواد   : بإيجاز  غرض الشركة 

التج  ل
التفاوض.

في  : شقة  االجت اعي  املقر  عنوان 
حي  سباتة  زفقة   02 دلب   01 الرقم 
 50000  - مكناس  ويسالن  القدس 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : الح  د  عبد  غ اض  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الح  د  عبد  غ اض  الس د 
دلب   01 الرقم  في  شقة  عنوافه)ا( 
ويسالن  القدس  حي  سباتة  زفقة   02

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الح  د  عبد  غ اض  الس د 
دلب   01 الرقم  في  شقة  عنوافه)ا( 
ويسالن  القدس  حي  سباتة  زفقة   02

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم ر170.
671I

MAG GESTION

NORD NATURALE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
NORD NATURALE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
م/ هـ زفقة ر0 لقم ر0 القصر الكبي1 

- 92150 القصر الكبي1 املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر2ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 NORD الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   NATURALE
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
زفقة  هـ  م/  السالم  حي  اإلجت اعي 
 92150  - الكبي1  القصر  ر0  ر0 لقم 
 : ل  فت جة  املغرب  الكبي1  القصر 

التوقف التام عن النشاط.
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و حدد مقر التصف ة ب حي السالم 
م/ هـ زفقة ر0 لقم ر0 القصر الكبي1 - 

92150 القصر الكبي1 املغرب. 
و عين:

و  الشت وي  هللا  عبد  الس د)ة( 
 227 لقم  االمل  تجزئة  عنوافه)ا( 
القصر الكبي1 92150 القصر الكبي1 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الكبي1  بالقصر  االبتدائ ة 

فوف17 2021 تحت لقم 18ر.
672I

IGODAR FOOD LOGISTIC

IGODAR FOOD LOGISTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

IGODAR FOOD LOGISTIC
 Casablanca, Quartier Industriel

 EST Sidi Bernoussi CASA،
20600، الدال الب ضاء املغرب
 IGODAR FOOD LOGISTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

الب ضاء، الحي الصناعي ال17فو�سي 
الدال الب ضاء 20600 الدال الب ضاء 

املغرب.
وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر8752ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 16 شتن17 2021 تم اإلعالم 
الجبال  ي1ي  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
فوف17  ر1  في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :
 627  ، كراب  عائشة  الس د)ة( 

حصة.
 625  ، الس د)ة( املصطفى  ي1ي 

حصة.
 625  ، اح د  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

 ، الكريم  ي1ي  عبد  الس د)ة( 

625 حصة.

 625  ، البشي1  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( ع ر  ي1ي ، 625 حصة.

12ر   ، زك ة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

12ر   ، حرية  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

12ر   ، فزهة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

12ر   ، فاط ة  ي1ي  الس د)ة( 

حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798111.

Iر67

ديوان الخدمات

LABEL-BOIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شالع مح د الخامس لقم 91 س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 

املغرب

LABEL-BOIR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي لقم 11 س دي قاسم - 

16000 س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 ماي   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
LABEL- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.BOIR
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشرواات الكحول ة بنصف الج لة.
الحي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - قاسم  س دي   11 لقم  الصناعي 

16000 س دي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اح د باللة : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوافه)ا(  باللة  اح د  الس د 
1000ر  تاوفات  بامح د  قرية  ح ري 

تاوفات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  باللة  اح د  الس د 
1000ر  تاوفات  بامح د  قرية  ح ري 

تاوفات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 282.

671I

FUTURE CONSEIL

SNK GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FUTURE CONSEIL
50 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برش د املغرب
SNK GARDIENNAGE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املدف ة 1 الرقم 10 الطابق الثاني ج 
برش د - 26100 برش د املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.9271

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   08 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ   SNK GARDIENNAGE

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

 1 املدف ة  تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 

 - برش د  ج  الثاني  الطابق   10 الرقم 

26100 برش د املغرب فت جة ل : أزمة 

القطاع.

تجزئة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الثاني ج  الطابق   10 الرقم   1 املدف ة 

برش د - 26100 برش د املغرب. 

و عين:

و  الس ين  س ي1  الس د)ة( 

عنوافه)ا( دوال الحسينات اوالد صالح 

الب ضاء   27182 الب ضاء  النواصر 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 28ر1.

675I

AFIDACOM

FAISAME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة الس كون األطلس 

طريق صفرو ، 0000ر، فاس املغرب

FAISAME شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب 

مش اش الطابق 1 الشقة 1 فول ر1 

شالع ابن الخط ب - 0000ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

69995



22555 الجريدة الرسميةعدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021) 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FAISAME

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

دلب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ر1  1 فول  1 الشقة  مش اش الطابق 

فاس  0000ر   - الخط ب  ابن  شالع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : لكحال  ف صل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 2.500  : ادليس  ع ول  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لكحال  ف صل  الس د 

فول  اقامة   1 الطابق  مش اش  دلب 

ر1 شالع ابن الخط ب 0000ر فاس 

املغرب.

عنوافه)ا(  ادليس  ع ول  الس د 
اقامة األطلس الشقة 1 زفقة بنزاكول 

م ج 0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لكحال  ف صل  الس د 

فول  اقامة   1 الطابق  مش اش  دلب 

ر1 شالع ابن الخط ب 0000ر فاس 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1728.

676I

مكتب ادليس للحسابات

شركة مطاحن القرويين
إعالن متعدد القرالات

مكتب ادليس للحسابات
فاس ، 0000ر، فاس املغرب

شركة مطاحن القرويين »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 87 
املنطقة الصناع ة عين الشقف - - 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.21759

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 21 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
مبلغ  توزيع  على  املوافقة  ت ت  مايلي: 
ألااح  من  دلهم  500.000.ر  قدله 
الحصص  وفق  شركاء  على  الشركة 

اإلجت اع ة لكل شريك.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1798.
677I

FIRST CURTAIN

TINGIS PROJECTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA211
CASABLNACA، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
TINGIS PROJECTS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
مدينة النول الع الة 111 الطابق 

الثالث الشقة لقم 6 س دي 
ال17فو�سي الدال الب ضاء - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

62191ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في 12 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 111 الع الة  النول  مدينة  »اقامة 

6 س دي  الشقة لقم  الثالث  الطابق 

 20000  - الب ضاء  الدال  ال17فو�سي 

 ،119« إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال 

 ،8 لقم  املكتب  املومن،  عبد  شالع 

 - الب ضاء  الدال  الثاني،  الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798511.

678I

ديوان الخدمات

SERVICE BANOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شالع مح د الخامس لقم 91 س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 

املغرب

SERVICE BANOS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 07 
لقم ر2 دوال م لود س دي قاسم - 

16000 س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 دجن17  0ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE BANOS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االمتعة الغي1 مصحواة- فقل البضائع 

لحساب الغي1.
 07 : زفقة  عنوان املقر االجت اعي 
 - قاسم  س دي  م لود  دوال  ر2  لقم 

16000 س دي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د لش د بدلي : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بدلي  لش د  الس د 
زفقة 06 لقم 69 الحي الجديد س دي 
قاسم 16000 س دي قاسم املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بدلي  لش د  الس د 
زفقة 06 لقم 69 الحي الجديد س دي 

قاسم 16000 س دي قاسم املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  قاسم  بس دي  االبتدائ ة 

يناير 2021 تحت لقم 12.
679I

FIRST CURTAIN

MAGOMAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA211
CASABLNACA، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
MAGOMAD شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
مدينة النول الع الة 111 الطابق 

الثالث الشقة لقم 6 س دي 
ال17فو�سي الدال الب ضاء - 20000 
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الدال الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

021ر6ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 12 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 111 الع الة  النول  مدينة  »اقامة 

6 س دي  الشقة لقم  الثالث  الطابق 

 20000  - الب ضاء  الدال  ال17فو�سي 

 ،119« إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال 

 ،8 لقم  املكتب  املومن،  عبد  شالع 

 - الب ضاء  الدال  الثاني،  الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798515.

680I

SOUHAL CONSULTING

 LES JARDINS DES
ORANGERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
لفع لأس ال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS DES ORANGERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي عين السنة 

طريق فروكة املحام د مراكش - 

10000 مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.29685

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2009 دجن17   08 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   2.900.000»

»000.000.ر  إلى  دلهم«   100.000»

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 

و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

دجن17  1ر  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2009 تحت لقم 977ر1.

681I

BANOTA CAR

BANOTA CAR SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BANOTA CAR

حي التعاون زفقة الكفاح لقم 25 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

BANOTA CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

التعاون زفقة الكفاح لقم 25 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1رر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BANOTA CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 -  25 لقم  الكفاح  زفقة  التعاون 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : االدلي�سي  املهدي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املهدي االدلي�سي عنوافه)ا( 

ر2  لقم  الكفاح  زفقة  التعاون  حي 

70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د املهدي االدلي�سي عنوافه)ا( 

ر2  لقم  الكفاح  زفقة  التعاون  حي 

70000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

01 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 075/2021ر.

682I

COMPTE A JOUR

ALMACENES LA CORONA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 517ر OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 ALMACENES LA CORONA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 

الع ران لقم 51ر سلوان - 62000 

الناظول املغرب.

تغ ي1 نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.17771

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تغ ي1  تم   2021 أكتوار   07 في  املؤلخ 

نشاط الشركة من »استي1اد وتصدير 
املنتجات الغذائ ة والحبوب والبقول 

استي1اد   -« إلى  والنباتات«  والبذول 

موزع   - الغذائ ة  املنتجات  وتصدير 

السلع. - افتاج وتصن ع االغذية«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر112.

Iر68

rochdi conseil

ASMAK BOUJDOUR 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة لقم ر11 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

 ASMAK BOUJDOUR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع االمي1 

موالي عبد هللا ع الة 01 لقم 05 
الع ون - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8699ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASMAK BOUJDOUR
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس اك ومنتوجات البحر.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
01 لقم  االمي1 موالي عبد هللا ع الة 
05 الع ون - 70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الكاد  الد : 1.000 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الكاد  الد  الس د 
 15 16 ث شقة  العال ة م س ع الة 
الب ضاء  الدال  النواصر  بوعزة  دال 

27000 الدال الب ضاء املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الكاد  الد  الس د 

 15 16 ث شقة  العال ة م س ع الة 

الب ضاء  الدال  النواصر  بوعزة  دال 

27000 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 60رر.

681I

SOUHAL CONSULTING

 LES JARDINS DES

ORANGERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS DES ORANGERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي عبد هللا اقامة احالم 2 

بلوك أ الطابق الخامس الرقم 28 - 

10000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.29685

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2009 تم تحويل  25 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

احالم  اقامة  هللا  عبد  موالي  »شالع 

 28 أ الطابق الخامس الرقم  2 بلوك 

»عين  إلى  املغرب«  مراكش   10000  -

السنة طريق فروكة املحام د مراكش 

- 10000 مراكش املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   16 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2009 تحت لقم 096ر1.

685I

IMP SAHARA

NORMAL LIFE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي لش د بلوك 11 لقم 1 
مكرل الع ون، 70000، الع ون 

املغرب

NORMAL LIFE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 
زفقة جابر بن ح ان لقم 12 - 71000 

بوجدول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8705ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NORMAL LIFE

غرض الشركة بإيجاز :

 تجالة واستي1اد وتصدير املنتجات 

ومستحضرات  العضوية  الغذائ ة 

واملك الت  العضوية  التج  ل 

الغذائ ة العضوية ،

تجالة واستي1اد وتصدير املنتجات 

التج  ل  ومستحضرات  الغذائ ة 

واملك الت الغذائ ة ،

وتصدير  واستي1اد  تجالة 

واملنتجات  التج  ل  مستحضرات 

شبه الص دالف ة ،

وتصدير  واستي1اد  تجالة 

أصل  من  التج  ل  مستحضرات 

ح واني »اإلبل« ،

املواد  وتصدير  واستي1اد  تجالة 
الغذائ ة ومستحضرات التج  ل من 

أصل ح واني ،
إفتاج  وحدات  وإدالة  تشغ ل 

املنتجات العضوية للتصدير ،
تجالة وتصدير واستي1اد املنتجات 

الحرف ة ،
وتصدير  واستي1اد  تجالة 
واملنتجات  التج  ل  مستحضرات 

شبه الص دالف ة ،.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 12 النهضة زفقة جابر بن ح ان لقم 

- 71000 بوجدول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حبادي  اسويلم  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  حبادي  اسويلم  الس د 
النهضة زفقة جابر بن ح ان لقم  حي 
12 بوجدول. 71000 بوجدول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  حبادي  اسويلم  الس د 
النهضة زفقة جابر بن ح ان لقم  حي 
12 بوجدول. 71000 بوجدول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 65/2021رر.
686I

CMA GESTION

PIERCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-1°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PIERCE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

80 تجزئة البستان شقة لقم 2 
الفردوس شالع موالي عبد هللا - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119911
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PIERCE
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألشغال البناء)هولدينغ(.
 80 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة البستان شقة لقم 2 الفردوس 
 10000  - هللا  عبد  موالي  شالع 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : لااعي  كريم  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 : ساداوي  م لود  سف ان  الس د 
50 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لااعي  كريم  الس د 
إقامة ج ني1وزا 1 شقة 5 زفقة حف ظ 
ابراه م الحي الشتوي 1000 مراكش 

املغرب.
ساداوي  م لود  سف ان  الس د 
عنوافه)ا( لقم 1 أمباس وافيي 0110ر 

ال كغون-كومب فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لااعي  كريم  الس د 
إقامة ج ني1وزا 1 شقة 5 زفقة حف ظ 
ابراه م الحي الشتوي 1000 مراكش 

املغرب.
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128990.

687I

DIGITALTACHO

DIGITALTACHO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DIGITALTACHO
تجزئة املسي1ة الخضراء الشطر 

الثالث لقم 719 ، املر�سى ، 70000، 
الع ون املغرب

DIGITALTACHO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسي1ة الخضراء الشطر الثالث لقم 
719 املر�سى - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8171ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIGITALTACHO
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السرعة  ق اس  عدادات  واصالح 

وطفاية الحريق.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املسي1ة الخضراء الشطر الثالث لقم 
719 املر�سى - 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املدكري  الزاي1  الس د 

 70000 سكن   120 الوحدة  تجزئة 

الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  املدكري  الزاي1  الس د 

 70000 سكن   120 الوحدة  تجزئة 

الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون بتاليخ - تحت لقم 

.-

688I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إتحــاد إدارة األوراق املــاليـــة 

للتــأميـــن » أو. جي. بي. أ« 
وس ـــط التــأمــ ــــن تحـــت فـظــــام 

املتعلــق ب ـدوفـة التــأم ــن قـــا

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

إتحــاد إدالة األولاق املــال ـــة للتــأم ـــن 

» أو. جي. بي. أ » - وس ـــط التــأمــ ــــن 

تحـــت فـظــــام املتعلــق ب ـدوفـة التــأم ــن 

قـــافــون 17 - 99 »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 1 ســاحـــة 

لــوم ــكــر دو بـروي -- 20120 الب ضــاء 

املـغــــرب.

»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

071.ر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 

- لـحـــريــشــــي آفــــس 
املسؤول ة  ذات  شركة   ---  -
املحدودة الكائن مقرها اإلجت اعي ب: 
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ---
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798.570.

689I

ESPACE COMPETENCES SARL

LAGSSABI CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شالع القي1اوان، ع الة ر0 ، شقة 
 BOITE POSTAL : .02، الع ون
70000 ، .1349، الع ون املغرب
LAGSSABI CAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

707، حي القدس ، شالع العراق ، 
لقم 201 ، الع ون - 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8621ر
 25 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAGSSABI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات بدون سائق.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ، العراق  شالع   ، القدس  حي   ،707
70000 الع ون  201 ، الع ون -  لقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : اللود  الس دة  ديجة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : ل�سى  عبدولاه  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : العيساوي  لحبيب  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : بومالك  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اللود  الس دة  ديجة 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

عنوافه)ا(  ل�سى  عبدولاه  الس د 

الع ون 70000 الع ون املغرب.
العيساوي  لحبيب  الس د 
الع ون   70000 الع ون  عنوافه)ا( 

املغرب.

عنوافه)ا(  بومالك  مح د  الس د 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اللود  الس دة  ديجة 

الع ون 70000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 6115.

690I

ZIANI LNC

بناجم فيش
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ZIANI LNC

حي السالم الزفقة 6ر الرقم 19 

 ،DAKHLA، 73000 الدا لة

الدا لة املغرب

بناجم فيش شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسي1ة 

ر شالع ح ان الفطواكي الرقم ر2 

الدا لة - 000ر7 الدا لة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

17075

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2020 دجن17   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: بناجم  اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

فيش.

غرض الشركة بإيجاز : تاجر ج لة 

شراء وا ع ج  ع املنتوجات البحرية.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الفطواكي  ح ان  شالع  ر  املسي1ة 

الرقم ر2 الدا لة - 000ر7 الدا لة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بناج م  جامع  الس د 

الفطواكي  ح ان  شالع  ر  املسي1ة 

الرقم ر2 000ر7 الدا لة املغرب.

عنوافه)ا(  بناج م  مح د  الس د 

الفطواكي  ح ان  شالع  ر  املسي1ة 

الرقم ر2 000ر7 الدا لة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بناج م  مح د  الس د 

الفطواكي  ح ان  شالع  ر  املسي1ة 

الرقم ر2 000ر7 الدا لة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

يناير 2021 تحت لقم 15.

691I

STE CAC CONSEIL

BASTANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

BASTANI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوجعا 
بلوك 1زفقة رلقم 20 ت كوين أكادير 

- 80650 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
19261

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BASTANI
فقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغي1..
عنوان املقر االجت اعي : حي اوجعا 
بلوك 1زفقة رلقم 20 ت كوين أكادير 

- 80650 أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اس اع ل اعوينات : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اعوينات  اس اع ل  الس د 
عنوافه)ا( حي العين البحراني القل عة 

86150 أكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اعوينات  اس اع ل  الس د 

عنوافه)ا( حي العين البحراني القل عة 

86150 أكادير املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  باكادير  التجالية 

2021 تحت لقم 6ر1069.

692I

CABINET LAAFOU CONSEIL

H. LAAFOU ET ASSICIES
إعالن متعدد القرالات

 H. LAAFOU ET ASSICIES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

برأس مال 100.000,00 دلهم

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة ال 

كولين 2 اقامة 5، ع الة لومات ن ون، 

الطابق 2، لقم 7، س دي معروف 

الدال الب ضاء املغرب.
لقم التق  د في السجل التجالي 

50125ر.

1( ب قت�سى محضر قرال املساهم 

 ،  2021 اكتوار   18 بتاليخ  الوح د 

تقرلمايلى :

تع ين  الوح د  املساهم  قرل   -  

الحاملة  فوزية  احدان  الس دة 

 PA10082ر لقم  الوطن ة  للبطاقة 

بالك  ول لي  اقامة   25 في  واملق  ة 

بوسكولة، ك سي1ة للشركة لفت1ة غي1 

محدودة؛

بعد  أفه  الوح د  املساهم  يؤكد   -  

التع ين املذكول أعاله ، سيتم تس ي1 

قبل  من  فصاعًدا  ارن  من  الشركة 

مسي1ين، الس د لعفو ح و والس دة 

احدان فوزية ؛

النظام  من   15 املادة  تعديل   -  

األسا�سي؛

باملحك ة  القافوني  اإليداع  )تم   2

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 1ر7985.

عن املستخلص والب افات 

Iر69

CABINET LAAFOU CONSEIL

CABINET LAAFOU CONSEIL
إعالن متعدد القرالات

CABINET LAAFOU CONSEIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

برأس مال 100.000,00 دلهم

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة ال 

كولين 2 اقامة 5، ع الة لومات ن ون، 

الطابق 2، لقم 7، س دي معروف 

الدال الب ضاء املغرب.
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر10625.

1( ب قت�سى محضر الج ع العام 

 ، شتن202117  0ر  بتاليخ  االستثنائي 

تقرلمايلى :

فوزية  احدان  الس دة  تع ين   -  

لقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

اقامة   25 في  واملق  ة   PA10082ر

ك سي1ة  بوسكولة،  بالك  ول لي 

للشركة لفت1ة غي1 محدودة؛

أعاله  املذكول  التع ين  بعد   -  

ارن  من  الشركة  تس ي1  سيتم   ،

الس د  مسي1ين  قبل  من  فصاعًدا 

لعفو حّ و والس دة احدان فوزية ؛

النظام  من   15 املادة  تعديل   -  

األسا�سي؛

باملحك ة  القافوني  اإليداع  )تم   2

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 2ر7985.

عن املستخلص والب افات 

691I

HAFSA COSMETIC SARL AU

صوليصيون اند كالتي ورك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 SOLUTION AND QUALITE

WORK SARL AU

 N1 AV ABDELALI

 BENCHEKROUN IMM

BELGHAZI ، 30000، FES Maroc

صول ص ون افد كالتي ولك شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1 

شالع عبد العالي بنشقرون إقامة 

بلغازي - 0000ر فاس املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6166.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2021 يوف و   15 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ  ولك  كالتي  افد  صول ص ون 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

عبد  شالع   1 لقم  اإلجت اعي  مقرها 

 - بلغازي  إقامة  بنشقرون  العالي 

 : ل  فت جة  املغرب  فاس  0000ر 

لغي1  باملنافسة  متعلقة  مشاكل 

متكافئة.

 1 لقم  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

إقامة  بنشقرون  العالي  عبد  شالع 

بلغازي فاس - 0000ر فاس املغرب. 

و عين:

و  الروزي  سعاد  الس د)ة( 

عنوافه)ا( فاس 0000ر فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17  0ر  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 20ر1.

695I

لمزي لالستشالات

EAGLES GARD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

لمزي لالستشالات

شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

EAGLES GARD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 

موالي الحسن االول لقم 12 حي ولي 

العهد 01 الع ون - 70000 الع ون 

املغرب.

قفل التصف ة
.رقم التقييد في السجل التجاري : 14793

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 

ذات  شركة   EAGLES GARD حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

12 حي ولي  موالي الحسن االول لقم 

الع ون   70000  - الع ون   01 العهد 

املغرب فت جة لنهاية نشاط الشركة.

و عين:

الس د)ة( زوهي1 مط ع و عنوافه)ا( 

 12 لقم  االول  الحسن  موالي  شالع 

 70000 الع ون   01 العهد  ولي  حي 

الع ون املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

شالع  وفي   2021 أكتوار   15 بتاليخ 

12 حي ولي  موالي الحسن االول لقم 

الع ون   70000  - الع ون   01 العهد 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 51رر.

696I

CENTRE EXPO PRIVE SARL AU 

مركز إكسبو الخاص
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

CENTRE EXPO PRIVE SARL AU

 Hey El Hassania 2 Groupe

 A n°95 Alia ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

مركز إكسبو الخاص شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحسينة 

2 املج وعة أ الرقم 95 العال ا - 

0ر288 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28871

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 مالس   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

مركز   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

إكسبو الخاص.

دلوس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم والتقوية ودولات تكوين ة.

عنوان املقر االجت اعي : الحسينة 

 - العال ا   95 الرقم  أ  املج وعة   2

0ر288 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : بوحصال  ياسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسين بوحصال عنوافه)ا(  الس د 
 27 لقم   16 بلوك  مراكش  دلب 

0ر288 املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ياسين بوحصال عنوافه)ا(  الس د 
 27 لقم   16 بلوك  مراكش  دلب 

0ر288 املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  باملح دية  االبتدائ ة 

شتن17 2021 تحت لقم 2181.

697I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

فيــــزويــــال إيــمــــو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين م ثل قافوني للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ف ــــزويــــال إيــ ــــو »شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 1 ســاحـــة 

لــوم ــكــر دو بـروي الطــابــق 2 )2 س( 

-- 20120 الب ضـــاء الــ ــغـــرب.

»تع ين م ثل قافوني للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.192.999

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 

- لـحـــريــشــــي آفــــس 

مسؤول ة  ذات  شركة   ---  -

محدودة ذات الشريك الوح د الكائن 

مقرها اإلجت اعي ب: --- ---- --- ---
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ---

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798.569.

698I

zakaria gestion snc 

ALAS MATERIEL AGRICOLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

 ALAS MATERIEL AGRICOLE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 120 زفقة 

سد ابن تاشفين حي بل  لودي - 

15000 الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

29101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ALAS  : ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

.MATERIEL AGRICOLE

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الزلاع ة

 120  : االجت اعي  املقر  عنوان 
زفقة سد ابن تاشفين حي بل  لودي - 

15000 الخ يسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د لح ودات مح د عنوافه)ا( 

س دي  الطالب  بئ1  اشبل  اوالد  دوال 

قاسم 16000 س دي قاسم املغرب.

افقي1  الدين  صالح  الس د 

عامر  عرفة  اوالد  دوال  عنوافه)ا( 

س دي   11250 الغرب  يحيى  س دي 

يحيى الغرب املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د لح ودات مح د عنوافه)ا( 

س دي  الطالب  بئ1  اشبل  اوالد  دوال 

قاسم 16000 س دي قاسم املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

فوف17 2021 تحت لقم ر85.

699I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

نسيـــج البــحـــر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
نس ـــج البــحـــر »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 1 ســاحـــة 
لــوم ــكـــر دو بــروي ع ـــالة الحـــريـــة -- 

20120 الـبـ ـضـــــاء الـ ـــغـــرب.
»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
811.رر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
- لـحـــريــشــــي آفــــس 

املسؤول ة  ذات  شركة   ---  -
املحدودة الكائن مقرها اإلجت اعي ب: 

--- --- ---- ---
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ---
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798.567.
700I

CDH AUDIT ET CONSEILS

HAPPY HEALTHY BEAUTY 
par abbreviation H.H.B 

إعالن متعدد القرالات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 HAPPY HEALTHY BEAUTY**
par abbreviation H.H.B »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 59 شالع 
الزلقطوني الطابق الثامن شقة لقم 
21 - 0رر20 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر16167.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 05 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تفويت حصص 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تثب ت تع ين املسي1تين

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
القافون  اذابة  على  املصادقة  مايلي: 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  بند 

تفويت  على  املوافقة  ت ت  مايلي: 

حصص مؤلخ بالدال الب ضاء بتاليخ 

اي ان  الس د   2021 اكتوار   01

الس د   - حصة  000ر  لحلو  الش خ 

000ر  مني1  الدباغ  حسن  موالي 

لحلو  ش خ  م اء  -الس دة  حصة 

ش خ  زينب  الس دة   - حصة  000ر 

شركة  لفائدة  حصة  000ر  لحلو 

أصبح  ايفاديرم  وشركة  ايفاب وت ك 
 -  : كالتالي  موزعا  الشركة  مال  لأس 

 - حصة   6000 ايفاب وت كس  شركة 

شركة ايفاديرم 6000 حصة 

على  ينص  الذي   :2 لقم  بند 

مايلي: تثب ت تع ين ملدة غي1 محدودة 

لحلو  ش خ  م اء  الس دة   - املسي1تين 

املزدادة بتاليخ 01 مايو 1971 عنوانها 
اففا  الذئاب  عين  السفرجل  زفقة   7

20180 الدال الب ضاء- الس دة زينب 

مايو   07 بتاليخ  املزدادة  لحلو  ش خ 
السفرجل  زفقة   11 عنوانها   1977

الدال   20180 اففا  الذئاب  عين 

ملزمة  الشركة  وتصبح  الب ضاء  

إال  املسي1تين  ألحد  املنفرد  بالتوق ع 

في  عل ه  املنصوص  الحصر  حالة  في 

قافون الشركة. 

على  ينص  الذي  ر:  لقم  بند 
القافون  اذابة  على  املصادقة  مايلي: 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798711.

701I

FUTURE CONSEIL

US TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FUTURE CONSEIL

50 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برش د املغرب

US TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي الراشدية 

ر بلوك أ الرقم 562 املح دية - 

28810 املح دية املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1ر102.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2012 19 دجن17  في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 US TRAVAUX الوح د  الشريك 

مبلغ لأس الها 10.000 دلهم وعنوان 

بلوك  ر  الراشدية  اإلجت اعي  مقرها 

 28810  - املح دية   562 الرقم  أ 

أزمة   : ل  فت جة  املغرب  املح دية 

القطاع.

و حدد مقر التصف ة ب الراشدية 

 - املح دية   562 الرقم  أ  بلوك  ر 

28810 املح دية املغرب. 

و عين:

و  فردوس  يوسف  الس د)ة( 

الرقم  أ  بلوك  ر  الراشدية  عنوافه)ا( 

املح دية   28810 املح دية   562

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية بتاليخ 07 يناير 

ر201 تحت لقم 10.
702I

FIDUCO TANTAN

STE MAX SOFT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
STE MAX SOFT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
االدالسة 2 زفقة 1ر - 81000 كل  م 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
717ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAX SOFT
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء و االشغال املختلفة، املعامالت 

التجالية، التصدير و االستي1اد.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
االدالسة 2 زفقة 1ر - 81000 كل  م 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد الفتاح لبتايت : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

لبتايت  الفتاح  عبد  الس د 
 16 زفقة   1 املوحدين  حي  عنوافه)ا( 

81000 كل  م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لبتايت  الفتاح  عبد  الس د 
 16 زفقة   1 املوحدين  حي  عنوافه)ا( 

81000 كل  م املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 78/2021ر.

Iر70

لمزي لالستشالات

JALAL IBTIKAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

لمزي لالستشالات
شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب
JALAL IBTIKAR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك د لقم 167 
الع ون - 70000 الع ون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
29ر8ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 JALAL : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.IBTIKAR

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 دمات البناء.....

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
الع ون   70000  - الع ون   167

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جالل  الواحد  عبد  الس د 
د  بلوك  الوفاق  تجزئة  عنوافه)ا( 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
جالل  الواحد  عبد  الس د 
د  بلوك  الوفاق  تجزئة  عنوافه)ا( 

70000 الع ون املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
08 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 090/2021ر.
701I

zakaria gestion snc 

DILABAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

DILABAT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 17 زفقة 
ابن وفان حي الوحدة الخ يسات - 

15000 الخ يسات املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.28779

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  29 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   DILABAT الوح د  الشريك 

وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 

وفان  ابن  زفقة   17 اإلجت اعي  مقرها 

 15000  - الخ يسات  الوحدة  حي 

الخ يسات املغرب فت جة ل : انعدام 

النشاط االقتصادي.

و حدد مقر التصف ة ب 17 زفقة 

 - الخ يسات  الوحدة  حي  وفان  ابن 

15000 الخ يسات املغرب. 

و عين:

الس د)ة( ح  د عرول و عنوافه)ا( 

17 زفقة ابن وفان حي الوحدة 15000 

)ة(  ك صفي  املغرب  الخ يسات 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  بالخ يسات  االبتدائ ة 

فوف17 2021 تحت لقم ر129.

705I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

PERLA AZUL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

PERLA AZUL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي االفدلس 

العوامة قطعة 199 الطابق 1 - 

90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

95105
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2019 ف17اير   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PERLA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.AZUL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة و التج  ل.
عنوان املقر االجت اعي : االفدلس 
 -  1 الطابق   199 قطعة  العوامة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سعاد  الشاهد  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  سعاد  الشاهد  الس دة 
 90000  27 لقم  فرات  ابن  اسد  حي 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  سعاد  الشاهد  الس دة 
 90000  27 لقم  فرات  ابن  اسد  حي 

طنجة املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ف17اير   19 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2019 تحت لقم 221198.
706I

COFISAM

PARA YAZID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COFISAM
ع الة 65, الطابق االول تجزئة 
مسرول 1 شالع الحسن الثاني ، 

12000، ت الة املغرب

PARA YAZID شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 170 
حي املسي1ة 1 ت الة - 12000 ت الة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1ر15ر1

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 PARA  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.YAZID
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد شبه  و  التج  ل  مستحضرات 

طب ة.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 170 
ت الة   12000  - ت الة   1 املسي1ة  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة كوثر حدادة : 600 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  حدادة  كوثر  الس دة 
ر  سكتول  امطاع  أوالد  لياض  تجزئة 

لقم 51ر 12000 ت الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  حدادة  كوثر  الس دة 
ر  سكتول  امطاع  أوالد  لياض  تجزئة 

لقم 51ر 12000 ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر210.
707I

ESPACE COMPETENCES SARL

 STE AGRICOLE EL WIFAQ

JRAD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL

شالع القي1اوان، ع الة ر0 ، شقة 

 BOITE POSTAL : .02، الع ون

70000 ، .1349، الع ون املغرب

 STE AGRICOLE EL WIFAQ JRAD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مزلعة 

امس ع د مح د يحظ ه، حي 

الض عات فم الواد، الع ون الع ون 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

8079ر

 15 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE EL WIFAQ JRAD

ترا ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا�سي و الزلاعة.

مزلعة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

حي  يحظ ه،  مح د  امس ع د 

الع ون  الع ون  الواد،  فم  الض عات 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

فاضل  مح د  امس ع د  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   166  :

للحصة.

 170  : مح د  امس ع د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 166  : ع ال  امس ع د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ابهاي لعرو�سي : 166 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

بواكر  الطالب  امس ع د  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   166  :

للحصة.

الس د امس ع د عبد املالك : 166 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاضل  مح د  امس ع د  الس د 

الع ون   70000 الع ون  عنوافه)ا( 

املغرب.

الس د امس ع د مح د عنوافه)ا( 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

عنوافه)ا(  ع ال  امس ع د  الس د 

الع ون 70000 الع ون املغرااملغرب.

عنوافه)ا(  لعرو�سي  ابهاي  الس د 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

بواكر  الطالب  امس ع د  الس د 

الع ون   70000 الع ون  عنوافه)ا( 

املغرب.

املالك  عبد  امس ع د  الس د 

الع ون   70000 الع ون  عنوافه)ا( 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د امس ع د مح د عنوافه)ا( 

الع ون 70000 الع ون املغرب

عنوافه)ا(  ع ال  امس ع د  الس د 

الع ون 70000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2109/2021.

708I
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TITRIT TECHNOLOGIES

TITRIT TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TITRIT TECHNOLOGIES
 67rue chevalier bayard 67rue
chevalier bayard، 20200، الدال 

MAROC الب ضاء
TITRIT TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

 67RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي
 CHEVALIER BAYARD 5EME

ETAGE N°16 BELVEDERE الدال 
الب ضاء 20200 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520207

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17  ر0 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TITRIT : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.TECHNOLOGIES
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحاسوب.
 67RUE  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 CHEVALIER BAYARD 5EME
الدال   ETAGE N°16 BELVEDERE
الب ضاء  الدال   20200 الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ايت عبو حسن : 100.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1000  : حسن  عبو  ايت  الس د 
بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ايت عبو حسن عنوافه)ا(  الس د 
 01 لقم  ك  الدلج  احسان  اقامة 

28800 املح دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
ايت عبو حسن عنوافه)ا(  الس د 
 01 لقم  ك  الدلج  احسان  اقامة 

28800 املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797598.
709I

COMPTE A JOUR

MORABELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 517ر OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

MORABELEC
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
املسي1ة - 62000 الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2292

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORABELEC

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الكهرااء.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

املسي1ة - 62000 الناظول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املرابط  سف ان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  املرابط  سف ان  الس د 

 62000 لقم206   2 الحسن  شالع 

الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  املرابط  سف ان  الس د 

 62000 لقم206   2 الحسن  شالع 

الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1098.

710I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

هــنــــديـــــز
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين م ثل قافوني للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

هــنــــديـــــز »شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 16 شــالع 

الــزلقطــــوفـــي الطـــابـــق األول مكـتــب 

لقــم ر -- 50080 الب ضــاء املغـــرب.

»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.106.715

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
- لـحـــريــشــــي آفــــس  

مسؤول ة  ذات  شركة   ---  -
محدودة ذات الشريك الوح د الكائن 

مقرها اإلجت اعي ب: --- ---- --- ---
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ---
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798.568.

712I

DIGIONIT

DIGIONIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DIGIONIT
 202BD ABDELMOUMEN N°5
 ،RDC CASABLANCA، 20200

MAROC الدال الب ضاء
DIGIONIT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 202 شالع 
عبد املومن الطابق االل�سي الرقم 5 
الدال الب ضاء 20200 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
077ر16

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 يوف و   10
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIGIONIT
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هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الك ب وتر;

االتصاالت  مجال  في  االستشالات 
و دمات الك ب وتر..

 202  : االجت اعي  املقر  عنوان 
االل�سي  الطابق  املومن  عبد  شالع 
الرقم 5 الدال الب ضاء 20200 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : مستع  د  مح د  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   100.000

للحصة.
 1000  : مستع  د  مح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مح د مستع  د عنوافه)ا( 
تجزئة االزهر م س ر5 ع الة 15 شقة 
الب ضاء  الدال   20200 19االلفة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د مح د مستع  د عنوافه)ا( 
تجزئة االزهر م س ر5 ع الة 15 شقة 
الب ضاء  الدال   20200 19االلفة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2020 تحت لقم 077ر16.
Iر71

FB2H CONSEILS

 NEGOTRAV OUARZAZATE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 NEGOTRAV OUARZAZATE
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال تالت 

ترم كت - 15000 ولزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

11727

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NEGOTRAV OUARZAZATE

.SARL A ASSOCIE UNIQUE

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحقق  ؛  البناء و األشغال املختلفة 

األلواح  وص افة  ترك ب  شركة  أو 

للطاقة  والتقن ة  الكهروضوئ ة 

املستودعات  ترك ب  ؛  الش س ة 

والح اية  املراقبة  ألجهزة  وص افتها 

املستودعات  ترك ب  ؛  السرقة  من 

والتك  ف  الحريق  معدات  وص افة 

أفظ ة  وص افة  ترك ب  والكهرااء. 

تجالة  الصناع ة.  واملحركات  الضخ 

متنوعة..

عنوان املقر االجت اعي : دوال تالت 

ترم كت - 15000 ولزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هشام  اعي�سى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  هشام  اعي�سى  الس د 

ولزازات   15000 النادل  تجزئة   122

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  هشام  اعي�سى  الس د 

ولزازات   15000 النادل  تجزئة   122

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بولزازات  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 991.

711I

JIYAR JAOUAD

 BOUGHRARA

RENOVATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

JIYAR JAOUAD

 N°5 رEME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 BOUGHRARA RENOVATION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 17 

شالع بكاي الهب ل حي الحساني 

الطابق 1 الرقم 8 بركان - 00رر6 

بركان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر657.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

املصادقة على :

عبدالحل م  )ة(  الس د  تفويت 

اجت اع ة  حصة   21.000 بوغرالة 

لفائدة  حصة   21.000 أصل  من 

 18 بتاليخ  مزوال  اي ان  )ة(  الس د 

أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   02 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 629/2021.

715I

fes0ر

كابوتشينو كنزة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fes0ر

 N°2 BLOC 7ر HAY QODS FES

 N°2 BLOC 37 HAY QODS FES،

30000، FEZ maroc

كابوتشينو كنزة شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 96 تجزئة 

جبل ثغات واد فاس فاس - 0000ر 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6960

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   09

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كابوتشينو كنزة.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات و مخ7زة.

عنوان املقر االجت اعي : 96 تجزئة 

0000ر   - ثغات واد فاس فاس  جبل 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الغرااوي  سع د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الغرااوي عنوافه)ا(  الس د سع د 

زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك  67ر 

0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الغرااوي عنوافه)ا(  الس د سع د 

زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك  67ر 

0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   22 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1210.

716I

mechkour el mostapha

 RIMWAY

 DEVELOPPEMENT

PLANIFICATION SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

mechkour el mostapha

 12db zarktouni smaala settat

 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc

 RIMWAY DEVELOPPEMENT

 PLANIFICATION SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 

الزلقطوني الطابق 9 الرقم92 - 

20010 الدال البضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520217

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 RIMWAY DEVELOPPEMENT

.PLANIFICATION SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات االدالية
مكتب الدلاسة.

 265  : االجت اعي  املقر  عنوان 
الرقم92   9 الطابق  الزلقطوني  شالع 

- 20010 الدال البضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
كريمي  بن شقرون  ام نة  الس دة 
دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كريمي  بن شقرون  ام نة  الس دة 
واملاس حي سدي  زفقة   02 عنوافه)ا( 
عبد الكريم 26000 سطات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

كريمي  بن شقرون  ام نة  الس دة 
واملاس حي سدي  زفقة   02 عنوافه)ا( 

عبد الكريم 26000 سطات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797680.
717I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE MED ANAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

SOCIETE MED ANAS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
ع ال اويحيى شالع النجوم لقم 100 
ازغنغان - 62000 الناظول املغرب.

تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.20599

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 أكتوار   08 في  املؤلخ 

املصادقة على :
املالكي  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   250
250 حصة لفائدة الس د )ة( مح د 

ال17وزي بتاليخ 08 أكتوار 2021.
الرح ان  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة   250 الع راني 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   250 أصل 
أكتوار   08 بتاليخ  ال17وزي  مح د 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17   01 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1298.
718I

LEADER FIN

TECHNO FOODS

إعالن متعدد القرالات

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب
TECHNO FOODS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: ليساسفة 
ياسين 2/29 - 0000 الدال الب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
8191ر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في ر0 فوف17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
مايلي: املصادقة على ج  ع القرالات 
العامة  املتخذة من قبل االجت اعات 
وال   ،  2009 عام  منذ  لل ساه ين 
اجت اع  في  املتخذة  القرالات  س  ا 
الج ع ة العامة غي1 العادية بتاليخ 9 
مالس 2009 ، وتحديد مدة التفويض 

اإلدالي للس د لحرك مح د كريم..

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
15.1 من النظام  مايلي: تعديل املادة 

األسا�سي.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
النظام  يضعها  التي  الق ود  إزالة 

األسا�سي على صالح ات املدير.
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
15.2 من النظام  مايلي: تعديل املادة 

األسا�سي.
قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
التي  األع ال  ج  ع  على  التصديق 
كريم  مح د  لحرش  الس د  بها  قام 

بصفته مديًرا منذ 9 مالس 2009.
على  ينص  الذي   :6 لقم  قرال 
االجت اع ة.  القوافين  إصالح  مايلي: 
صالح ات تنف ذ اإلجراءات القافوف ة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :15-1 لقم  بند 
15.1 من النظام  مايلي: تعديل املادة 

األسا�سي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798111.

719I

FICOMO

C.O.B مقهى ولد بوية
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FICOMO
حي العبادي زفقة مكناس لقم 2ر 

ت الة ، 12000، ت الة املغرب
مقهى ولد بوية C.O.B شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الولد ا ع الة 01 محل لقم 01 
تامسنا س دي يح ا زعي1 ت الة - 

12152 ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1565ر1
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

مقهى   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.C.O.B ولد بوية

ب قت�سى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 11/10/2021 في  مؤلخ  عرفي  عقد 

لشركة  االسا�سي  القافون  اعداد  تم 

دات مسؤول ة محدودة دات الشريك 

التال ة:التس  ة:  بامل يزات  الوح د 

غرض   .C.O.B بوية  ولد  مقهى 

الشركة: استغالل مقهى لل شرواات.

ع الة  ا  الولد  تجزئة  الشركة:  Lمقر 

س جي  تامسنا   01 لقم  محل   01

النت جة  توزيع   : ت الة  زعي1  يح ا 

كاحت اط   0.5% الصاف ة:تخصم 

بالتساوي  يوزع  والباقي  قافوني 

ب  القاطنة  العلوي  حبيبة  التس ي1: 

دوال اوالد عقبة مرس الخي1 ت الة.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 01 لقم  محل   01 ع الة  ا  الولد 

 - ت الة  زعي1  يح ا  س دي  تامسنا 

12152 ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العلوي  حبيبة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  العلوي  حبيبة  الس دة 

ت الة  الخي1  مرس  عقبة  اوالد  دوال 

Ville 12000 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  العلوي  حبيبة  الس دة 

ت الة  الخي1  مرس  عقبة  اوالد  دوال 

Ville 12000 املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2ر67.

720I

ADVALUE A&C

كالك�سي باكري

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تحويل املقر االجت اعي للشركة

ADVALUE A&C

 CASA CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC

كالك�سي باكري شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر و 1 زاوية 

شالع عين اللوح وشالع األيوبي حي 

بولكون الدال الب ضاء 20ر20 الدال 

الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

12551ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تحويل  07 شتن17  املؤلخ في 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«ر و 1 زاوية شالع عين اللوح وشالع 

الب ضاء  الدال  بولكون  حي  األيوبي 

إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال  20ر20 

الطابق  تاشفين  ابن  شالع   276»

الدال   20010 الب ضاء  الدال  الثالث 

الب ضاء املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797992.

721I

ORENJI

GROUPE N.A.B
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

ORENJI
2ر شالع مح د الخامس الشقة 

لقم 1 حي الحسني بركان ، 000ر6، 
بركان املغرب

GROUPE N.A.B شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر2 زفقة 

بكاي لهب ل الطابق الثالث الشقة 5 
بركان - 00رر6 بركان املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.7629

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تم تع ين  25 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( بنحدو 

أمين ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 0/201ر6.

722I

زواي1 بوتغ اس

 STE PEPINIERE TADDART
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

زواي1 بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 5050ر، تازة 

املغرب
 STE PEPINIERE TADDART SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الرقم 
110 تجزئة تدالت تدالت املركز 
صندوق ال17يد لقم 6 جرس ف - 

12076 جرس ف املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر65.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 

 STE PEPINIERE TADDART SARL

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة   AU

لأس الها  مبلغ  الوح د  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  دلهم   200.000

تدالت  تجزئة   110 الرقم  اإلجت اعي 

 6 لقم  ال17يد  صندوق  املركز  تدالت 

املغرب  12076 جرس ف   - جرس ف 

فت جة لعدم املردودية.

و عين:

و  الجوهري  مل كة  الس د)ة( 

زفقة  مخنزة  تجزئة   16 عنوافه)ا( 

السادس  مح د  شالع  العوفي1  غ ثة 

الرااط   10170 بالرااط  السوي�سي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

الرقم  وفي   2021 شتن17   28 بتاليخ 

املركز  تدالت  تدالت  تجزئة   110

 - جرس ف   6 لقم  ال17يد  صندوق 

12076 جرس ف املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

02 فوف17  االبتدائ ة بجرس ف بتاليخ 

2021 تحت لقم 1180.

Iر72

LEADER FIN

BOTAHER METAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب

BOTAHER METAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 118 شالع 

باح اد الطابق 5 لقم 18 - 0000 

الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.512175
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :

حف ظي  أح د  )ة(  الس د  تفويت 

50 حصة اجت اع ة من أصل 1.000 

حصة لفائدة الس د )ة( م لود مودن 

بتاليخ 01 أكتوار 2021.

حف ظي  أح د  )ة(  الس د  تفويت 

50 حصة اجت اع ة من أصل 1.000 

حصة لفائدة الس د )ة( لش د اله ة 

بتاليخ 01 أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798109.

721I

smaticomp

JARED FERAILLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

JARED FERAILLE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 151 

أسامة ابن زيد الطابق 2 الحي األيسر 

ن ج حي املعاليف - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

521095

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JARED : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.FERAILLE

غرض الشركة بإيجاز : ب ع الخردة 

و املعدات الحديدية القدي ة.

 151  : االجت اعي  املقر  عنوان 

أسامة ابن زيد الطابق 2 الحي األيسر 

الدال   20000  - املعاليف  حي  ج  ن 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د جعفر كنافة : 5.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 5.000  : املالح  لضوان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د جعفر كنافة : 5000 بق  ة 

100 دلهم.

 5000  : املالح  لضوان  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  كنافة  جعفر  الس د 

ر  125 زفقة األمي1 عبد القادل طابق 

شقة 19 ع ب 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  املالح  لضوان  الس د 

 12 لقم   9 ع الة  س  م  البدل  إقامة 

الب ضاء  الدال   20000 السبع  عين 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  كنافة  جعفر  الس د 

ر  125 زفقة األمي1 عبد القادل طابق 

شقة 19 ع ب 20000 الدال الب ضاء 

املغرب

عنوافه)ا(  املالح  لضوان  الس د 

 12 لقم   9 ع الة  س  م  البدل  إقامة 

الب ضاء  الدال   20000 السبع  عين 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798702.

725I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ZAHA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
ZAHA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 

 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA ELMAANI 2
 EME ETG N 62 CENTRE

 RIAD CASABLANCA - 20000
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
511981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ZAHA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CONSTRUCTION
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 61  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA ELMAANI 2
 EME ETG N 62 CENTRE
 RIAD CASABLANCA - 20000

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : الس د زكرياء شداد 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.

 500  : لع اني  حف ظ  الس د 
حصة بق  ة 50.000 دلهم للحصة.

500 بق  ة   : الس د زكرياء شداد 
50.000 دلهم.

 500  : لع اني  حف ظ  الس د 
بق  ة 50.000 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  شداد  زكرياء  الس د 
ت ط  حجاج  س دي  الرواجع  دوال 
الب ضاء   29190 الب ضاء  مل ل 

املغرب.
عنوافه)ا(  لع اني  حف ظ  الس د 
الب ضاء  مديوفة  مرشيش  دوال 

29190 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  شداد  زكرياء  الس د 
ت ط  حجاج  س دي  الرواجع  دوال 
الب ضاء   29190 الب ضاء  مل ل 

املغرب
عنوافه)ا(  لع اني  حف ظ  الس د 
الب ضاء  مديوفة  مرشيش  دوال 

29190 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 06ر788.
726I

مكتب املحاسبة

TABIDET
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شالع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط لقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب
TABIDET شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوط لقم 

11 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر12125
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TABIDET
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
عنوان املقر االجت اعي : شالع أبي 
لقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

11 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : مح د  تبيت  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د حت1وف ع ر : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مح د  تبيت  الس د 
ماالباطا ه لس  تجزئة  البال ة  طنجة 
طنجة   90000  06 لقم   01 ط   65

املغرب.
عنوافه)ا(  ع ر  حت1وف  الس د 
ماالباطا ه لس  تجزئة  البال ة  طنجة 
طنجة   90000  06 لقم   01 ط   65

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  تبيت  الس د 
ماالباطا ه لس  تجزئة  البال ة  طنجة 
طنجة   90000  06 لقم   01 ط   65

املغرب
عنوافه)ا(  ع ر  حت1وف  الس د 
ماالباطا ه لس  تجزئة  البال ة  طنجة 
طنجة   90000  06 لقم   01 ط   65

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 15ر217.
727I

QUALIMAINT SARL AU

ISMAIL ISTITMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N°10, Espace Riad Fès ,Rue

 Lalla Aïcha , 1eme étage ,bureau
n°21 , Fès ، 30000، FES MAROC
ISMAIL ISTITMAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
فلسطين اقامة الحرية ع الة 8 

الطابق الرابع الشقة 8 - 0000ر 
فاس املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.51591

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 فوف17   25 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 ISMAIL ISTITMAR الشريك الوح د
مبلغ لأس الها 50.000 دلهم وعنوان 
فلسطين  شالع  اإلجت اعي  مقرها 
الرابع  الطابق   8 الحرية ع الة  اقامة 
الشقة 8 - 0000ر فاس املغرب فت جة 

.COVID-19 ل : األزمة الصح ة
و حدد مقر التصف ة ب 1 تجزئة 
زهرة املدائن 2 بلوك أ ع الة س شقة 
1 طريق عين الشقف - 0000ر فاس 

املغرب. 
و عين:

و  العلج  عبدهللا  الس د)ة( 
املدائن  زهرة  تجزئة   1 عنوافه)ا( 
طريق   1 شقة  س  ع الة  أ  بلوك   2
املغرب  فاس  0000ر  الشقف  عين 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم رر18.
728I

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

JOUB SUD TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 

الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال17يد 2266 ، 70000، 

الع ون املغرب

JOUB SUD TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي  ط 

الرملة 02 زفقة برش د الرسم 

العقالي لقم 17119/17 العقال 

املسمى »تسالتين« الع ون - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8665ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 JOUB  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.SUD TRANS

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  لنفسها  بالنسبة  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب والخالج:

فقل البضائع بالسكك الحديدية

ع17  طوط  والنقل  ال17ي  النقل 

األفابيب

الحديدية  بالسكك  الركاب  فقل 

بس الات  الركاب  وفقل  املدن  بين 

األجرة

و دمات  ال17ية  البضائع  فقل 
النقل والشحن ال17ي

وفقل  طوط  الخدمات  فقل 

األفابيب

وغي1  البالد  والتخزين  التخزين 

امل17د.

واملناولة  ال17ي  النقل   دمات 

املساعدة

 دمات أ رى مساعدة للنقل

األنشطة ال17يدية كجزء من التزام 

الخدمة الشاملة

السريع  وال17يد  ال17يد  أنشطة 

األ رى

الخدمات واألع ال املتنوعة

أع ال البناء

والهدم  املختلفة  الحفر  أع ال 

بالج لة

املعامالت  ج  ع   ، أعم  واصولة 

التجالية أو املنقولة أو العقالية التي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غي1 مباشر 

، كلً ا أو جزئً ا ، بهدف الشركة أو التي 

قد تروج لها.

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الرسم  برش د  زفقة   02 الرملة   ط 

العقال   17/17119 لقم  العقالي 

 70000  - الع ون  املسمى »تسالتين« 

الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ح زة هدي : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  هدي  ح زة  الس د 

 07 لقم  الرياض  زفقة  االس اع ل ة 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي  عنوافه)ا(  هدي  ح زة  الس د 

 07 لقم  الرياض  زفقة  االس اع ل ة 

الع ون 70000 الع ون املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

29 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 02/2021رر.

729I
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FITICOF

SIFAGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FITICOF

9 شالع غسان كنفاني اقامة فب لة ، 

0000ر، فاس املغرب

SIFAGRI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 78 تجزئة 

الوفاء الحي الصناعي بنسودة - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

70051

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SIFAGRI

تصن ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناع ة

- استي1اد و تصدير.

عنوان املقر االجت اعي : 78 تجزئة 

 - بنسودة  الصناعي  الحي  الوفاء 

0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

املجدوب  ابن  الوافي  الس د 

 100 بق  ة  حصة   1.000  : الحسني 

دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجدوب  ابن  الوافي  الس د 
فرجس  تجزئة   1 عنوافه)ا(  الحسني 
السوي�سي   5 مح د  شالع   11 كلم 

10000 الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املجدوب  ابن  الوافي  الس د 
فرجس  تجزئة   1 عنوافه)ا(  الحسني 
السوي�سي   5 مح د  شالع   11 كلم 

10000 الرااط املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس بتاليخ 01 فوف17 2021 

تحت لقم 1801/2021.

0Iر7

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

PRIMAL
إعالن متعدد القرالات

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
PRIMAL »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 62 تجزئة 
محرش - - الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.16929

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  11 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت ع اد فوعم 500 حصة لفائدة 

مح د فوعم.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
منصب  من  فوعم  ع اد  استقالة 
مسي1 مشالك للشركة و تع ين مح د 

فوعم مسي1ا وح دا للشركة.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 الشكل القافون من شركة ذات 
ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤول ة 

مسؤول ة محدودة شريك وح د.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الق  ة االج ال ة لحصة مح د فوعم 

100000 دلهم.

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

دلهم   100000 في  محدد  الرأس ال 

بق  ة  حصة   1000 من  يتكون  و 

100دلهم لكل حصة.

على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 

مسي1ا  فوعم  مح د  تع ين  مايلي: 

وح دا للشركة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 27091.

1Iر7

Finconseil

SMART REAL ESTATE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc

SMART REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 

زلكتوني طابق 5 لقم 17 - 20200 

الدال الب ضاء امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

520571

 20 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMART REAL ESTATE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالات.

 16  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 20200  -  17 لقم   5 طابق  زلكتوني 

الدال الب ضاء امل لكة املغرا ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

ررر حصة   : لحلو  مح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د مح د بروايل : 1رر حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د هشام م  ون ه كل : ررر 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لحلو  مح د  الس د 

املدينة   6 ن   2 طابق   11 سي1فا  بناية 

الدال   20000 بوسكولة  الخضراء 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.

عنوافه)ا(  بروايل  مح د  الس د 

الدال   20000 بولو  جيسافا   11-

الب ضاء امل لكة املغرا ة.

ه كل  م  ون  هشام  الس د 

ر  شقة   11 سي1فا  مبنى  عنوافه)ا( 

الخضراء  املدينة   6 ن   2 طوابق 

الب ضاء  الدال   20000 بوسكولة 

امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لحلو  مح د  الس د 

املدينة   6 ن   2 طابق   11 سي1فا  بناية 

الب ضاء  الدال   20000 الخضراء 

امل لكة املغرا ة

ه كل  م  ون  هشام  الس د 

ر  شقة   11 سي1فا  مبنى  عنوافه)ا( 

الدال   20000 املدينة   6 ن   2 طوابق 

الب ضاء امل لكة املغرا ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

Iرر7
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galili marbre

GALILI MARBRE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

galili marbre

 HAKAM 2 RUE 82 N° 10 2EME

 ETG APPT N° 9 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

GALILI MARBRE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حكم 

2 زفقة 82 لقم10 الطابق 2 لقم 9 

الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.110899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

حل  تقرل   2021 يوف و   22 في  املؤلخ 

ذات  شركة   GALILI MARBRE

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

لقم10   82 زفقة   2 حكم  اإلجت اعي 

الب ضاء  الدال   9 لقم   2 الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب فت جة 

الفتهاء النشاط.

و عين:

و  بو ريص  مح د  الس د)ة( 

لقم   28 زفقة  الوفاء  ديال  عنوافه)ا( 

5 شالع سعد بوج عة 20000 الدال 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

حكم  وفي   2021 يوف و   22 بتاليخ 
 9 لقم   2 الطابق  لقم10   82 زفقة   2

الدال الب ضاء 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

لقم  تحت   2021 أكتوار   11

.10211121081681

1Iر7

ISDM CONSULTING

STE D.J.M TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ر

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

STE D.J.M TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مدينة 

الودحدة بلوك C الع ون - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8725ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.D.J.M TRAVAUX

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال ا رى.

مدينة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 70000  - الع ون   C بلوك  الودحدة 

الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د سالم جدو : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جدو  سالم  مح د  الس د 
 70000 طرفاية  الدولة  عنوافه)ا( 

الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
جدو  سالم  مح د  الس د 
 70000 طرفاية  الدولة  عنوافه)ا( 

الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 80/2021رر.

5Iر7

KHOUYI BADIA

 STE ASSAKA WORLD SARL
AU

إعالن متعدد القرالات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 STE ASSAKA WORLD SARL AU
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 

11 دلب العرفاوي جبابرا زيتون - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 0ر أكتوار 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1- لقم  قرال 
مايلي: الرفع من لأس ال الشركة من 
100.000.00 دلهم إلى 100.000,00 
و  دلهم  00.000,00ر  بزيادة  دلهم 
جديدة  حصة  ر  بإصدال.000  ذلك 

من فئة 100 دلهم مكتتبة فقدا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6-7 لقم  بند 
مايلي: الرفع من لأس ال الشركة من 
100.000.00 دلهم إلى 100.000,00 
و  دلهم  00.000,00ر  بزيادة  دلهم 
جديدة  حصة  ر  بإصدال.000  ذلك 

من فئة 100 دلهم مكتتبة فقدا.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1727.

6Iر7

TRANSPORT DU MONDE

TRANSPORT DU MONDE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TRANSPORT DU MONDE

مدينة الوفاق بلوك د لقم ر172 ، 

70000، الع ون املغرب

 TRANSPORT DU MONDE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مدينة 

الوفاق بلوك د لقم ر172 - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8605ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT DU MONDE

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

 , الدولي  النقل   , التوزيع  و  النقل 

التجالة العامة.

مدينة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 70000 - ر172  الوفاق بلوك د لقم 

الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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الس د سع د ايت توليرت : 1.000 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

توليرت  ايت  سع د  الس د 
برش د  الكالة  الرياض  حي  عنوافه)ا( 

26100 برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
توليرت  ايت  سع د  الس د 
برش د  الكالة  الرياض  حي  عنوافه)ا( 

26100 برش د املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 01/2021رر.
7Iر7

ائت اف ة الشريفي مبالك

OUM SABT ام صبط
شركة التضامن
تأسيس شركة

ائت اف ة الشريفي مبالك
حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 05 
لقم ر0 كل  م ، 81000، كل  م 

املعرب
ام صبط OUM SABT شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املوحدين الزفقة سوس لقم 1ر - 
81000 كل  م كل  م

تأسيس شركة التضامن 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

611ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  ر2 
بامل يزات  التضامن  لشركة  األسا�سي 

التال ة:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
ام   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUM SABT صبط
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشرواات بالتقس ط.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - 1ر  لقم  سوس  الزفقة  املوحدين 

81000 كل  م كل  م.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : ودا  لمضان  الس د 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د زيداني مح د : 500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  ودا  لمضان  الس د 
 70 10 لقم  ا زفقة  لجاء في هللا بلوك 

81000 كل  م املغرب.
الس د زيداني مح د عنوافه)ا( حي 
الرجاء في هللا بلوك ا زفقة 12 لقم 92 

81000 كل  م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي  عنوافه)ا(  ودا  لمضان  الس د 
 70 10 لقم  ا زفقة  لجاء في هللا بلوك 

81000 كل  م املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   01 بتاليخ  بكل  م  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 06ر.

8Iر7

FIDAUDIT

BALE CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

BALE CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 زفقة 
عبدهللا املديووني - 20250 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520271

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 فوف17  ر0 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 BALE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات في فظم إدالة الجودة 

فصائح حول إدالة املخاطر

التدق ق والرقابة

مشروع إدالة فظم املعلومات

ت رين.

61 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

الدال   20250  - املديووني  عبدهللا 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

0.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الكناني  مصطفى  اشرف  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة  00ر   :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكناني  مصطفى  اشرف  الس د 

جي1وفد  ال  شالع   96 عنوافه)ا( 

20200 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكناني  مصطفى  اشرف  الس د 

جي1وفد  ال  شالع   96 عنوافه)ا( 

20200 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

9Iر7

موثق

لبسيمو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

موثق

بني مالل شالع مح د الخامس 

ع الة لقم 128 الطابق االول ، 

000ر2، بني مالل املغرب

لبس  و شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : بني 

مالل حي الجود بلوك لقم 5 مرآب 

بالسفلي لقم 99 مكرل بني مالل 

000ر2 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.9511

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 يول وز   02 في  املؤلخ 

مسؤول ة  ذات  شركة  لبس  و  حل 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي بني مالل حي الجود 

 99 لقم  بالسفلي  مرآب   5 لقم  بلوك 

مالل  بني  000ر2  مالل  بني  مكرل 

املغرب فت جة لقرال الشريك الوح د 

بتصف ة الشركة.

و عين:

و  لبداوي  اي ان  الس د)ة( 

مح د  شالع  االدالسة  حي  عنوافه)ا( 

بني مالل  107 000ر2  الخامس لقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 02 يول وز 2021 وفي بني مالل 

حي الجود بلوك لقم 5 مرآب بالسفلي 

بني  000ر2  مالل  بني  مكرل   99 لقم 

مالل املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل بتاليخ 18 غشت 

2021 تحت لقم 892.

710I
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EUREXMA

SOUL HOUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL رEME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

SOUL HOUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : مج ع 

مول الشط دال بوعزة - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.117971

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   02 في  املؤلخ 

SOUL HOUS شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم   50.000 لأس الها 

الشط  مول  مج ع  اإلجت اعي  مقرها 

الب ضاء  الدال   20000  - بوعزة  دال 

النشاط  لغ اب  فت جة  املغرب 

التجالي.

و عين:

الس د)ة( سل م بنيس و عنوافه)ا( 

الدال   20000 شالع يعقوب املنصول 

الب ضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

مج ع  وفي   2021 شتن17  0ر  بتاليخ 

مول الشط دال بوعزة - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 9ر7976.

711I

موثق

سوق الصفاء
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

موثق
بني مالل شالع مح د الخامس 
ع الة لقم 128 الطابق االول ، 

000ر2، بني مالل املغرب
سوق الصفاء شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

دالكوم بلوك 1 لقم 15 مكرل بني 
مالل 000ر2 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.821
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 يول وز   06 في  املؤلخ 
املسؤول ة  الصفاء شركة ذات  سوق 
 100.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
حي  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
بني  مكرل   15 لقم   1 بلوك  دالكوم 
مالل 000ر2 بني مالل املغرب فت جة 

لقرال الشركاء بتصف ة الشركة.
و عين:

و  لبداوي  الحنافي  الس د)ة( 
 08 لقم  نع  ة  تجزئة  عنوافه)ا( 
000ر2 بني مالل املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
حي  وفي   2021 يول وز   06 بتاليخ 
بني  مكرل   15 لقم   1 بلوك  دالكوم 

مالل 000ر2 بني مالل املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل بتاليخ 18 غشت 

2021 تحت لقم 891.
712I

ZHAR AHMED

SATRACAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
 SATRACAM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 18ر 

تجزئة جنة الزيتون بنسودة فاس - 

0ر00ر فاس املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.51055

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تم تع ين  21 أكتوار  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( ص17ي 

أيوب ك سي1 آ ر

تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بفاس بتاليخ 02 فوف17 2021 

تحت لقم 1821/2021.

Iر71

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE PAPETERIE ASKJOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز ك اسة شيشاوة ، 10000، 

مراكش املغرب

 STE PAPETERIE ASKJOUR SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

105 الطابق الثاني تجزئة بن لادي 

مراكش. - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

118699

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   09

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAPETERIE ASKJOUR SARL AU
مكتبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وولاقة ومطبعة.
واجهزة  مستلزمات  ب ع 

املعلوم ات.
التجالة العامة..

لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لادي  بن  تجزئة  الثاني  الطابق   105

مراكش. - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لاض ة  الدكاك  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدكاك لاض ة عنوافه)ا(  الس دة 
مراكش.   105 لقم  الرا�سي  بن  دوال 

10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الدكاك لاض ة عنوافه)ا(  الس دة 
مراكش.   105 لقم  الرا�سي  بن  دوال 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   21 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 127757.

711I

FIDUCIAIRE

EDUCENTER PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
EDUCENTER PRIVE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 66 شالع 
السالوي الطابق التاني - 0000ر 

فاس املغرب.
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حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر5809.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
EDUCENTER PRIVE مبلغ لأس الها 
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
اإلجت اعي 66 شالع السالوي الطابق 
التاني - 0000ر فاس املغرب فت جة ل 

: الوااء.
و حدد مقر التصف ة ب 66 شالع 
0000ر   - التاني  الطابق  السالوي 

فاس املغرب. 
و عين:

و  الحي1اش  فادية  الس د)ة( 
التاج  حي  ر20  زفقة   89 عنوافه)ا( 
املغرب  فاس  0000ر  قادوس  عين 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1829.
715I

AUDEC EXPERTISE

VALADE MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
VALADE MEDITERRANEE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 112 لكن 
لث ل واول فالد إم ل زوال - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
1561رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   07 في  املؤلخ 
املصادقة على :

سنهاجي  مهدي  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   150
100 حصة لفائدة الس د )ة( جعفر 

مختوم بتاليخ 07 أكتوار 2021.
تفويت الس د )ة( حسن قصري بو 
ع اد 750 حصة اجت اع ة من أصل 
100 حصة لفائدة الس د )ة( جعفر 

مختوم بتاليخ 07 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797128.
716I

FIDUCIAIRE

EDUCENTER PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
EDUCENTER PRIVE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 66 شالع 
السالوي الطابق التاني 66 شالع 

السالوي الطابق التاني 0000ر فاس 
املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر5809.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  01 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  شركة   EDUCENTER PRIVE
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
اإلجت اعي 66 شالع السالوي الطابق 
الطابق  السالوي  شالع   66 التاني 
فت جة  املغرب  فاس  0000ر  التاني 

اللوااء.
و عين:

و  الحي1اش  فادية  الس د)ة( 
التاج  حي  ر20  زفقة   89 عنوافه)ا( 
املغرب  فاس  0000ر  قادوس  عين 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 01 أكتوار 2021 وفي 66 شالع 

0000ر   - التاني  الطابق  السالوي 

فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 5ر18.

717I

EUROMED COMPTA-SARL

HELLO HOME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 1 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HELLO HOME شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

املسال لقم 1106 شقة لقم 1 الحي 

الصناعي مراكش - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 HELLO : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HOME

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الحي   1 لقم  شقة   1106 لقم  املسال 

مراكش   10000  - مراكش  الصناعي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة  50ر   : جايل  ع اد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

حصة  50ر   : جايل  فؤاد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : يزي  بن  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جايل  ع اد  الس د 

 90210 فرنسا  ماي  موفتفري 

موفتفري ماي فرنسا.

عنوافه)ا(  جايل  فؤاد  الس د 

 90210 فرنسا  ماي  موفتفري 

موفتفري ماي فرنسا.

عنوافه)ا(  يزي  بن  يوسف  الس د 

دلوه فرنسا 90210 دلوه فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جايل  ع اد  الس د 

 90210 فرنسا  ماي  موفتفري 

موفتفري ماي فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128991.

718I

مح د معطى هللا

 STE TOURTIT DE

TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مح د معطى هللا

 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب

 STE TOURTIT DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 9 زفقة 

فلولنس ا بن ديبان طنجة - 90000 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

120795

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOURTIT DE TRANSPORT

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.

 9 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - طنجة  ديبان  بن  فلولنس ا  زفقة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لضوان  تولتيت  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لضوان  تولتيت  الس د 

حي النهضة زفقة 8ر لقم ر الطابق ر 

طنجة   90000 طنجة   9 لقم  الشقة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لضوان  تولتيت  الس د 

حي النهضة زفقة 8ر لقم ر الطابق ر 

طنجة   90000 طنجة   9 لقم  الشقة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار  ر1  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 120795.

719I

B.E KINTUS SARL

IYUBI CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

B.E KINTUS SARL

 RABAT AGDAL 1ر RUE OUED

 ZIZ N° 04 ، 10090، RABAT

MAROC

IYUBI CONSULTING شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة 

واد زيز لقم 1 أكدال عند م.د 

كنتوس - 10090 الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.122667

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ   IYUBI CONSULTING
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة واد زيز لقم 

 10090  - م.د كنتوس  أكدال عند   1

أسباب   : ل  فت جة  املغرب  الرااط 

شخص ة.
و حدد مقر التصف ة ب ر1 زفقة 

واد زيز لقم 1 أكدال عند م.د كنتوس 

- 10090 الرااط املغرب. 

و عين:

و  لوار  جايسن  ب ي1س  الس د)ة( 

دوكالبي1تي  جي1مان  سان  عنوافه)ا( 

)ة(  ك صفي  فرنسا  كرايرو  70ر18 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة : ر1 زفقة 

واد زيز لقم 1 أكدال الرااط

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118712.

750I

FLASH ECONOMIE

 TARIK OUALALOU

ARCHITECTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

 ARTEIDE ATELIER

 D’ARCHITECTURE SARL AU

بالدال  مؤلخ  عقد  ب وجب 

إنشاء  تم   16/06/2021 في  الب ضاء 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

واحد  مساهم  ذات  املسؤول ة 

بالخصائص التال ة: 

 TARIK التجالي:  االسم   

 OUALALOU ARCHITECTE SARL

 AU

مهنة  م السة  الشركة:  غرض 

الهندسة املع الية

املدة: 99 سنة

1ر  إلى  يناير   1 من  املال ة:  السنة 

االجت اعي:  املقر  عام  كل  من  دجن17 

الطابق  الثاني،  الحسن  شالع   117

12 لقم 28-27 الدال الب ضاء 
من  مكون  املال  لأس  املال:  لأس   

 100 إلى  مقس ة  دلهم٬   100.000

للواحدة  دلهم   1000 من  حصة 

فحو  بالكامل ومقس ة على  مدفوعة 

التالي: 

 - الس د طالق ولعلو 100 حصة

قبل  من  الشركة  تدال  -اإلدالة:   

الس د طالق ولعلو 

د ل  صافي  تخص ص  األلااح: 

الجرد  قائ ة  في  املسجل  الشركة 

القافوف ة  الرسوم  بعد  السنوي٬ 

والنظام ة٬ للشركاء

املركز  في  اإليداع  تم   : اإليداع   

الب ضاء  بالدال  لالستث ال  الجهوي 

تحت لقم 2989

في  الشركة  تم تسج ل  التسج ل: 

السجل التجالي بالدال الب ضاء تحت 

لقم ر8ر520

751I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MIEL MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

MIEL MED شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

زاوية مجاط ج اعة مجاط ع الة 

شيشاوة - 11000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1929

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   09

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MIEL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MED

-1افتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع العسل

-2إفتاج وا ع الزيوت

-راالستي1اد و التصدير

-1تاجر.

عنوان املقر االجت اعي : دوال زاوية 

مجاط ج اعة مجاط ع الة شيشاوة 

- 11000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : القس ة  ع ر  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ع ر القس ة عنوافه)ا( دوال 
 11000 شيشاوة  امزوضة  اكفاين 

شيشاوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د ع ر القس ة عنوافه)ا( دوال 
 11000 شيشاوة  امزوضة  اكفاين 

شيشاوة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  بامنتافوت  االبتدائ ة 
أكتوار 2021 تحت لقم 9/2021ر5.
752I

GESTION ALJANOUB

TRANS AKKI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوان حي السعادة ع الة لقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
TRANS AKKI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

شك ب السالن لقم ر1 حي الفتح 
الع ون 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1ر87ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.AKKI

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغي1 وطن ا ودول ا  البضائع لحساب 
الخاص,  للحساب  البضائع  ,فقل 
تصدير ج  ع البضائع واملنتجات....

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الفتح  حي  ر1  لقم  السالن  شك ب 

الع ون 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : الس د عكي  الد 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عكي  الد  الس د 
تعاوف ة وسالن س دي سل  ان مول 
مكناس   50122 مكناس  الك فان 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عكي  الد  الس د 
تعاوف ة وسالن س دي سل  ان مول 
مكناس   50122 مكناس  الك فان 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 81/2021رر.

Iر75

FIDECOM SARL

ECOLE SAADIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

FIDECOM SARL
16 شالع باستول حي الل  ون الرااط 

، 10060، الرااط املغرب
ECOLE SAADIA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

 وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
السعدية - 10000 مراكش املغرب.

 إستدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 

الرس  ة عدد 5689 بتاليخ 10 فوف17 

.2021

التجالية  باملحك ة  :....و  من  بدال 

 2021 أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش 

تحت عدد 128910 بالنسبة للشركة 

.ECOLE SAADIA الدامجة

التجالية  باملحك ة  :....و  يقرأ 

تحت   2021 فوف17   2 بتاليخ  ب راكش 

للشركة  بالنسبة   129018 عدد 

.ECOLE SAADIA الدامجة

الباقي بدون تغ ي1.

751I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

G.AMS.TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°0ر

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

G.AMS.TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املغرب الجديد لقم 17ر الطابق 

االل�سي العرائش 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر615

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.G.AMS.TRANS
فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  17ر  لقم  الجديد  املغرب 
العرائش   92000 العرائش  االل�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 200.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د كرال : 2.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  كرال  مح د  الس د 
17ر  لقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  كرال  مح د  الس د 
17ر  لقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بالعرائش  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1105/2021.

755I

ZHAR AHMED

SATRACAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
SATRACAM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 18ر 
تجزئة جنة الزيتون بنسودة فاس - 

0ر00ر فاس املغرب.
وفاة شريك

لقم التق  د في السجل التجالي 
.51055
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 21 أكتوار 2021 تم اإلعالم 
توزيع  و  ص17ي  ع ر  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2021 يناير   28 في  املؤلخ  اإللاثة 
بالشكل األتي :

الس د)ة( لبنى بشطي ، ر6 حصة.
 ، ص17ي  عبدالهادي  الس د)ة( 

109 حصة.
 109  ، ص17ي  أيوب  الس د)ة( 

حصة.
 109  ، ص17ي  أسامة  الس د)ة( 

حصة.
الس د)ة( هند ص17ي ، 55 حصة.

 55  ، ص17ي  سناء  الس د)ة( 
حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس بتاليخ 02 فوف17 2021 

تحت لقم 1821/2021.

756I

FOUZMEDIA

 PARAMEHDIAMALL
SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 PARAMEHDIAMALL SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 

بر8 املركز التجالي لقم 2 مهدية - 
11000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
62789

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PARAMEHDIAMALL SARLAU

اللوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطب ة.

الرقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - 2 مهدية  التجالي لقم  بر8 املركز 

11000 القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اغاض  الزهراء  فاط ة  الس دة 

عنوافه)ا( ع الة 15 الشقة 09 النجد 

--- تامسنا املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اغاض  الزهراء  فاط ة  الس دة 

عنوافه)ا( ع الة 15 الشقة 09 النجد 

--- تامسنا املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

757I

AA CONSULTING S.A.R.L

KSAR GHANIA
إعالن متعدد القرالات

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ، شالع باليس الطابق الثاني لقم 

22 ، 20000، الدال الب ضاء املغرب

KSAR GHANIA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 8، زفقة 

علي عبد الرزاق - - الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر160ر2.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17  ر1  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 

النهائي  التفويت  من  التحقق  مايلي: 

الذي  االجت اعي  الحصص  لتفويت 

2021 بين الس د  تم بتاليخ 1 يول وز 

 COGEFIC ست ف ب ال أوحنة وشركة

لاس الها  يبلغ  مساه ة  شركة 

 : االجت اعي  مقرها  اولو،  1.000ر 

0ر، زفقة ديرفيي صول الرمز ال17يدي 

بالسجل  املق دة  لوكس بولغ  ر251 

لوكس بولغ  والشركات  التجالي 

في  امل ثلة   ،111161B لقم  تحت 

شخص الس د إلي آلي املالح

على  ينص  الذي   :02 لقم  قرال 

مايلي: قبول شركة COGEFIC امل ثلة 

املالح  آلي  إلي  الس د  شخص  في 

 KSAR لشركة  جديد  بصفته شريك 

 GHANIA

على  ينص  الذي  ر0:  لقم  قرال 

مايلي: تغ ي1 الفصلين 6 و 7

على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 

القافون  ص اغة  اعادة  مايلي: 

االسا�سي للشركة و تح ينه

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796805.

758I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MARKET SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

MARKET SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي الحسن اقامه فوله ع اله 

الف 1 لقم واحد - 152ر9 مرت ل 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر0ر1.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 فوف17   15 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 MARKET الوح د  الشريك  ذات 

لأس الها  مبلغ   SOLUTIONS

مقرها  وعنوان  دلهم   10.000,00

الحسن  موالي  شالع  اإلجت اعي 
واحد  لقم   1 الف  ع اله  فوله  اقامه 

 : ل  فت جة  املغرب  مرت ل  152ر9   -

ضوائق مال ة.

شالع  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

موالي الحسن اقامه فوله ع اله الف 
1 لقم واحد - 152ر9 مرت ل املغرب. 

و عين:

و  ليحان  املهدي  الس د)ة( 

الجي1وفد  شالع   156 عنوافه)ا( 

شقه  االول  الطابق  الحديقه  اقامه 
لقم 1 20500 الدال الب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22578

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1507.

759I

GESTION ALJANOUB

 AFRICAN CENTER OF
EXPERTISE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوان حي السعادة ع الة لقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
 AFRICAN CENTER OF

EXPERTISE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
تطوان حي السعادة الطابق لقم 1 
الع الة 1 الع ون 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8679ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 AFRICAN CENTER OF  :

.EXPERTISE
الخ17ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لج  ع   ، الكوالث  ج  ع  تسوية  في 
املعدات و البضائع املنقولة، بحرية ، 

حريق ، أضرال في املباني املائ ة.....
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 1 لقم  الطابق  السعادة  حي  تطوان 
الع ون   70000 الع ون   1 الع الة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 150  : الخ لي�سي  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 150  : الخ لي�سي  عث ان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ح زة واكريم : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخ لي�سي  مح د  الس د 

عنوافه)ا( ر2 طريق مكة دلج س ط 6 

كال فولف ا  باب  فرجس  اقامة  ر1  ش 

الدال الب ضاء 20150 الدال الب ضاء 

املغرب.

الخ لي�سي  عث ان  الس د 

 6 ط  س  دلج  مكة  طريق  عنوافه)ا( 

كال فولف ا  باب  فرجس  اقامة  ر1  ش 

الدال الب ضاء 20150 الدال الب ضاء 

املغرب.

عنوافه)ا(  واكريم  ح زة  الس د 

 1 لقم  برقاد  دلب  الزلكطوني  شالع 

القصر الكبي1 92150 القصر الكبي1 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الخ لي�سي  مح د  الس د 

 6 ط  س  دلج  مكة  طريق  عنوافه)ا( 

كال فولف ا  باب  فرجس  اقامة  ر1  ش 

الدال الب ضاء 20150 الدال الب ضاء 

املغرب

الخ لي�سي  عث ان  الس د 

 6 ط  س  دلج  مكة  طريق  عنوافه)ا( 

كال فولف ا  باب  فرجس  اقامة  ر1  ش 

الدال الب ضاء 20150 الدال الب ضاء 

املغرب

عنوافه)ا(  واكريم  ح زة  الس د 

 1 لقم  برقاد  دلب  الزلكطوني  شالع 

القصر الكبي1 92150 القصر الكبي1 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 55/2021رر.

760I

AUDEC EXPERTISE

VALADE MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ر

 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
VALADE MEDITERRANEE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 112 لكن 
لث ل واول فالد إم ل زوال - 20000 

الدال الب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
1561رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  07 أكتوار  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

سنهاجي مهدي ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797128.

761I

Atlas Valora Conseil

MARTFLIX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
MARTFLIX شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
21 الحي الصناعي س دي غافم لقم 

171 - 10110 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر11995

 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARTFLIX

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الر ام  لصناعة  ولشة  تس ي1  و 

منتجات  كل  و  الصناعي  و  الطب عي 

الح امات  و  الصح ة  املرافق  تجهيز 

و  الطب ع ة  املواد  من  املصنوعة 

املركبة صناع ا..

مكتب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

غافم  س دي  الصناعي  الحي   21 لقم 

لقم 171 - 10110 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : طالق  الصغي1ي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الصغي1ي طالق  الس د 

 69 لقم   1 الحفرة  دوال  اسكجول 

10150 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الصغي1ي طالق  الس د 

 69 لقم   1 الحفرة  دوال  اسكجول 

10150 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 12111.

Iر76
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STE FIDU WHITE

SPEC AUTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
SPEC AUTO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 11 شالع 
الزلقطوني الطابق الثاني الرقم 7 - 

60000 وجدة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر15ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  22 أكتوار  املؤلخ في 
املسؤول ة  ذات  SPEC AUTO شركة 
 100.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 
 11 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
شالع الزلقطوني الطابق الثاني الرقم 
7 - 60000 وجدة املغرب فت جة لعدم 

تحق ق الهدف االجت اعي.
و عين:

و  بل  اني  بوزيان  الس د)ة( 
حي  كنفودة  زفقة   1011 عنوافه)ا( 
املغرب  تاوليرت   65800 غشت   20

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 22 أكتوار 2021 وفي 11 شالع 
 -  7 الرقم  الثاني  الطابق  الزلقطوني 

60000 وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 211ر.
761I

AEF CONSULTING

بارا ميري
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

AEF CONSULTING
 BD LALLA YACOUT 5ème ,17

 ETAGE, CASABLANCA ، 20450،

CASABLANCA MAROC

بالا مي1ي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي مشروع 

جب مد ل ٧ لقم ٣١ حي املح دي 

الدالالب ضاء املغرب - 20750 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

77ر111.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 شتن17  ر0  في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

بالا مي1ي مبلغ  الوح د  الشريك  ذات 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي مشروع جب مد ل 

٧ لقم ٣١ حي املح دي الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء   20750  - املغرب 

شخص ة  مشاكل   : ل  فت جة  املغرب 

بداية  وعدم  كولوفة  جاءحة  اضافة 

النشاط.

مشروع  التصف ة ب  مقر  و حدد 

املح دي  حي   ٣١ لقم   ٧ مد ل  جب 

 20570  - املغرب  الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

و  ازدهال  الس د)ة(  ديجة 

 ٧ مد ل  جب  مشروع  عنوافه)ا( 

الدالالب ضاء  املح دي  حي   ٣١ لقم 

املغرب  الدالالب ضاء   20750 املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791189.

765I

BOUKHRIS &ASSOCIES

BLINK PHARMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

BLINK PHARMA

شركة ذات مسؤول ة محدودة

دلهم 00ر.1.129 لأس الها

مقرها االجت اعي: 6 زفقة ابن 

الحجاج الطابق الثالث لقم 6، الدال 

الب ضاء

 RC N° 15.187ر – IF N°

7516879ر

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 ،2021 أكتوار   05 بتاليخ  االستثنائي 

تقرل ما يلي:
الشركة  لأس ال  لفع   -

من  لرفعه  دلهم  00ر.129  ب بلغ 

مبلغ  الى  دلهم   1.000.000 مبلغ 

عالوة  طريق  عن  دلهم  00ر.1.129 

اصدال بق  ة 70.700ر.1 دلهم ،

من  و7   6 البندين  تح ين   -

النظام االسا�سي للشركة،

األسا�سي  النظام  اعت اد   -

االفجاز  شرط  ق د  للشركة  الجديد 

النهائي للرفع من لأس ال الشركة.

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

26 أكتوار  االستثنائي املنعقد بتاليخ 

2021، تقرل ما يلي:

النهائي  االفجاز  معاينة   -

ب بلغ  الشركة  لأس ال  من  للرفع 

مبلغ  من  لرفعه  00ر.129دلهم 

مبلغ  الى  دلهم   1.000.000

عالوة  طريق  عن  دلهم  00ر.1.129 

اصدال بق  ة 70.700ر.1 دلهم،

 6 البندين  تح ين  معاينة   -

و7 من النظام االسا�سي للشركة،

النظام  اعت اد  معاينة   -

األسا�سي الجديد للشركة

بالسجل  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  لدى  التجالي 

 798589 عدد  تحت  الب ضاء  بالدال 

بتاليخ ر0 فوف17 2021.
ملخص قصد النشر

766I

CABINET BAHMAD

STELLA GALERIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع الة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع الة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

10000، مراكش املغرب
STELLA GALERIE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

مراكش بالزا ع الة د1 شقة ب 21، 
جليز - 10000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

5ر911.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  01 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
شقة  د1  ع الة  بالزا  مراكش  »إقامة 
مراكش   10000  - جليز   ،21 ب 
املغرب« إلى »مكتب لقم 6 زاوية زفقة 
ش س  ع الة  سوليا  زفقة  و  لبنان 
مراكش   10000  - جليز   6 لقم  شقة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   17 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128815.
767I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

OSHIRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
OSHIRO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
سامي IV ساحة لا عة العدوية 
اكدال الرااط - 11000 الرااط 
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املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

155611

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OSHIRO

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

سامي IV ساحة لا عة العدوية اكدال 

الرااط - 11000 الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : سناء  حسنين  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : منعم  جخجوخي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  سناء  حسنين  الس دة 

الرااط 10000 الرااط املغرب.

الس د جخجوخي منعم عنوافه)ا( 

الرااط 10000 الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  سناء  حسنين  الس دة 

الرااط 10000 الرااط املغرب

الس د جخجوخي منعم عنوافه)ا( 

الرااط 10000 الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 8112751.

769I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

POLLO MAGICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 81

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 81 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

POLLO MAGICO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
لقم 1, 2, 7, 8, 9 سايز 1 مج ع باب 

البوغاز 1 بلوك د املبنى 1 مدشر 

اح ال طنجة 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

106801

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 يول وز   16

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.POLLO MAGICO

محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للوجبات الخف فة.

املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم 1, 2, 7, 8, 9 سايز 1 مج ع باب 

مدشر   1 املبنى  د  بلوك   1 البوغاز 

اح ال طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 
100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   100  : كنو  سهام  الس دة 
بق  ة 1.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوافه)ا(  كنو  سهام  الس دة 
املومن لقم  النزاهة زفقة س دي عبد 

ر1 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د هشام جابر عنوافه)ا( حي 
املومن لقم  النزاهة زفقة س دي عبد 

16 طنجة 90000 طنجة املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بتاليخ  بطنجة  التجالية 
.M08202151812020 تحت لقم ر

770I

AA CONSULTING S.A.R.L

TM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
11 ، شالع باليس الطابق الثاني لقم 
22 ، 20000، الدال الب ضاء املغرب
TM IMMOBILIER »شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: 50، زفقة 
طاطا )سابقا زفقة بوافكالي( الطابق 

االول - - الدال الب ضاء املغرب.
»است رال نشاط الشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر5977ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   01 في   املؤلخ 

ما يلي:
لغم  الشركة  حل  بعدم  قرال 

الخسائر املسجلة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
ر2  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 711ر79.

771I

MOUSSAOUI MOHAMED

 BUSINESS ET TRAVAUX

ATLAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

MOUSSAOUI MOHAMED

 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC

 BUSINESS ET TRAVAUX ATLAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي مراب لقم 

126 النخ ل - 100ر5 ازلو املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر158.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 

نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 PROMOTEUR IMMOBILIER

.NÉGOCIANT و

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17  ر0  بتاليخ  بازلو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 56ر.

772I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

POLLO MAGICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 81

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 81 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

POLLO MAGICO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
لقم 1, 2, 7, 8, 9 سايز 1 مج ع باب 
البوغاز 1 بلوك د املبنى 1 مدشر 

اح ال طنجة 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.106801

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2020 دجن17   09 في  املؤلخ 

املصادقة على :
كنو  سهام  )ة(  الس د  تفويت 
100 حصة اجت اع ة من أصل 100 
حصة لفائدة الس د )ة( هشام جابر 

بتاليخ 09 دجن17 2020.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
دجن17   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2020 تحت لقم 8017.
Iر77

OLAMO TRANS

OLAMO TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

OLAMO TRANS
 RUE AMR IBN ASS ETG ر N 29
 26 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
OLAMO TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 زفقة 
ع ر ابن العاص الطابق ر لقم 26 

طنجة - 90000 املدينة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
65ر121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OLAMO TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.
29 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 26 لقم  ر  الطابق  العاص  ابن  ع ر 

طنجة - 90000 املدينة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : و اض  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  و اض  لش د  الس د 
وجدة   5 لقم   161 زفقة  الحسني  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  و اض  لش د  الس د 
وجدة   5 لقم   161 زفقة  الحسني  حي 

60000 وجدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217169.

771I

ع ر بلغريب

RJ DESIGN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ع ر بلغريب
75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 
الطابق الثالث املكتب 21 ، 0000ر، 

فاس املغرب
RJ DESIGN شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الع الة 
2 متجر 11 س دي عالل البحراوي 

ت فلت - 15252 س دي عالل 
البحراوي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1057

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 RJ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN
بائع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثوب بالتقس ط
من  تجالية  مواد  شراء  و  ب ع   -

 (NEGOCE( ج  ع األفـواع
- أشغال مختلفة.

الع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
البحراوي  عالل  س دي   11 متجر   2
عالل  س دي   15252  - ت فلت 

البحراوي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د مرشيش : 50 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 50  : فدوة  ياسين  ابن  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مرشيش  مح د  الس د 
عالل  ر50  لفم  الجزيرة  شبه  تجزئة 
عالل   15252 ت فلت  البحراوي 

البحراوي املغرب.
فدوة  ياسين  ابن  الس دة 
 228 لقم  السعادة  تجزئة  عنوافه)ا( 
عين عت ق ر1201 عين عت ق املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مرشيش  مح د  الس د 
عالل  ر50  لفم  الجزيرة  شبه  تجزئة 
البحراوي ت 15252 عالل البحراوي 

املغرب
فدوة  ياسين  ابن  الس دة 
 228 لقم  السعادة  تجزئة  عنوافه)ا( 
عين عت ق ر1201 عين عت ق املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   12 بتاليخ  بت فلت  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 211.

775I

SAMRT SCAL UP

سمارت سكيل اب سارل
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAMRT SCAL UP

 AV D›espagnol Résidence

 AICHA 2éme étage N 20 Tanger

90000 ،، طنجة املغرب

س الت سك ل اب سالل شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اسباف ا اقامة عائشة الطابق 2 لقم 

20 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

15ر121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : س الت 

سك ل اب سالل.

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالم ات و ال17مجة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم   2 الطابق  عائشة  اقامة  اسباف ا 

20 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د اغزيل : 500 حصة 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.

الس د ايتعقى اوعلي حف ظ : 500 

حصة بق  ة 50.000 دلهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حف ظ  اوعلي  ايتعقى  الس د 
عنوافه)ا( اق امة بلي1 لقم 12 90000 

طنجة املغرب.
الس د مح د اغزيل عنوافه)ا( حي 
مبوك زفقة 11 لقم 1أ 90000 طنجة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حف ظ  اوعلي  ايتعقى  الس د 
عنوافه)ا( اق امة بلي1 لقم 12 90000 

طنجة املغرب
الس د مح د اغزيل عنوافه)ا( حي 
مبوك زفقة 11 لقم 1أ 90000 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217100.
776I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

FIBTHD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
FIBTHD شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 شالع 
ع ر ابن العاص الطابق ر لقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.109217
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021 تم تحويل  21 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق  العاص  ابن  ع ر  شالع   29»

املغرب«  طنجة   90000  -  26 لقم  ر 
 local sis à Lot Belle Vue n°« إلى 
Tanja Balia Rez de chaussé ر6 

Tanger 90000 طنجة املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9110.
777I

AXE GESTION SARL

SECRET PARFUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN Nر

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

SECRET PARFUM شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املركز 
التجالي النولمتجر لقم 7ر تامسنا - 

12200 ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1119ر1
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SECRET PARFUM
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصابون  العطول  إعداد   - العطول 

- التجالة.
املركز   : االجت اعي  املقر  عنوان 
التجالي النولمتجر لقم 7ر تامسنا - 

12200 ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : اليزيدي  عبدالقادل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

500 حصة  الس د ع ر اليزيدي : 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اليزيدي  عبدالقادل  الس د 

عنوافه)ا( ف ال 52 حي املنطلق ح ي م 

10120 الرااط املغرب.

عنوافه)ا(  اليزيدي  ع ر  الس د 

 10120 م  املنطلق ح ي  52 حي  ف ال 

الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اليزيدي  عبدالقادل  الس د 

عنوافه)ا( ف ال 52 حي املنطلق ح ي م 

10120 الرااط املغرب

عنوافه)ا(  اليزيدي  ع ر  الس د 

 10120 م  املنطلق ح ي  52 حي  ف ال 

الرااط املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   18 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 8ر66.

778I

صحة كتوثس

SAHA CLOTHES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

صحة كتوثس

البقعة 565 ميسان ج اعة اوالد 

صالح النواصر النواصر، 27182، 

الدالالب ضاء املغرب

SAHA CLOTHES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 BD 16 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 ZERKTOUNI 2EME ETG N°6

 CASABLANCA MAROC 20200

.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.151787

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم   2021 يوف و   28 في  املؤلخ 

الحالي  االجت اعي  املقر  تحويل 

 BD ZERKTOUNI 16« للشركة من

 2EME ETG N°6 CASABLANCA

 MAROC 20200 CASABLANCA

 LOT 565« إلى   »MAROC

 MAYSSAN COMMUNE OULED

 SALEH NOUACEUR 27182

.»BOUSKOURA MAROC

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795180.

779I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

SOCIETE ADMI BUILDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE DE COMPTABILITE

TAZARHINE ET COMPAGNIES

 ANGLE RUE MED ABDOU ET

 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،

OUJDA MAROC

 SOCIETE ADMI BUILDING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسي1ة الخضراء، لقم 18 املر�سى 

- الع ون 70000 الع ون الجنوا ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

69ر6ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل  ر2 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ADMI BUILDING
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بج  ع  البناء  مختلفة،  ع وم ة، 
األملن وم،  الخشب،  فجالة  أفواعه، 
الكهرااء،  الرصاصة،  الحديد، 
الصباغة وكل ما له عالقة باألشغال 

الع وم ة.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املر�سى   18 لقم  الخضراء،  املسي1ة 
الجنوا ة  الع ون   70000 الع ون   -

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : إبراه م  عظمي  الس د 
حصة بق  ة 100,00 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  إبراه م  عظمي  الس د 
حي سوكرافول 62900 زايو املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  إبراه م  عظمي  الس د 
حي سوكرافول 62900 زايو املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 17ر1.

780I

DOM Nadif

أنيمالغي لهريدي مهدي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DOM Nadif
 IMM 15 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA
CASABLANCA ، 20220، الدال 

الب ضاء املغرب

أف  الغي لهريدي مهدي شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 شالع 

ابن مني1 اقامة الزلقاء ، الطابق 
األول لقم 2 املعاليف - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
521075

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أف  الغي لهريدي مهدي.
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
هذه  وأغذية  األل فة  الح وافات 
في  والتجزئة  بالج لة  الح وافات 

املتاجر املتخصصة.
الغذائ ة  املنتجات  تجالة 
املتعلقة  واملنتجات  الح واف ة 

بالح وافات.
واألس دة  والبذول  الكروك ت  ب ع 
وأدوات  املختلفة  والديكولات 

البستنة.
املنزل ة  والسلع  الص د  أدوات 

األ رى..
 117  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع ابن مني1 اقامة الزلقاء ، الطابق 
األول لقم 2 املعاليف - 20200 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لهريدي  بومهدي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بومهدي لهريدي عنوافه)ا( 
بوعزة  دال  عزوز  اوالد  قراال  دوال 
الب ضاء  الدال   27182 النواصر 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بومهدي لهريدي عنوافه)ا( 
بوعزة  دال  عزوز  اوالد  قراال  دوال 
الب ضاء  الدال   27182 النواصر 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798687.

781I

MOUMNI CONSULTING

SMC TEX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
SMC TEX شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

كري ة شالع مي1امال لقم 201 مرت ل 
- 00000 مرت ل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
0125ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SMC  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEX
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النس ج  وأصناف  املالبس  واستي1اد 

موجهة للب ع بالتقس ط.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
201 مرت ل  كري ة شالع مي1امال لقم 

- 00000 مرت ل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الحداد أيوب : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د الحداد مح د : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  أيوب  الحداد  الس د 
حي البوغاز شالع واد املخازن م ر16 
املض ق   00000 املض ق  لقمر 

املغرب.
عنوافه)ا(  مح د  الحداد  الس د 
حي البوغاز شالع واد املخازن م ر06 
املض ق   00000 املض ق  ر  لقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  أيوب  الحداد  الس د 
حي البوغاز شالع واد املخازن م ر16 
لقمر املض ق 00000 املض ق املغرب
عنوافه)ا(  مح د  الحداد  الس د 
حي البوغاز شالع واد املخازن م ر16 
لقمر املض ق 00000 املض ق املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1179.

782I

COGEST

GREEN BORJ
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
GREEN BORJ شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 

الحرية الطابق ر الرقم 5 - 20120 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520299

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN BORJ

: الالنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقالي - شركة االشغال و البناء.

عنوان املقر االجت اعي : 10 شالع 

 20120  -  5 الرقم  ر  الطابق  الحرية 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مح د  ال7زيوي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  ال7زيوي  الس د 

كال فولف ا   8 االرقم  ياس ين  تجزئة 

20100 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  مح د  ال7زيوي  الس د 

كال فولف ا   8 االرقم  ياس ين  تجزئة 

20100 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 796869.

Iر78

AA CONSULTING S.A.R.L

LPF CASABLANCA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
است رال نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ، شالع باليس الطابق الثاني لقم 

22 ، 20000، الدال الب ضاء املغرب

 LPF CASABLANCA

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: منطقة 

التصدير الحرة النواصر املج ع 

109-110-111 النواصر - - الدال 

الب ضاء املغرب.

»است رال نشاط الشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.118511

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

ما  تقرل   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 

يلي:

لغم  الشركة  حل  بعدم  قرال 

الخسائر املسجلة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

0ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791711.

781I

cabinet fiduciaire zghoud

 RESEAU TELECOM

 SOLUTIONS SARL AU

)SRTS (
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

 RESEAU TELECOM SOLUTIONS

SARL AU ( SRTS( شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

إبراه م الرودني شالع سينا إقامة 

بثهوفين 2 الطابق ر لقم 82 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 RESEAU TELECOM SOLUTIONS

.(SARL AU ( SRTS

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات  اإلتصال؛  شبكات 

اإلتصالت ة واملكتب ة اإلعالم ة و كل 

ما له عالقة بالتجهيزات اإلعالم ة من 

كبالت و كامي1ات إلى غي1 ذالك و كل ما 

له عالقة بالهدف األسا�سي للشركة.

ساحة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

إقامة  سينا  شالع  الرودني  إبراه م 
بثهوفين 2 الطابق ر لقم 82 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الزفري  لضوان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الزفري  لضوان  الس د 

إقامة  الشاذلي  الحسن  ابي  شالع 

 90010  11 شقة  الطابق2  اللقاء 

طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الزفري  لضوان  الس د 
إقامة  الشاذلي  الحسن  ابي  شالع 
 90010  11 شقة  الطابق2  اللقاء 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9556.

785I

N2M CONSEIL-SARL

STE SOFIOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

STE SOFIOR شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي الحي 

الصناعي البستان III FR بقعة 129 - 
60000 وجدة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.19171

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت   2021 يوف و   29 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- التجالة..

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17   02 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 750ر.

786I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة اوبها اخوة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 2ر HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc
شركة اوبها ا وة 
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شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 15 

شالع الع ون قسالية بوطالبي ايت 

ملول 86150 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

761ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

: شركة  ب ختصر تس  تها  اإلقتضاء 

اوبها ا وة.

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالات  شراء  أو  العقالي  الت1ويج 

وا عها.

وتقس م  العقالات  بناء  أع ال 

األلا�سي السكن ة و التجالية.
 15 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

ايت  بوطالبي  قسالية  الع ون  شالع 

ملول 86150 ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : ادليس  ابها  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : العزيز  عبد  ابها  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ادليس  ابها  الس د 

ت كوين اكادير 80000 اكادير املغرب.

عنوافه)ا(  العزيز  عبد  ابها  الس د 

ر2015  الب ضاء  الدال  الشق  عين 

الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ادليس  ابها  الس د 

ت كوين اكادير 80000 اكادير املغرب.

عنوافه)ا(  العزيز  عبد  ابها  الس د 
ر2015  الب ضاء  الدال  الشق  عين 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و  0ر  بتاليخ  بافزكان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1178.

787I

NKH CONSULTING SARL

 A.B ACCESSOIRES ET
PRESTATIONS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
 A.B ACCESSOIRES ET

PRESTATIONS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املغرب 
العربي لقم 121 بلوك ج ت الة ت الة 

12000 ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1571ر1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 A.B ACCESSOIRES ET  :

.PRESTATIONS
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسسوالات و قطع الس الات 
ب ع كامي1ات و اجهزة الح اية من 

السرقة.

عنوان املقر االجت اعي : حي املغرب 
121 بلوك ج ت الة ت الة  العربي لقم 

12000 ت الة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 600  : بواكر  عزالدين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بواكر  عزالدين  الس د 
بلوك ج   121 العربي لقم  املغرب  حي 

ت الة 12000 ت الة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  بواكر  عزالدين  الس د 
بلوك ج   121 العربي لقم  املغرب  حي 

ت الة 12000 ت الة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 9ر67.
788I

ADEX CONSEIL

 LIBRAIRIE PAPETERIE
YANIS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

LIBRAIRIE PAPETERIE YANIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجت اعي 105 زاوية 
مصطفى املعاني و يناير 11 الطابق 

لقم ر شقة 16 - 20150 الدال 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

لقم التق  د في السجل التجالي : 
789076

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  االقتضاء 

.LIBRAIRIE PAPETERIE YANIS

غرض الشركة بإيجاز : 

واللوازم  الكتب  وا ع  مكتبة 

التعل   ة ؛

بالج لة  الب ع  مكاتب  إمدادات 

والتجزئة ؛

 تجهيز األماكن املهن ة ؛

 منتجات التنظ ف بج  ع أفواعها 

 مستحضرات التج  ل ومنتجات 

التج  ل ؛

من  فوع  أي  وتصدير  استي1اد   

املنتجات.

عنوان املقر االجت اعي : 105 زاوية 

الطابق   11 يناير  و  املعاني  مصطفى 

الدال   20150  -  16 شقة  ر  لقم 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

00.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

000.ر  الخوالني  علي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه  الخوالني  علي  الس د 

ر1 زفقة  1 ش  1 ط  اقامة زاه ة   15

البشي1 العلج الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه  الخوالني  علي  الس د 

ر1 زفقة  1 ش  1 ط  اقامة زاه ة   15

البشي1 العلج الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

789I
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STE COMPTAZUR

SOCIETE GN MARBRE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE GN MARBRE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال باب 

الغنم تعاوف ة اإلصالح طريق أوالد 

ازااير غ اته الغرا ه وادي امل ل تازة 

األسا�سي  القافـون  عـقد  ب ـوجب 

طرف  من  علـ ه  واملـصادق  املوقـع 

 29/06/2021 بتاليخ  الشـركاء 

 SOCIETE GN شركة»  إنشاء  تم 

محدودة  شركة   »  MARBRE SARL

على  العقد  هذا  فص  وقد  املسؤول ة 

مايلي:

× نـشـاط الـشركـة:

– اشغال الر ام و الحجالة-

× التسـ ـ ة الـتـجالية:

 SOCIETE GN MARBRE  »

» SARL

× املـقر االجـتـ اعـي:

اإلصالح  تعاوف ة  الغنم  باب  دوال 

طريق أوالد ازااير غ اته الغرا ه وادي 

امل ل تازة

× عـ ر الـشركـــة:  99 سنة

× الشركاء، الرأس ال و الحصـص 

االجـت اع ـة:

املحدد  الشركة  لأس ال  يشت ل 

في 500.000 دلهم على 5000 حصة 

 100 تعادل  حصة  كل  اجت اع ة 

حسب  الشريكين  بين  وموزعة  دلهم 

الشكل التالي:

ب.ت.و  ج ال  الكنبول 

 : Z-260681

2500 حصة.

11ر75ر  ب.ت.و  فؤاد  الكنبول   -

Z-  : 2500 حصة.

كل الرأس ال املنادى عل ه واملحرل 

قد تسل ته الشركة في حسابها البنكي 

ك ا يصرح بذلك الشركاء.

 تسـ ي1 الشـركـة:

العام  الج ع  محضر  حدد 

بتاليخ  عل ه  املصادق  التأسي�سي 

التس ي1  مسؤول ة   29/06/2021

ج ال  الكنبول  الس د  شخص  في 

ملدة  اوذلك  فؤاد  الكنبول  والس د 

إنشاء  تاليخ  من  ابتداء  محددة  غي1 

الشركة.

مراجع اإليداع من أجل التسج ل 

بالسجل التجالي:

الشركة  تسج ل  طلب  إيداع  تم 

املذكولة لدى السجل التجالي التابع 

بتاليخ  بتازة  االبتدائ ة  لل حك ة 

28/07/2021 تحت عدد 112

790I

RA CONSULTING

STE CENTROL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

RA CONSULTING

 APPT N° 1 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

STE CENTROL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 82 حي 

انس ر اقامة  نساء محل لقم 1 

فاس 0000ر فاس املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر618.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 غشت  ر2  في  املؤلخ 

ذات  شركة   STE CENTROL حل 

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

اقامة  ر  انس  حي   82 اإلجت اعي 

0000ر  فاس   1 لقم  محل   نساء 

لقم  النعدام  فت جة  املغرب  فاس 

املع الت.

و عين:

الس د)ة( عادل بناني و عنوافه)ا( 

اقامة   2 اسقاطو  ايت  تجزئة  ر7 

ج  م  الثالث  الطابق   08 الشقة  اهال 

)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

حي   82 وفي   2021 غشت  ر2  بتاليخ 

 1 لقم  محل  اقامة  نساء  ر  انس 

فاس 0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

شتن17   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1286/021.

791I

AA CONSULTING S.A.R.L

E.A.B CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ، شالع باليس الطابق الثاني لقم 

22 ، 20000، الدال الب ضاء املغرب

E.A.B CONSULTING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 15، 

شالع اففا - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

9287ر2.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2019 يول وز   11 في  املؤلخ 

ذات  شركة   E.A.B CONSULTING

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   10.000

 20000  - اففا  شالع   ،15 اإلجت اعي 

لقرال  فت جة  املغرب  الب ضاء  الدال 

باالج اع من الشركاء.

و عين:

و  هللا  عبد  بن  فادية  الس د)ة( 

عنوافه)ا( 55، زفةه بني مسكين شالع 

 10170 السوي�سي  السادس  مح د 

الرااط املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 02 مالس 2020 وفي 15، شالع 
اففا - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 791901.

792I

FIGET SARL

BELLA VIAJES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,ر

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN MAROC

BELLA VIAJES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة
)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الرح ن الدا ل - دلب 29 - لقم 60 

الطابق االل�سي - تطوان - 000ر9 
تطوان املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2612.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   05 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ   BELLA VIAJES
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
الرح ن  عبد  شالع  اإلجت اعي 
الطابق   60 - لقم   29 - دلب  الدا ل 
تطوان  000ر9   - تطوان   - االل�سي 
املغرب فت جة ل : عدم تحق ق هدف 

الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب شالع عبد 
الرح ن الدا ل - دلب 29 - لقم 60 
000ر9   - تطوان   - االل�سي  الطابق 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  الفريش  هللا  عبد  الس د)ة( 
عنوافه)ا( صف الح ام كدية السبع 
املغرب  تطوان  000ر9  تطوان 

ك صفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 179ر.
Iر79

اىت اف ة الرشاد

COMASTA كوماسطة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

اىت اف ة الرشاد
ر5 شالع لحسن ويدال بن جدية 
الدال الب صاء ، 20120، الدال 

الب صاء املغرب
كوماسطة COMASTA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي املركز 
التجالي دالي كلم 9 طريق عين 
السبع امام محطة القطال عين 
السبع الطابق التاني بالطو206 
الدال الب ضاء. - 20100 الدال 

الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
8027ر1.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   25 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستي1اد و التضدير.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797201.
791I

AKWAMEK CONSEIL

 SOCIETE MAROCAINE
D›ENTREPOSAGE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MAROCAINE

D›ENTREPOSAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 176 ديول 

الشاوي بني مح د - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

171ر5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAROCAINE  :

.D’ENTREPOSAGE

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللوجست ة و التخزين.
عنوان املقر االجت اعي : 176 ديول 

الشاوي بني مح د - 50000 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 216  : فت حة  العشوب  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 108  : العبدالوي  سعاد  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 108  : العبدالوي  وفاء  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 108  : العبدالوي  سناء  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 215  : العبدالوي  حفبظ  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 215  : العبدالوي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فت حة  العشوب  الس دة 

مكناس   50000 مكناس  عنوافه)ا( 

املغرب.
العبدالوي  سعاد  الس دة 

مكناس   50000 مكناس  عنوافه)ا( 

املغرب.

الس دة وفاء العبدالوي عنوافه)ا( 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
العبدالوي  سناء  الس دة 

مكناس   50000 مكناس  عنوافه)ا( 

املغرب.
العبدالوي  حفبظ  الس د 

مكناس   50000 مكناس  عنوافه)ا( 

املغرب.
العبدالوي  حفبظ  الس د 

مكناس   50000 مكناس  عنوافه)ا( 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
العبدالوي  سناء  الس دة 

ب  ع الة  النع م  اقامة  عنوافه)ا( 

شقة 7 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يوف و   07 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 2796.

795I

LE PREMIER CONSEIL

GUEDMIOUA TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

GUEDMIOUA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي لػراػة 

بلدية أمزميز مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر11127.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤلخ في ر1 يول وز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 - مراكش  أمزميز  بلدية  لػراػة  »حي 

»حي  إلى  املغرب«  مراكش   10000

 10000  - أمزميز  الجديد  الصول 

مراكش املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 89ر128.

796I

LE PREMIER CONSEIL

GUEDMIOUA TRAVAUX

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

GUEDMIOUA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السول 

الجديد أمزميز - 10000 مراكش 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر11127.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

لفع  تم   2021 يول وز  ر1  في  املؤلخ 

لأس ال الشركة ب بلغ قدله »90.000 

إلى  دلهم«   10.000« من  أي  دلهم« 

«100.000 دلهم« عن طريق : تقديم 

حصص فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 89ر128.

797I
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LE PREMIER CONSEIL

 ASSURANCES
 BAB MARRAKECH
 INTERMEDIAIRE D

ASSURANCES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

لفع لأس ال الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 ASSURANCES BAB

 MARRAKECH INTERMEDIAIRE
D ASSURANCES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي باب 
مراكش الوحدة حرف ب 6ر - 

10000 مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.51859

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 شتن17   02 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
 10.000« من  أي  دلهم«   990.000»
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
أو  ألااح  أو  احت اطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدال في لأس املال.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128562.
798I

1ALL CONSULTING

محطة الخدمات فضالة
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي )األشخاص 

املعنويون(
عقد تس ي1 حر ألصل تجالي
محطة الخدمات فضالة 

 05 قي  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
توتال  شركة  أعطى   2021 غشت 
التجالي  بالسجل  املسجل  مروك 
االبتدائ ة  باملحك ة   19076
الحر لألصل  التس ي1  باملح دية حق 
التجالي الكائن ب الطريق الساحل ة 

ح   ون  ولد   10،5 كل ت1   111

28810 املح دية املغرب   - املح دية 

لفائدة مغل ف مح د ملدة 999 سنة 

تبتدئ من 05 غشت 2021 و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   9999 05 غشت 

ق  ته 10.000 دلهم.

799I

FIDUCIAIRE AL QODS

BEKRIT CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET ر6ر

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

BEKRIT CAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 RESIDENCE ALIA QT CHARAF

 N° 20 APPT N° 0000ر2 - ر BENI

MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

12097

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BEKRIT CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس الات.

 : االجت اعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE ALIA QT CHARAF

 N° 20 APPT N° 0000ر2 - ر BENI

.MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : صباح  بكريت  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  صباح  بكريت  الس دة 
بن  الفق ه  طريق  قنيبعة  ع اد  اوالد 

صالح 000ر2 بني مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  صباح  بكريت  الس دة 
بن  الفق ه  طريق  قنيبعة  ع اد  اوالد 

صالح 000ر2 بني مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0 فوف17  االبتدائ ة ببني مالل بتاليخ 

2021 تحت لقم 1129.
800I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر ايت 

مح د الخنك الراش دية - 52000 
الراش دية املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.11017
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 11 غشت  في  املؤلخ 
 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX SARL
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 
ايت  اإلجت اعي قصر  مقرها  وعنوان 
 52000  - الراش دية  الخنك  مح د 

الراش دية املغرب فت جة الالزمة.

و عين:

و  قبولي  موحا  الس د)ة( 

اوعلي  سع د  ايت  قصر  عنوافه)ا( 

الن ف 15800 تنغي1 املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 11 غشت 2021 وفي قصر ايت 

 52000  - الراش دية  الخنك  مح د 

الراش دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر19.

801I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE EL AZZIOUI

TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°19

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE EL AZZIOUI

TRANSPORT SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر 

موالي ابراه م الاب صباح زيز الفود 

- 52000 الراش دية املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

.8195

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

 SOCIETE EL AZZIOUI حل 

ذات  شركة   TRANSPORT SARL

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   10.000

اإلجت اعي قصر موالي ابراه م الاب 

صباح زيز الفود - 52000 الراش دية 

املغرب فت جة الزمة.
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و عين:

و  االزوي  حسن  الس د)ة( 

عنوافه)ا( حي السالم لقم 151 الفود 

ك صفي  املغرب  الراش دية   52000

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

قصر  وفي   2021 يوف و  ر0  بتاليخ 

موالي ابراه م الاب صباح زيز الفود 

- 52000 الراش دية املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 02 فوف17 

2021 تحت لقم 191/2021.

802I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BOLIGAM SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°19

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE BOLIGAM SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر موي 

تاديغوست كل   ة الراش دية - 

52000 الراش دية املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.12185

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أكتوار   29 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«100.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 

أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 189.

Iر80

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE J-AGRI SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE J-AGRI SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر والد 
حسين ص فا اسز الفود - 52000 

الراش دية املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر115.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 ماي   28 في  املؤلخ 
SOCIETE J-AGRI SARL شركة ذات 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
ص فا  حسين  والد  قصر  اإلجت اعي 
الراش دية   52000  - الفود  اسز 

املغرب فت جة الزمة.
و عين:

الس د)ة( كوثر جام لي و عنوافه)ا( 
الجديد  ازمول   19 لقم  شالع 
الراش دية 52000 الراش دية املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
2021 وفي قصر والد  28 ماي  بتاليخ 
 52000  - الفود  اسز  ص فا  حسين 

الراش دية املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 192.
801I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE QIRROS TRAVAUX 
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE QIRROS TRAVAUX SARL 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم ر7 
زفقة موالي يوسف الراش دية - 

52000 الراش دية املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.10107

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 ماي   20 في  املؤلخ 
 STE QIRROS TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
زفقة  ر7  لقم  اإلجت اعي  مقرها 
 52000  - الراش دية  يوسف  موالي 

الراش دية املغرب فت جة الالزمة.
و عين:

و  اموجان  عث ان  الس د)ة( 
 52000 الراش دية  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  الراش دية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
ر7  لقم  وفي   2021 ماي   20 بتاليخ 
 - الراش دية  يوسف  موالي  زفقة 

52000 الراش دية املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 190.
805I

LE PREMIER CONSEIL

 ASSURANCES
 BAB MARRAKECH
 INTERMEDIAIRE D

ASSURANCES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 ASSURANCES BAB

 MARRAKECH INTERMEDIAIRE
D ASSURANCES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: باب 
مراكش الوحدة حرف ب 6ر - 

10000 مراكش املغرب.
»تع ين م ثل قافوني للشركة«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.51859

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 شتن17   02 في  املؤلخ 
تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 
- سالم ب اع

-. شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
الكائن مقرها اإلجت اعي ب:. -..

عند  التجالي  السجل  لقم 
االقتضاء: -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128562.
806I

LE PREMIER CONSEIL

NK HEALTHY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
NK HEALTHY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
بن عالل سعادة مراكش 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119709

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 NK  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HEALTHY

*شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملك الت  ال17وتينات  وتوزيع  وا ع 

الجسم  لبناء  األ رى  الغذائ ة 

والتغذية الرياض ة.

بن  دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

عالل سعادة مراكش 10000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لاشد  فادية  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لاشد  فادية  الس دة 

مراكش   117 لقم  د  2 حرف  املسي1ة 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لاشد  فادية  الس دة 

مراكش   117 لقم  د  2 حرف  املسي1ة 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128801.

807I

ANANTAGES TRAVAUX

افو أفتاج تر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ANANTAGES TRAVAUX

عث ان شالع األمي1 موالي عبد هللا 

لقم 18 ، 51000،  ن فرة املغرب

أفتاج ترافو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع األمي1 

موالي عبد هللا لقم 16 - 51000 

 ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1067

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 فوف17  ر0 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

أفتاج   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ترافو.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو بناء تجالة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 -  16 لقم  هللا  عبد  موالي  األمي1 

51000  ن فرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بطاحي  عث ان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بطاحي  عث ان  الس د 

 18 لقم  عبد هللا  موالي  األمي1  شالع 

51000  ن فرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بطاحي  عث ان  الس د 

 18 لقم  عبد هللا  موالي  األمي1  شالع 

51000  ن فرة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  بخن فرة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 86ر.

808I

FIDUCIAIRE AL QODS

 LES MONTAGNES DE
MELOUYA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET ر6ر

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 LES MONTAGNES DE

MELOUYA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

 BD MED وعنوان مقرها اإلجت اعي

 V IMMEUBLE 7 N° 6 - 2000ر

BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

10651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 أكتوار   19

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 LES  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MONTAGNES DE MELOUYA

إستغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.

 BD MED : عنوان املقر االجت اعي

 V IMMEUBLE 7 N° 6 - 2000ر

.BENI MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : حدوش  سناء  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حدوش  سناء  الس دة 

الحي اإلدالي أغبالة 000ر2 بني مالل 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  حدوش  سناء  الس دة 

الحي اإلدالي أغبالة 000ر2 بني مالل 

املغرب

تم اإليداع القافوني ب- بتاليخ 09 

فوف17 2020 تحت لقم 757.

809I

NJ BUSINESS

SOCIETE FBTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA رEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

SOCIETE FBTP شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر قطعة 

الض ة افبعات 2 لاس املاء ف و 1ر/ 

س1 فاس - 0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70095

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  ر1 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FBTP
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شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء و اال شغال املختلفة.

عنوان املقر االجت اعي : 1ر قطعة 
الض ة افبعات 2 لاس املاء ف و 1ر/ 

س1 فاس - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.000  : الحوات  ف صل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 5000  : الحوات  ف صل  الس د 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الحوات  ف صل  الس د 
1 طريق  21 شقة  تجزئة مرا ا ع الة 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الحوات  ف صل  الس د 
1 طريق  21 شقة  تجزئة مرا ا ع الة 
فاس  0000ر  فاس  الشقف  عين 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1865.

810I

UNION BEST SOLUTIONS

BASSATINE BELVEDERE
إعالن متعدد القرالات

UNION BEST SOLUTIONS
 N°11 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

BASSATINE BELVEDERE »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: أبواب 
جليز متجرO-1 وO-5 الطبق 
السفلي حافوت البقال أك وض 
مراكش - 10000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.112179

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 18 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

مايلي: تفويت 1000 حصة من طرف 

الس د ياسين الت1كوزي لفائدة الس د 

مصطفى  لوي.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسي1  مصطفى  لوي  الس د  تع ين 

الس د  إلستقالة  تبعا  للشركة  وح د 

ياسين الت1كوزي.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

بالتوق ع  ملزمة  ستكون  الشركة 

مصطفى  الس د  لل سي1  الوح د 

 لوي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لاس ال الشركة

على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 

مايلي: املسي1ون

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129071.

811I

lecomptable

 AZRO CONSULTING AND
TRADING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تغ ي1 تس  ة الشركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

 AZRO CONSULTING AND

TRADING شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي 117 زفقة 

ابن مني1 اقامة الولقاء الطابق 2 لقم 

18 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي -

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أكتوار  ر1  في  املؤلخ 
 AZRO« من  الشركة  تس  ة  تغ ي1 
 »CONSULTING AND TRADING

.»AZRO BARITE« إلى
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 77ر797.
812I

FS

FERALDIV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد 

مقرها االجت اعي باملغرب

FS
لقم 27 زفقلة عالل بن عبد هللا ، 

52000، الرش دية املغرب
FERALDIV »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: عين 
العاطي 2 املج ع التجالي قرب 

الحي الجامعي ص. ب 2ر7 - 52000 
الرش دية املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها االجت اعي باملغرب«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.8709
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
 FERALDIV لشركة  تابع  فرع  إغالق 
زفقة  في  عنوافه  والكائن   - تس  ته 

فاس لقم 105 - - وجدة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 197/2021.
Iر81

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Acadimiya SDM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

Acadimiya SDM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصالية 

البوفج مي حي زاوية س دي مختال 

شيشاوة - 11000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1927

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Acadimiya SDM

-1تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولق بالج لة

)التص  م  اإلعالن  -2إصدال 

واإلفتاج والب ع

-رطباعة لق  ة

املعدف ة  الالفتات  -1تصن ع 

والطرق واالعالف ة.

قصالية   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مختال  س دي  زاوية  حي  البوفج مي 

شيشاوة - 11000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د  الد الكويس : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : بواري  العزيز  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الكويس  الس د  الد 

شيشاوة  املختال  س دي  االفالة  حي 

11000 شيشاوة املغرب.
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بواري  العزيز  عبد  الس د 
عنوافه)ا( دوال القل عة س دي املختال 

شيشاوة 11000 شيشاوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الكويس  الس د  الد 
شيشاوة  املختال  س دي  االفالة  حي 

11000 شيشاوة املغرب
بواري  العزيز  عبد  الس د 
عنوافه)ا( دوال القل عة س دي املختال 

شيشاوة 11000 شيشاوة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  بامنتافوت  االبتدائ ة 
أكتوار 2021 تحت لقم 8/2021ر5.
811I

االستاد مح د لطفي

 L’AGENCE POUR LE «
 DEVELOPPEMENT ET LA
 REHABILITATION DE LA

 VILLE DE FES« » ADER FES
« S.A

شركة املساه ة
لفع لأس ال الشركة

االستاد مح د لطفي
6ر شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 0000ر، 

فاس املغرب
 L’AGENCE POUR LE »

 DEVELOPPEMENT ET LA
 REHABILITATION DE LA VILLE
DE FES» » ADER FES » S.A شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي فاس ٬ 1 ٬ 
شالع زيد بن حالثة ٬ ع الة فاس. - 

0000ر فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.16775

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2011 أبريل   11 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   15.000.000»
«00.000ر دلهم« إلى »00.000ر.15 
حصص  تقديم   : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يوف و  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2011 تحت لقم 1069/2011.
815I

ste united consulting

PHARMACIE LA PROVINCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 11 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE LA PROVINCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

شرم شالع مح د الخامس صفرو - 

1000ر صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1ر1ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE LA PROVINCE

ص دل ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء الب ع

واالستي1اد والتصدير التسويق

لج  ع املنتجات الطب ة و

مستحضرات التج  ل

واملستحضرات التصن ع

لص دالف ة من أصل فباتي ح واني

أو ترك بي لالستخدام البشري..
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - الخامس صفرو  مح د  شالع  شرم 

1000ر صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 960.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 9.600  : مح د  الفنان  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  الفنان  الس د 
تجزئة  يخلف  ر61 شالع مح د  لقم 
صفرو  1000ر  صفرو  اداوكن ديف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مح د  الفنان  الس د 
تجزئة  يخلف  ر61 شالع مح د  لقم 
صفرو  1000ر  صفرو  اداوكن ديف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   27 بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 97/2021ر.

816I

soleil multiservices

KIAF CAR SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

soleil multiservices
 rue ali Ben Abi Talib 5ر

 berrechid ، 26100، Berrechid
MAROC

KIAF CAR SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

 LOT ,115 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 BENSI BERRECHID - 26100

BERRECHID MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

15711
 29 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 KIAF  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAR SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITRES SANS

.CHAUFFEUR
 ,115  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 LOT BENSI BERRECHID - 26100

.BERRECHID MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 KIAF BOUCHAIB : الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   2.500

للحصة.
 MOURCHID SAMIRA الس دة 
دلهم   100 بق  ة  حصة   : 2.500

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 KIAF BOUCHAIB الس د 
 ETAGE 01 LOT  ,115 عنوافه)ا( 
 BENSI BERRECHID 26100

.BERRECHID MAROC
 MOURCHID SAMIRA الس دة 
 ETAGE 1 LOT  11 عنوافه)ا( 
 LAYALI 2 BERRECHID 26100

.BERRECHID maroc
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 KHALIF HAMZA الس د 
 RUE MY YOUSSEF 121 )عنوافه)ا
 ETAGE 2 BERRECHID 26100

BERRECHID MAROC
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   06 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1221.

817I

ste united consulting

PHARMACIE KHALIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 11 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
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PHARMACIE KHALIL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1218 

حي زالغ بن صفالصفرو - 1000ر 
صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر1ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE KHALIL
ص دل ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء الب ع
واالستي1اد والتصدير التسويق

لج  ع املنتجات الطب ة و
مستحضرات التج  ل

واملستحضرات التصن ع
لص دالف ة من أصل فباتي ح واني

أو ترك بي لالستخدام البشري..
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - صفالصفرو  بن  زالغ  حي   1218

1000ر صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 550.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.500  : اس اء  الس دة  ل ل 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  اس اء  الس دة  ل ل 
تجزئة  يخلف  ر61 شالع مح د  لقم 
صفرو  1000ر  صفرو  اداوكن ديف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اس اء  الس دة  ل ل 
تجزئة  يخلف  ر61 شالع مح د  لقم 
صفرو  1000ر  صفرو  اداوكن ديف 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   27 بتاليخ  ببوملان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 98/2021ر.
818I

BUREAU ESSOUFYANI

BEN CHLIH TRANSS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

BEN CHLIH TRANSS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 707 

البقعة 119 الشقة ر0 - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر60ر8

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BEN  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHLIH TRANSS
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أفواع النقل الوطني والدولي للبضائع 
للحساب الخاص ولحساب الغي1 وفي 
الطرق  وا ختلف  اإلتجاهات  ج  ع 
التجالة   - والبحرية  والجوية  ال17ية 

العامة - التصدير واإلستي1اد.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
707 البقعة 119 الشقة ر0 - 70000 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الشل ح  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الشل ح  لش د  الس د 
شالع الشريف الرا�سي الرقم 91 حي 

الوحدة 01 70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الشل ح  لش د  الس د 
شالع الشريف الرا�سي الرقم 91 حي 

الوحدة 01 70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 299ر.
819I

AGOUNTIT

م.ج نور
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

AGOUNTIT
hay el farah mohammediaر7 

 Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc

م.ج فول شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 82حي 
كناني - 28810 املح دية املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5069
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2020 ف17اير   12 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«900.000 دلهم« أي من »100.000 
دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة باملح دية بتاليخ 17 ف17اير 

2020 تحت لقم 279.
820I

fiduciaire douiri

 PLOMBERIE CHAUFFAGE
 ET TRAVAUX DE

BATIMENTS BENBRAHIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 1 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 PLOMBERIE CHAUFFAGE ET

 TRAVAUX DE BATIMENTS
BENBRAHIM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

الكنزلة لقم 6ر بالد زف 17 تابريكت 
سال - 1100 سال املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 61.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17  ر0  في  املؤلخ 

املصادقة على :
الحسن  موالي  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجت اع ة  حصة  رر  بال  ايت 
الس د  لفائدة  حصة   9.000 أصل 
)ة( ع ران بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 

.2021
مجان  س ي1ة  )ة(  الس د  تفويت 
 9.000 اجت اع ة من أصل  5 حصة 
ع ران  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 2021.
مجان  حسن  )ة(  الس د  تفويت 
10 حصة اجت اع ة من أصل 9.000 
ع ران  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 2021.
تفويت الس د )ة( عزيز مجان 10 
 9.000 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
ع ران  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 2021.
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الحسين  مازى  )ة(  الس د  تفويت 

99 حصة اجت اع ة من أصل 9.000 

ع ران  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 2021.

تفويت الس د )ة( نع  ة بنع وش 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.107

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   9.000

شتن17  ر0  بتاليخ  بنع وش  مصطفى 

.2021

يوسف  )ة(  الس د  تفويت 

بنع وش 61ر.1 حصة اجت اع ة من 

أصل 9.000 حصة لفائدة الس د )ة( 

شتن17  ر0  بتاليخ  بنع وش  مصطفى 

.2021

تفويت الس د )ة( يونس بنع وش 

أصل  من  اجت اع ة  حصة  71ر.1 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   9.000

شتن17  ر0  بتاليخ  بنع وش  مصطفى 

.2021

تفويت الس د )ة( س  ة بنع وش 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   751

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   9.000

شتن17  ر0  بتاليخ  بنع وش  مصطفى 

.2021

عبدهللا  )ة(  الس د  تفويت 

اجت اع ة  حصة  71ر.1  بنع وش 

من أصل 9.000 حصة لفائدة الس د 

)ة( ع ران بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 

.2021

زع م  فاط ة  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.181

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   9.000

شتن17  ر0  بتاليخ  بنع وش  مصطفى 

.2021

مجان  فاط ة  )ة(  الس د  تفويت 

 9.000 اجت اع ة من أصل  5 حصة 

مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بنع وش بتاليخ ر0 شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   01 بتاليخ  بسال  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 5ر77ر.

821I

موف ت د

كنكسيون كوانطيكا
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موف ت د
شالع الجوالن حي الفافوس لقم 12 
الطابق االل�سي مكتب لقم 2 تطوان 

، 000ر9، تطوان املغرب
كنكس ون كوافط كا شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الجوالن حي الفافوس الطابق 

املخفض لقم 12 السدة مكتب لقم1 
تطوان - 000ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0181ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كنكس ون كوافط كا.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الفافوس  حي  الجوالن 
املخفض لقم 12 السدة مكتب لقم1 

تطوان - 000ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ملسلي عبد هللا : 500 حصة 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.
500 حصة   : لش د  ملسلي  الس د 

بق  ة 50.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  هللا  عبد  ملسلي  الس د 
كاديس   00000 اسباف ا-كاديس 

اسباف ا.

عنوافه)ا(  لش د  ملسلي  الس د 

 21 لقم  فجوم  زفقة  املامون  شالع 

تطوان 000ر9 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لش د  ملسلي  الس د 

 21 لقم  فجوم  زفقة  املامون  شالع 

تطوان 000ر9 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1189.

822I

nabiq mohammed

SMART ECLAIRAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

SMART ECLAIRAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 61 تجزئة 

حضرية - 000ر2 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر182.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

شركة   SMART ECLAIRAGE حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي 61 تجزئة حضرية - 

000ر2 بني مالل املغرب فت جة لعدم 

تحق ق هدف الشركة.

و عين:

و  عوي�سى  مح د  الس د)ة( 

عنوافه)ا( بني مالل 000ر2 بني مالل 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 61 وفي   2021 أكتوار   21 بتاليخ 

مالل  فبي  000ر2   - حضرية  تجزئة 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1122.
Iر82

NJ BUSINESS

 STE GRAPHIBAT 
ECONOMIE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA رEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE GRAPHIBAT ECONOMIE 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم ر2 
زفقة ر بنسودة فاس سايس فاس - 

0000ر فاس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.57827

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 1ر غشت  في  املؤلخ 
 STE GRAPHIBAT ECONOMIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
ر  زفقة  ر2  لقم  اإلجت اعي  مقرها 
0000ر  بنسودة فاس سايس فاس - 
فاس املغرب فت جة الملنافسة القوية. 

و الظروف املال ة.
و عين:

الس د)ة( فب ل جالل و عنوافه)ا( 
تجزئة الوحدة حي والد سع د تاوفات 
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ر 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
ر2  لقم  وفي   2021 1ر غشت  بتاليخ 
 - فاس  فاس سايس  بنسودة  ر  زفقة 

0000ر فاس املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1/21ر18.
821I
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SOCOJUFI SARL

CAFE LA MARMOTTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
CAFE LA MARMOTTE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 

بولكون - 20000 الدالالب ضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.185005
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يوف و   28 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 CAFE LA الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   MARMOTTE
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
10 زفقة الشرالدة الطابق  اإلجت اعي 
السفلي دلب لوا ال بولكون - 20000 
 : ل  فت جة  املغرب  الدالالب ضاء 
اج اع الشركاء على تصف ة الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 10 زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 
الدالالب ضاء   20000  - بولكون 

املغرب. 
و عين:

و  الولالي  لش د  الس د)ة( 
عنوافه)ا( 251 زفقة ابو زيد الدادو�سي 
الدالالب ضاء  70ر20  املعاليف 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798110.
825I

SOCOJUFI SARL

BELLOULA PIECE AUTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
BELLOULA PIECE AUTO شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 
بولكون - 20000 الدالالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
7685رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2020 0ر دجن17  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   BELLOULA PIECE AUTO
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
الشرالدة  زفقة   10 اإلجت اعي  مقرها 
بولكون  لوا ال  دلب  السفلي  الطابق 
- 20000 الدالالب ضاء املغرب فت جة 
تصف ة  على  الشركاء  اج اع   : ل 

الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 10 زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 
الدالالب ضاء   20000  - بولكون 

املغرب. 
و عين:

و  بنلولة  مح د  الس د)ة( 
اال ت ال  اقامة  الفردوس  عنوافه)ا( 
املغرب  مراكش   10020 ر16  الرقم 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 6ر7986.

826I

SOCOJUFI SARL

 BROTHERS OF GOOD
WORKS IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC

 BROTHERS OF GOOD WORKS
IMPORT EXPORT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 
بولكون - 20000 الدالالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر7806ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 يول وز   27 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 BROTHERS الوح د  الشريك  ذات 
 OF GOOD WORKS IMPORT
 100.000 لأس الها  مبلغ   EXPORT
 10 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
دلب  السفلي  الطابق  الشرالدة  زفقة 
لوا ال بولكون - 20000 الدالالب ضاء 
املغرب فت جة ل : اج اع الشركاء على 

تصف ة الشركة..
و حدد مقر التصف ة ب 10 زفقة 
الشرالدة الطابق السفلي دلب لوا ال 
الدالالب ضاء   20000  - بولكون 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة( ع ر السوبي و عنوافه)ا( 
عين   10 لقم   12 ع الة  الشباب  حي 
املغرب  الدالالب ضاء   20000 الشق 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة :

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 1ر7986.
827I

VERSIONCONSULTING

N.B DROOMS CAFE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان ع الة ر شقة 1 

 RES AL IHSSANم17وكة مراكش
 IMM ر APPT 1 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

N.B DROOMS CAFE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اك ود 
تجزئة التوح د لقن 19 كليز مراكش 

- 10000 مراكش املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.117857

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تع ين  01 أكتوار  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

العالوي عبد السالم ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129052.
828I

ع ر بلغريب

K.S.K AUTOMOBILE
إعالن متعدد القرالات

ع ر بلغريب
75 شالع الحس  ة مكاتب االطلس 
الطابق الثالث املكتب 21 ، 0000ر، 

فاس املغرب
K.S.K AUTOMOBILE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 21 
شالع الدال الب ضاء الحي الصناعي 

الدكالات فاس - 0000ر فاس 
املغرب.
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»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.60929
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 09 غشت 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجت اعي  الهدف  تغ ي1   -
بزيادة نشاط تاجر قطع غ ال وأجزاء 
ب ع  نشاط  وإزالة  بالس الات  مرتبطة 
تم  لقد  وعل ه،  املستع لة  الس الات 
القافون  من  الثاني  الفصل  تعديل 
النشاط  ل صبح  للشركة  األسا�سي 
وأجزاء  غ ال  قطع  تاجر   - التجالي: 
ه كل  اصالح   - بالس الات  مرتبطة 

الس الات - م كاف كي 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
برقم  املتواجد  للشركة  فرع  -إحداث 
دكالات  حي صناعي  فاضول  شالع   25
فاس لكي ي الس ففس نشاط شركة 

االم.
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
حجوبي  الس د  ال د  تعين  مايلي: 
مع  محدودة  غي1  ملدة  للفرع  مسي1 
الصالح ات الواسعة دون أي تحفظ 
بإدالة  الق ام  ودون أي فقصان ألجل 
تم  مصالحه.  وتس ي1  الشركة  فرع 
التجالية  باملحك ة  القافوني  اإليداع 
بفاس تحت عدد 1790/2021 بتاليخ 

01/11/2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مرتبطة  وأجزاء  غ ال  قطع  تاجر   -
الس الات  ه كل  اصالح   - بالس الات 

- م كاف كي 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجت اعي : لقم 21 شالع الدال 
الدكالات  الصناعي  الحي  الب ضاء 
املتواجد  للشركة  فرع  فاس.إحداث 
الحي  الناضول  شالع   25 برقم 
ي الس  لكي  فاس  الدكالات  الصناعي 

ففس نشاط شركة االم.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس بتاليخ 01 فوف17 2021 

تحت لقم 1790/2021.
829I

UNION BEST SOLUTIONS

EMS GOLF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°11 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

EMS GOLF شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 و 11 
ديول فب كة سيبا مراكش - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
120027

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و  ر2 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EMS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOLF
غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

عنوان املقر االجت اعي : 10 و 11 
 10000  - مراكش  سيبا  فب كة  ديول 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ لأس ال الشركة: 2.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : املنصولي  فرجس  الس دة 

20000 بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املنصولي  فرجس  الس دة 
عنوافه)ا( ف ال لقم 11 زفقة األفدلس 
 10000 الش الي  النخ ل   1 مجاط 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

املنصولي  فرجس  الس دة 
عنوافه)ا( ف ال لقم 11 زفقة األفدلس 
 10000 الش الي  النخ ل   1 مجاط 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129109.
0Iر8

la marocaine c.j

ALL ARTICLES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

la marocaine c.j
شالع عبد الكريم الخطابي 118 

ع الة بوعش ق مكتب 1 ، 000ر2، 
بني مالل املغرب

ALL ARTICLES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي سفلي الحي 

العصري زفقة 1 لقم ر1 - 000ر2 
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
12055

 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ALL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARTICLES
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقس ط.
سفلي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - ر1  لقم   1 زفقة  العصري  الحي 

000ر2 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 : البعقلي  الواحد  عبد  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البعقلي  الواحد  عبد  الس د 
 205 لقم  امغالة  زفقة  عنوافه)ا( 

000ر2 بني مالل املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
البعقلي  الواحد  عبد  الس د 
 205 لقم  امغالة  زفقة  عنوافه)ا( 

000ر2 بني مالل املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم ر111.
1Iر8

N2M CONSEIL-SARL

CHIQUITOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

CHIQUITOS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحسن االول لقم 216 بلوك 

السكولي الطابق االول لقم ر2 - 
62000 الناظول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1ر0ر2

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHIQUITOS
غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 

و االستي1اد.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بلوك   216 لقم  االول  الحسن 
 - ر2  لقم  االول  الطابق  السكولي 

62000 الناظول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د اوالد اح د مح د : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مح د  اح د  اوالد  الس د 
عنوافه)ا( حي لعري الش خ زفقة 101 

لقم 01 62000 الناظول املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مح د  اح د  اوالد  الس د 
عنوافه)ا( حي لعري الش خ زفقة 101 

لقم 01 62000 الناظول املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1211.
2Iر8

ليدكوم

لوالد بتيم جنيرال
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ليدكوم
10 زفقة عقبة بن فافع برش د ، 

26100، برش د املغرب
لوالد بت م جني1ال شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 شالع 

مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق 
 BERRECHID 26100 ر على اليسال

برش د املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

15855

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

لوالد   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بت م جني1ال.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي اشغال عامة.

عنوان املقر االجت اعي : ر1 شالع 

مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق 

 BERRECHID 26100 ر على اليسال

برش د املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د بالعافي اح د : 700 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

00ر   : اس اع ل  بالعافي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اح د  بالعافي  الس د 
حي  الوفاء  تجزئة  البطحاء  زفقة  ر1 

الرياض 26100 برش د املغرب.

الس د بالعافي اس اع ل عنوافه)ا( 
حي  الوفاء  تجزئة  البطحاء  زفقة  ر1 

الرياض 26100 برش د املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  اح د  بالعافي  الس د 
حي  الوفاء  تجزئة  البطحاء  زفقة  ر1 

الرياض 26100 برش د املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 11ر1.

Iرر8

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

ANASS IMPRESSION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1 RDC IMM G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

ANASS IMPRESSION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ولشة لقم 

5 بالطابق السفلي تجزئة املسال لقم 

516 امتداد طريق أسفي. - 10000 

مراكش امل لكة املغرا ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11657

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ANASS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.IMPRESSION

-طابعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الق اش أو الخ وط

-تاجر ولق بالتجزئة

-تاجر لوازم املكتب بالتجزئة.

عنوان املقر االجت اعي : ولشة لقم 

5 بالطابق السفلي تجزئة املسال لقم 

 10000  - أسفي.  طريق  امتداد   516

مراكش امل لكة املغرا ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

: أومجوض  آيت   الس دة  ديجة 

دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أومجوض  آيت  الس دة  ديجة 

 516 لقم  املسال  تجزئة  عنوافه)ا( 

10000 مراكش  امتداد طريق أسفي 

امل لكة املغرا ة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

أومجوض  آيت  الس دة  ديجة 

 516 لقم  املسال  تجزئة  عنوافه)ا( 

10000 مراكش  امتداد طريق أسفي 

امل لكة املغرا ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 125611.

1Iر8

NOUSSAH CONSULTING

ON TEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG ر

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ON TEL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 زاوية 

شالع عبد الكريم الخطابي و شالع 

امي1 موالي عبد هللا عفاف 5 اقامة 

االمامي مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

119705

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ON  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال و عالقة الزاناء.

عنوان املقر االجت اعي : 11 زاوية 

شالع  و  الخطابي  الكريم  عبد  شالع 

اقامة   5 عفاف  عبد هللا  موالي  امي1 

مراكش   20000  - مراكش  االمامي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عي�سى صالح الدين االمامي 

دلهم   100 بق  ة  حصة   600  :

للحصة.

100 حصة   : تدالوي  ليم  الس دة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عي�سى صالح الدين االمامي 

 222 لقم  ح ة  لال  تجزئة  عنوافه)ا( 

تالكة 20000 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  تدالوي  ليم  الس دة 

 20000 سعادة  2ر1  الفالحي  املركز 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د عي�سى صالح الدين االمامي 

 222 لقم  ح ة  لال  تجزئة  عنوافه)ا( 

تالكة 20000 مراكش املغرب

عنوافه)ا(  تدالوي  ليم  الس دة 

 20000 سعادة  2ر1  الفالحي  املركز 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128779.

5Iر8

SUD EST CONSEIL

CHOROUK CITY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

CHOROUK CITY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 20 

ع الة ال17كة س دي عباد 1 - 10090 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119671

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 مالس   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHOROUK CITY
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي.
عنوان املقر االجت اعي : الرقم 20 
ع الة ال17كة س دي عباد 1 - 10090 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ لأس ال الشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : مصطفى  فول  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  مصطفى  فول  الس د 
سيبع  ر11  الرقم   01 سيبع  تجزئة 

10050 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  مصطفى  فول  الس د 

سيبع  ر11  الرقم   01 سيبع  تجزئة 

10050 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128717.

6Iر8

اىت اف ة الرشاد

 AMAZON امازون بياس اوطو
PIÈCES AUTOS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

اىت اف ة الرشاد

ر5 شالع لحسن ويدال بن جدية 

الدال الب صاء ، 20120، الدال 

الب صاء املغرب

 AMAZON امازون ب اس اوطو

PIÈCES AUTOS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الفتح ر زفقة 6 لقم 109 عين 

الشق الدالالب ضاء - 20100 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

515711

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : امازون 

 AMAZON PIÈCES اوطو  ب اس 

. AUTOS

االستي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتضدير و ب ع و شراء ج  ع افواع 

واملواد  االكسيسوالات  و  املنتوجات 

اصالح  و  ص افة  في  تد ل  التي 

املستع لة  و  الجديدة  الس الات 

بج  ع افواعها..

حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
109 عين الشق  6 لقم  ر زفقة  الفتح 

الدالالب ضاء - 20100 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : دلعاوي  عبدالجل ل  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دلعاوي  عبدالجل ل  الس د 
لقم   07 زفقة  ر  الفتح  حي  عنوافه)ا( 

 20100 الب ضاء  الشق  عين   07

الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
دلعاوي  عبدالجل ل  الس د 
لقم   07 زفقة  ر  الفتح  حي  عنوافه)ا( 

 20100 الب ضاء  الشق  عين   07

الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797219.

7Iر8

LE PREMIER CONSEIL

NOVA PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إضافة تس  ة تجالية أو شعال 

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2ر ر°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
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NOVA PRINT »شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 211 

حي الصفصاف مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

»إضافة تس  ة تجالية أو شعال«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1ر68.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة وهو:

Wall design

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128921.

8Iر8

موثق

SAYGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موثق
120 شالع موالي ادليس االول 

افامة دال موالي ادليس الطابق 

الثاني لقم 6 الدالالب ضاء ، 20500، 

الدالالب ضاء املغرب

SAYGO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

الب ضاء 59 شالع زلاقطوني اقامة 

الزهول لقم 21 الطابق 8 - 0رر20 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

521297

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAYGO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.

الدال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

اقامة  زلاقطوني  شالع   59 الب ضاء 

0رر20   -  8 الطابق   21 لقم  الزهول 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : الس د مح د باح دة 

بق  ة 5.000 دلهم للحصة.

الس د الحسين الن اث : 50 حصة 

بق  ة 5.000 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  باح دة  مح د  الس د 

عبد  شالع  6ر  ف ال  افافي  اقامة 

الهادي بوطالب حي الحساني 0رر20 

الدالالب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  الن اث  الحسين  الس د 

شالع   17 ف ال  الكولفيش  حدائق 

الحسني  الحي  بوطالب  الهادي  عبد 

0رر20 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  باح دة  مح د  الس د 

عبد  شالع  6ر  ف ال  افافي  اقامة 

0رر20  الحسني  الهادي بوطالب حي 

الدالالب ضاء املغرب

عنوافه)ا(  الن اث  الحسين  الس د 

شالع   17 ف ال  الكولفيش  حدائق 

الحسني  الحي  بوطالب  الهادي  عبد 

0رر20 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798962.

9Iر8

comptoir expertise du maroc

HANAFI CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

comptoir expertise du maroc
 n°6ر CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

HANAFI CAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم 
6 املتواجد بتجزئة املامون إقامة 

لقم 97 ببوزف قة - 100ر1 بوزف قة 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5559
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :
زهرة  الحنفي  )ة(  الس د  تفويت 
100 حصة اجت اع ة من أصل 100 
حصة لفائدة الس د )ة( الحنفي بدل 

الدين بتاليخ 27 شتن17 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
ر1  بتاليخ  سل  ان  ب7ن  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 5559.
810I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

NOURAOUI TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1 RDC IMM G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC
NOURAOUI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل يقع 
بالطابق السفلي بتجزئة األطل�سي 
املناللقم 181 - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

119597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOURAOUI TRAVAUX

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال العامة و أشغال البناء

تاجر مواد البناء.

عنوان املقر االجت اعي : محل يقع 

األطل�سي  بتجزئة  السفلي  بالطابق 

مراكش   10000  -  181 املناللقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ع ر فولاوي : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فولاوي  ع ر  الس د 

 10000  181 املنال  األطل�سي  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  فولاوي  ع ر  الس د 

 10000  181 املنال  األطل�سي  تجزئة 

مراكش املغرب 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   21 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128665.

811I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BELLE VUE ICHRAQ«
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°11ر, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«BELLE VUE ICHRAQ« شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 
11ر، تجزئة القدس، الجديدة - 

21000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
18711

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BELLE« : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.»VUE ICHRAQ
ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والزيوت  السائل  والوقود  الوقود 
غي1  والكحول  والدهون  الصناع ة 

املشبع والوقود بالتفس ط.
الرقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الجديدة  القدس،  تجزئة  11ر، 

21000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اشراق  جامعي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  اشراق  جامعي  الس د 
تكنة الدلك امللكي، 2 مالس، 20502 

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  اشراق  جامعي  الس د 
تكنة الدلك امللكي، 2 مالس، 20502 

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بالجديدة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 27108.
812I

A&O

MEDREJ IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

استدلاك  طٍإ

استدلاك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرس  ة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26
20250، الدال الب ضاء املغرب
MEDREJ IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة لقمر 
- 20250 الدال الب ضاء املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدلاك  طٍإ 
الرس  ة عدد 5690 بتاليخ 17 فوف17 

.2021
 MEDREJ التس  ة   : من  بدال 

IMMOBILIER
MEDREJ IMMO : يقرأ

الباقي بدون تغ ي1.
Iر81

MULTI EXPERTISE

CENTRAL MOTORS CARS
إعالن متعدد القرالات

MULTI EXPERTISE
97 شالع حسن الصغي1 الطابق 
األول لقم 81 ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب
 CENTRAL MOTORS CARS

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: اقامة 
موحدين ماحا 11 الرقم 291 حي 
املح دي - - الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

87821ر.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في ر1 أكتوار 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
من  االجت اعي  االسم  تغ ي1  مايلي: 
الى   URGENCE AUTO PLUS

CENTRAL MOTORS CARS
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي1 النشاط االجت اعي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 CENTRAL االسم االجت اعي للشركة

MOTORS CARS
على  ينص  الذي  ر:  لقم  بند 
مايلي: الهدف االجت اعي للشركة هو 
استي1اد و تصدير كل افواع املركبات 
الض ة و مائ ة جديدة و قدي ة لكل 

املنتوجات... 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798118.
811I

SMG CONSEILS

MOUSATECH GROUPE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SMG CONSEILS
 IMM 25 BLOC 1 HAY

 MAYMOUNA 1er ETAGE 2000ر
 Beni Mellal ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
MOUSATECH GROUPE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

نغامشة اوالد يوسف قصبة تادلة - 
50رر2 قصبة تادلة املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر161.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
مبلغ   MOUSATECH GROUPE
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
اوالد  نغامشة  مقرها اإلجت اعي دوال 
يوسف قصبة تادلة - 50رر2 قصبة 
تادلة املغرب فت جة ل : عدم تحق ق 

غرض الشركة.
دوال  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 - تادلة  اوالد يوسف قصبة  نغامشة 

50رر2 قصبة تادلة املغرب. 
و عين:

و  الخلطي  سع د  الس د)ة( 
زفقة  افزالة  ح دان  اوالد  عنوافه)ا( 
املغرب  مالل  بني  000ر2   75 لقم   1

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  تادلة  بقصبة  االبتدائ ة 

فوف17 2021 تحت لقم 126.

815I

FIDORO MULTI-SERVICES

ARDAK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
ARDAK شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
النهضة 1، لقم 675، الدا لة. - 

000ر7 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
19659
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARDAK
ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة،  أشغال  البناء،  أشغال 

تجالة عامة، استي1اد وتصدير..
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - الدا لة.   ،675 لقم   ،1 النهضة 

000ر7 الدا لة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الس د مصطفى ألجدال 
حصة بق  ة 100,00 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ألجدال  مصطفى  الس د 
الدا لة  000ر7  الدا لة  عنوافه)ا( 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
ألجدال  مصطفى  الس د 
الدا لة  000ر7  الدا لة  عنوافه)ا( 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ  الدهب  بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 5ر17.
816I

FIDUEXPRESS SARL

SANITRAVS DIV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

SANITRAVS DIV شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تحزئة 

السعادة الرقم61 الطابق االل�سي - 

006ر1 بوزف قة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر719

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANITRAVS DIV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

تحزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - االل�سي  الطابق  الرقم61  السعادة 

006ر1 بوزف قة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  س ي1ة  فيهران  الس دة 

 28820 الرقم58  فيس  تحزئة 

املح دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  س ي1ة  فيهران  الس دة 

 28820 الرقم58  فيس  تحزئة 

املح دية املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  سل  ان  ب7ن  االبتدائ ة 

فوف17 2021 تحت لقم 571.

817I

H.MANAGEST

STE BLACK COFFEE HOUSE
إعالن متعدد القرالات

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 STE BLACK COFFEE HOUSE
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 16 
زفقة مل ل ة ع الة لقم 09 اقامة 
الدوحة - 16000 اسفي املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.10507
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 22 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 500 بنبوفو  م نة  الس دة  تفويت 
 1000 اصل  من  اجت اع ة  حصة 

حصة لفائدة الس د وديع ص17ي
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
توزيع جديد لراس املال بح ت اصبح 
حصة   1000 ي تلك  ص17ي  وديع 

اجت اع ة
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
من  بنبوفو  م نة  الس دة  استقالة 

ج  ع مهامها من الشركة
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 
الى  املحدودة  املسؤول ة  دات  شركة 
شركة دات املسؤول ة املحدودة دات 

الشريك الوح د
قرال لقم 5: الذي ينص على مايلي: 
في منصب  وديع ص17ي  الس د  تع ين 
من  ت ك نه  و  للشركة  املسي1الوح د 
غي1  ملدة  الفردي  التوق ع  صالح ة 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
توزيع جديد لراس املال بح ت اصبح 
حصة   1000 ي تلك  ص17ي  وديع 

اجت اع ة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17  0ر  بتاليخ  بآسفي  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 2108.
818I

شركة اوالد عبد السالم للتصدير

 STE AWLAD ABDESALAM
EXPORTATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

شركة اوالد عبد السالم للتصدير
حي الرااط شالع الرااط زفقة 9 لقم 

27 ، 200ر9، املض ق املغرب
 STE AWLAD ABDESALAM
EXPORTATION شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الرااط 
شالع الرااط زفقة 9 لقم 27 املض ق 

- 200ر9 املض ق املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.21271

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 STE AWLAD ABDESALAM
لأس الها  مبلغ   EXPORTATION
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
الرااط  شالع  الرااط  حي  اإلجت اعي 
200ر9   - املض ق   27 لقم   9 زفقة 
عدم   : ل  فت جة  املغرب  املض ق 

تحق ق الهدف.
و حدد مقر التصف ة ب حي الرااط 
شالع الرااط زفقة 9 لقم 27 املض ق - 

200ر9 املض ق املغرب. 
و عين:

و  بلحسن  سع د  الس د)ة( 
الرااط  شالع  الرااط  حي  عنوافه)ا( 
200ر9  املض ق   27 لقم   9 زفقة 
املض ق املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصف ة : حي الرااط شالع 

الرااط زفقة 9 لقم 27 املض ق
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1176.
819I

la marocaine c.j

HALL SOUSS CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

la marocaine c.j
شالع عبد الكريم الخطابي 118 

ع الة بوعش ق مكتب 1 ، 000ر2، 
بني مالل املغرب

HALL SOUSS CASH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي محطة 
وينكسو اهل سوس ال17ادية - 
ر20ر2 الفق ه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1859

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 HALL  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.SOUSS CASH
وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
محطة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
وينكسو اهل سوس ال17ادية - ر20ر2 

الفق ه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ج اخ  اس اع ل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اس اع ل ج اخ عنوافه)ا( 

الفق ه  ر20ر2  ال17ادية  سوس  اهل 

بن صالح املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اس اع ل ج اخ عنوافه)ا( 

الفق ه  ر20ر2  ال17ادية  سوس  اهل 

بن صالح املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  صالح  بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

12 أكتوار 2021 تحت لقم -.

850I

EXPROX SARL AU

AL QODS TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شالع املغرب العربي ع الة الزاي1ي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال17يدي 98 املح دية، 0ر286، 

املح دية املغرب

AL QODS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مج وعة حي القدس لقم 2 لقم ر2 

- 20610 الدالالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.106679

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 غشت  0ر  في  املؤلخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( بني اسعد لش د 

150 حصة اجت اع ة من أصل 150 

اسعد  بني  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

مح د بتاليخ 0ر غشت 2021.

تفويت الس د )ة( بني اسعد امين 

150 حصة اجت اع ة من أصل 150 

اسعد  بني  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

مح د بتاليخ 0ر غشت 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798081.

851I

إست1ليس

 ارامو انفيست
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إست1ليس

تجزئة منازل 17 زفقة بشي1 لعلج لو 

لوفر سنت1 لقم ر2 طابق 1 معاليف ، 

10ر20، الدالالب ضاء املغرب

 الامو اففيست شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 01ر 

شالع إبراه م لوداني بناية الشفاء 

الطابق 5 شقة لقم 10 - 80ر20 

الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520511

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

الامو   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اففيست.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هولدنغ.

01ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الشفاء  بناية  لوداني  إبراه م  شالع 

80ر20   -  10 لقم  شقة   5 الطابق 

الدالالب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 200.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مح د  محسن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 1.000  : فاط ة  محاسن  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مح د  محسن  الس د 
 6 لقم  السفي1  ابن  ي1ان  زفقة  ر1 

20000 الدالالب ضاء املغرب.

الس دة محاسن فاط ة عنوافه)ا( 
 6 لقم  السفي1  ابن  ي1ان  زفقة  ر1 

20000 الدالالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة محاسن فاط ة عنوافه)ا( 
 6 لقم  السفي1  ابن  ي1ان  زفقة  ر1 

20000 الدالالب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797982.

852I

GROUPE EXPERT

NAVIORAIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GROUPE EXPERT

 ANGLE RUE CHAIOUIA ,1

 ET KAMAL MED ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NAVIORAIL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 تقاطع 
زفقة الشاوية و ك ال مح د الطابق 

الثالث الدال الب ضاء. - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520561

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NAVIORAIL

أجهزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الطي1ان  الكت1وف ات  معدات 

املطالات/ التجالة.

عنوان املقر االجت اعي : 1 تقاطع 

زفقة الشاوية و ك ال مح د الطابق 

الثالث الدال الب ضاء. - 20000 الدال 

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 ANSALDO الشركة 

حصة   TRASPORTI S.R.L : 2.000

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 STE AVIONICS : 2.000 الشركة

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ANSALDO الشركة 

عنوافه)ا(   TRASPORTI S.R.L

 SOMMA VESUVIANA(NA(

 VIA SOMMA BRUSCIANO 62

 80019 SOMMA VESUVIANA

. ITALIE

 STE AVIONICS الشركة 

مج وعة  املنال  تجزئة   9 عنوافه)ا( 

الب ضاء   20000 بوزف قة  زفقة  ج 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عروش  فاجي  الس د 

 URB EL RODEITO 5 P01 PBJ B

 MARBELLA MALAGA 20000

MARBELLA ESPAGNE

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79851.

Iر85

BCNG

STE: Kormark
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: Kormark شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 265، 

شالع الزلقطوني الطابق 9 لقم 92 - 
20050 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520815

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE:  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Kormark
غرض الشركة بإيجاز : قطع املواد 

بالليزل.
 ،265  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 - 92 9 لقم  شالع الزلقطوني الطابق 

20050 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 : بوضهر  ادليس  الس د 
 100 بق  ة  حصة   100.000,00

دلهم للحصة.
 1.000  : بوضهر  ادليس  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بوضهر  ادليس  الس د 

س دي  الفرح  حي  صفرة  زفقة  ر1 

الب ضاء  الدال   20050 اسفي  بوزيد 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بوضهر  ادليس  الس د 

س دي  الفرح  حي  صفرة  زفقة  ر1 

الب ضاء  الدال   20050 اسفي  بوزيد 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

851I

SACOFI

EURO KOTHEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

SACOFI

 1RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG ر N 9ر BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

EURO KOTHEN شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 
ع ر املختال الع ون - 70000 الع ون 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.25791

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 شتن17  0ر  في  املؤلخ 

املصادقة على :

سني  هللا  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( فؤاد 

العبضولي بتاليخ 0ر شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 70/2021رر.

855I

CCE SERVICES

 STE DE MAINTENANCE

 D›ELECTRO MECANIQUE

ET DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

CCE SERVICES

حي القدس لقم 18 شالع جدة ، 

28820، املح دية املغرب

 STE DE MAINTENANCE

 D›ELECTRO MECANIQUE ET

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب 

ج  لة زفقة الدا لة الرقم 70 

العال ا - 28800 املح دية املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.15865

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 ماي   26 في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 STE DE الوح د  الشريك  ذات 

 MAINTENANCE D’ELECTRO

 MECANIQUE ET DISTRIBUTION

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب ج  لة 

 - العال ا   70 الرقم  الدا لة  زفقة 

 : ل  فت جة  املغرب  املح دية   28800

ض اع لأس املال بالشكل الذي

التت كن معه الشركة في

االست رال..

دلب  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

ج  لة زفقة الدا لة الرقم 70 العال ا 

- 28800 املح دية املغرب. 
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و عين:

و  الحراة  العاطي  عبد  الس د)ة( 

الرقم  بلوك1  الب طا  دلب  عنوافه)ا( 

املغرب  املح دية   28800 العال ا   25

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية بتاليخ ر2 يوف و 

2021 تحت لقم 1177.

856I

global audit partners

SIMPLE BAKERY
إعالن متعدد القرالات

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

simple bakery »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع عبد 

اللط ف إبن كدول - - الدال الب ظاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

1ر22ر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الهي1ي  مراد  الس د  حصص  ب ع 

اح د  والس د  حصة   150 مالك 

بدوي مالك 150حصة اي 900 سهم 

لصالح الس د لحرش فالوق

على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
الهي1ي  مراد  الس د  استقالة  مايلي: 

للشركة  وح د  ك سي1  منصبه  من 

 CIN  ، فالوق  لحرش  الس د  وتع ين 

N ° BZ811711 ، ك سي1 وح د لفت1ة 

غي1 محدودة

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
مايلي: تغ ي1 الشكل القافوني للشركة 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 
مسؤول ة  ذات  شركة  إلى   »SARL»
الوح د  املساهم  مع  محدودة 

»SARLAU»
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
للس د   - الشركة:  لهذه  مساه ة 

لحرش فالوق ب بلغ 90 ألف دلهم
بند لقم 8: الذي ينص على مايلي: 
 90.000 ب بلغ  املال  لأس  تحديد 
وهي  دلهم(.  ألف  )تسعون  دلهم 
بق  ة  )900( سهم  ألف  إلى  مقس ة 
مائة )100( دلهم للسهم ، مكتتب بها 
بالكامل  ومخصص  بالكامل  ومدفوع 
لحرش  الس د  الوح د  لل ساهم 

فالوق
على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 
 ، فالوق  لحرش  الس د  تع ين  مايلي: 
CIN N ° BZ811711 ، ك سي1 وح د 

لفت1ة غي1 محدودة
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 799009.
857I

2A CONSEIL

 INSTITUT «
 MEDITERRANEEN DES

 SCIENCES DE SANTE PRIVE
“ IM2SP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 2 8ررEME
 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUT MEDITERRANEEN »
 DES SCIENCES DE SANTE PRIVE

IM2SP ” شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 201 شالع 
م 

َ
مصطفى املعاني الطابق الرابع َلق

18 الدال الب ضاء - 0ر201 الدال 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر5207

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 «  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT MEDITERRANEEN
 DES SCIENCES DE SANTE PRIVE

.” IM2SP
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  سواء  تحق ق  هو  الشركة  من 

املغرب أو في الخالج
ف ابة  أو  ففسها  عن  باألصالة  إما 

عن أطراف ثالثة:
 االستشالات والتدليب ،

 مجلس،
 التوظ ف،

 تنظ م األحداث،
 التدليس،

)اتصاالت  الخدمة  إدالة  مقاول   
املؤت رات  تنظ م  للشركات، 

والفعال ات املختلفة.( ،
 تأجي1 قاعات التدليب ،

املعاهد  بين  املعرفة  تبادل   
الوطن ة والدول ة ،

الع ل ات  ج  ع   ، أعم  وبشكل   
واملال ة  والتجالية  والعقالية  املنقولة 
والصناع ة املتعلقة بشكل مباشر أو 
غي1 مباشر باألنشطة املذكولة أعاله 
أو التي يحت ل أن تساعد على تطوير 

الشركة..
 201  : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع مصطفى املعاني الطابق الرابع 
م 18 الدال الب ضاء - 0ر201 الدال 

َ
َلق

الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

الس دة جهان جنان : 500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د أكرم الفال�سي : 500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جنان  جهان  الس دة 
إقامة  الب ضاء  الدال  بوسكولة 
 01 لقم  التاني  الطابق  موغادول 

االزدهال 27182 بوسكولة املغرب.
عنوافه)ا(  الفال�سي  أكرم  الس د 
إقامة  الب ضاء  الدال  بوسكولة 
 01 لقم  التاني  الطابق  موغادول 

االزدهال 27182 بوسكولة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  جنان  جهان  الس دة 
إقامة  الب ضاء  الدال  بوسكولة 
 01 لقم  التاني  الطابق  موغادول 

االزدهال 27182 بوسكولة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798278.
858I

sofoget

R S G TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
R S G TRAVAUX PUBLICS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 15ر1 

اس اعل ة كراج 1 - 11000 
القن طرة املغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
051ر6
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ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في 07 
أكتوار 2021 تم إعداد القافون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 R S G  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.TRAVAUX PUBLICS

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و أع ال البناء

كراء أالت البناء.

15ر1   : االجت اعي  املقر  عنوان 

اس اعل ة كراج 1 - 11000 القن طرة 

املغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : عقلي  اس اع ل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د مح د ل�سى الخل في : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : عقلي  اس اع ل  الس د 

بق  ة 100 دلهم.

 : الخل في  ل�سى  مح د  الس د 

500 بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  عقلي  اس اع ل  الس د 

القن طرة   11000 املغرب  القن طرة 

املغرب املغرب.

الخل في  ل�سى  مح د  الس د 

 11000 املغرب  القن طرة  عنوافه)ا( 

القن طرة املغرب املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الخل في  ل�سى  مح د  الس د 

 11000 املغرب  القن طرة  عنوافه)ا( 

القن طرة املغرب املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 02 فوف17 

2021 تحت لقم 88865.

859I

sofoget

STE DOMAINE HOMADA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
STE DOMAINE HOMADA شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكناس 21 
شالع حسن ثاني س ر مدينة جديدة 

---- مكناس املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

6069ر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   28 في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ر  ثاني س  21 شالع حسن  »مكناس 
املغرب«  مكناس   ---- جديدة  مدينة 
 ---- الرزاق  عبد  س دي  ت فلت   « إلى 

ت فلت املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   27 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 10ر.
860I

ABDENBIMSAADI

 STE NAYACHINE CONSULT
CENTER SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI
EME ETAGE BD HASSAN IIر 

 N° 188 (AU DESSUS DE CAFE
 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
 STE NAYACHINE CONSULT
CENTER SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
 ل فة لقم 11 - 000ر2 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

11697

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NAYACHINE CONSULT CENTER

.SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية / الب ع والشراء.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مالل  بني  000ر2   -  11 لقم   ل فة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : امين  الس د مسوي 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

200 حصة   : بطاطا جواد  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مسوي امين عنوافه)ا( حي 

 2 املح دية   2 تجزئة  الطاهر  جنان 

الرقم 11 000ر2 بني مالل املغرب.

عنوافه)ا(  جواد  بطاطا  الس د 
12 000ر2  18 لقم  2 زفقة  العامرية 

بني مالل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د مسوي امين عنوافه)ا( حي 

 2 املح دية   2 تجزئة  الطاهر  جنان 

الرقم 11 000ر2 بني مالل املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة ببني مالل بتاليخ 06 يول وز 

2021 تحت لقم ر71.

861I

ASMAA MEDIA GROUP

SOCOZED BATIMENT II
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صه ب الرومي بلوك 9ر الرقم 
20 ال17فو�سي الب ضاء، 20000، 

الب ضاء املغرب
SOCOZED BATIMENT II شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة 
اح د املجاطي اقامة ليزالب الطابق 

االول لقم 8 املعاليف - 20000 
الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر18671

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCOZED BATIMENT II
مطول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالات.
ر1 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
الطابق  ليزالب  اقامة  املجاطي  اح د 
 20000  - املعاليف   8 لقم  االول 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الع ا�سي  هشام  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5690 - 11 لا ع ار ر ر111 )17 فوف 17 2021)الجريدة الرسمية   22606

عنوافه)ا(  الع ا�سي  هشام  الس د 

الجديدة   21000 الغد  تجزئة   2 لقم 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الع ا�سي  هشام  الس د 

الجديدة   21000 الغد  تجزئة   2 لقم 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يناير 2021 تحت لقم 762610.

862I

مكتب معيشة للحسابات و األستشالات الجبائ ة

INIFINY CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشالات الجبائ ة

حي السالم بلوك E لقم 22 -- س دي 

سل  ان ، 11200، س دي سل  ان 

املغرب

INIFINY CAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

بلوك د لقم 7 - 11200 س دي 

سل  ان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.1179

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   27 في  املؤلخ 

املصادقة على :

فاط ة  لقريعة  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   500

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

أكتوار   27 بتاليخ  سع د  لقريعة 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بس دي سل  ان بتاليخ 02 

فوف17 2021 تحت لقم 11ر.

Iر86

COMPTA AMRANI

MOBACHIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA AMRANI
 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN
MAROC

MOBACHIM شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي بوسافو 
حي ال اقوتة اقامة بروج 22 بلوك أ 

لقم 5 - 000ر9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

0189ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة
ذات  شركة  الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدود
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOBACHIM
غرض الشركة بإيجاز :

املواد  وا ع  تصدير  و  استي1اد 
وااقي  الك  اوية  واملواد   ، االول ة 

السلع..
عنوان املقر االجت اعي :

بروج  اقامة  ال اقوتة  حي  بوسافو 
تطوان  000ر9   -  5 لقم  أ  بلوك   22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم
مقسم كالتالي:

الس د بدل الدين املروني : 2.500 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د مراد املروني : 2.500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بدل الدين املروني عنوافه)ا( 
لقم  النهضة  تجزئة  السفلى  الطوابل 

ر 000ر9 تطوان املغرب.
عنوافه)ا(  املروني  مراد  الس د 
000ر9   1 لقم  الحريزي  أح د  شالع 

تطوان املغرب
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د بدل الدين املروني عنوافه)ا( 
لقم  النهضة  تجزئة  السفلى  الطوابل 

ر 000ر9 تطوان املغرب
عنوافه)ا(  املروني  مراد  الس د 
000ر9   1 لقم  الحريزي  أح د  شالع 

تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 266ر.
861I

محاسب معت د

فودباكس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

محاسب معت د
زفقة الزاي1 بن العوام اقامة العسري 

2 الطابق االول لقم املكتب 9 ، 
90000، طنجة املغرب

فودباكس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 29 زفقة 
عين اسردون تجزئة افاس لقم 61 - 

90000 طنجة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر8625.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل   2020 ف17اير   29 في  املؤلخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  فودباكس 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
عين  زفقة   29 اإلجت اعي  مقرها 
 -  61 لقم  افاس  تجزئة  اسردون 
ل  فت جة  املغرب  طنجة   90000
التوقف التام عن النشاط التجالي.

و عين:

الس د)ة( مراد القلش و عنوافه)ا( 
افاس  تجزئة  اسردون  عين  زفقة   29
املغرب  طنجة   90000  61 لقم 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
29 زفقة  2020 وفي  29 ف17اير  بتاليخ 
 -  61 لقم  افاس  تجزئة  اسردون  عين 

90000 طنجة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يناير  ر1  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 8ر81ر2.
865I

sofoget

SKOURA SANAA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 7ر rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ر

، 14000، kenitra maroc
SKOURA SANAA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي القن طرة 

ال ونس دالفا مهدية 2 لقم 191 
قصبة مهدية - 11000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
079ر6

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SKOURA SANAA
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
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عنوان املقر االجت اعي : القن طرة 
 191 لقم   2 مهدية  دالفا  ال ونس 
القن طرة   11000  - مهدية  قصبة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عطال  حل  ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 1000  : عطال  حل  ة  الس دة 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  عطال  حل  ة  الس دة 

الرااط --- الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  عطال  حل  ة  الس دة 

الرااط ---- الرااط املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم ----.
866I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAM OBLIBANQUES
تأسيس صندوق مشت1ك للتوظ ف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 1, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 FCP CAM OBLIBANQUES
»صندوق مشت1ك للتوظ ف«

وعنوان مقره اإلجت اعي: ع الة 
»زينيث«، تجزئة التوف ق– س دي 
معروف - 20000 للدال الب ضاء 

املغرب
»تأسيس صندوق مشت1ك 

للتوظ ف«
 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
تأسيس صندوق  تقرل   2021 أكتوار 
الب افات  ذي  للتوظ ف  مشت1ك 

التال ة:
 FCP CAM  : الصندوق  تس  ة   -

.OBLIBANQUES

ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان   -
س دي  التوف ق–  تجزئة  »زينيث«، 
الب ضاء  للدال   20000  - معروف 

املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة.
- مبلغ لأس ال الصندوق )دلهم(: 

1.000.000
شركة  التدبي1:  مؤسسة   -
مقرها  الكائن   ،»MAROGEST»
التوف ق–  تجزئة  »زينيث«،  ع الة 
الب ضاء،  الدال  معروف–  س دي 

ي ثلها الس د فريد شعوب
القرض  الوديعة:  املؤسسة   -
الكائن   ،»CIH« والس احي  العقالي 
شالع   ،187 الب ضاء–  بالدال  مقره 
زاي1  الس دين  ي ثله  الثاني،  الحسن 

يونس و م  وني مراد
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
ت ثله   »A. SAAIDI & ASSOCIES»

الس دة بهاء السع دي
وحصص  املوجودات   -
دلهم  مل ون  املشت1كة:  امللك ة 
ألف  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
كل ـا  املكتتبة  حصة،   )1.000(

واملدفوعة الق  ة فض ا
الست1داد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:500.000,00
- تاليخ ولقم اعت اد فظام التدبي1 
لسوق  املغرا ة  اله ئة  طرف  من 
لقم:   -  2021 شتن17   22 الرسام ل: 

GP21165
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798558.
867I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAM
OBLIRENDEMENT

تأسيس صندوق مشت1ك للتوظ ف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 1, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 FCP CAM OBLIRENDEMENT

»صندوق مشت1ك للتوظ ف«
وعنوان مقره اإلجت اعي: ع الة 

»زينيث«، تجزئة التوف ق– س دي 
معروف - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب
»تأسيس صندوق مشت1ك 

للتوظ ف«
 18 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
تأسيس صندوق  تقرل   2021 أكتوار 
الب افات  ذي  للتوظ ف  مشت1ك 

التال ة:
 FCP CAM  : الصندوق  تس  ة   -

.OBLIRENDEMENT
ع الة   : االجت اعي  املقر  عنوان   -
س دي  التوف ق–  تجزئة  »زينيث«، 
الب ضاء  الدال   20000  - معروف 

املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة.
- مبلغ لأس ال الصندوق )دلهم(: 

1.000.000
شركة  التدبي1:  مؤسسة   -
مقرها  الكائن   ،»MAROGEST»
التوف ق–  تجزئة  »زينيث«،  ع الة 
الب ضاء،  الدال  معروف–  س دي 

ي ثلها الس د فريد شعوب
القرض  الوديعة:  املؤسسة   -
الكائن   ،»CIH« والس احي  العقالي 
شالع   ،187 الب ضاء–  بالدال  مقره 
زاي1  الس دين  ي ثله  الثاني،  الحسن 

يونس و م  وني مراد
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
ت ثله   »A. SAAIDI & ASSOCIES»

الس دة بهاء السع دي
وحصص  املوجودات   -
دلهم  مل ون  املشت1كة:  امللك ة 
ألف  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
كل ـا  املكتتبة  حصة،   )1.000(

واملدفوعة الق  ة فض ا
الست1داد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:500.000,00
- تاليخ ولقم اعت اد فظام التدبي1 
لسوق  املغرا ة  اله ئة  طرف  من 
لقم:   -  2021 شتن17   22 الرسام ل: 

GP21162

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798557.

868I

zagora consulting sarl

RUN HAFID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

zagora consulting sarl

لقم119 شالع مح د الخامس ، 

17900، زاكولة املغرب

RUN HAFID شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

81 الشقة لقم 01 الطابق الثاني 

تجزئة املسي1ة اكدز - 17050 زاكولة 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر1ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تقرل حل  11 أكتوار  املؤلخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   RUN HAFID الوح د  الشريك 

وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 

مقرها اإلجت اعي لقم 81 الشقة لقم 

01 الطابق الثاني تجزئة املسي1ة اكدز 

 : ل  فت جة  املغرب  زاكولة   17050  -

توقف عن مزاولة الع ل.

 81 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 

الثاني تجزئة  الطابق   01 الشقة لقم 

املسي1ة اكدز - 17050 زاكولة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( وديع حافظ و عنوافه)ا( 

زاكولة   17076 افرا  ت   ظرت  دوال 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بزاكولة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 11.

869I

zagora consulting sarl

FORT SOUSS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

zagora consulting sarl
لقم119 شالع مح د الخامس ، 

17900، زاكولة املغرب
FORT SOUSS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 11 

تجزئة  شاع زاكولة - 17900 
زاكولة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
259ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ   FORT SOUSS
مقرها  وعنوان  دلهم   90.000
تجزئة  شاع   11 لقم  اإلجت اعي 
زاكولة - 17900 زاكولة املغرب فت جة 

ل : توقف عن مزاولة الع ل.
 11 التصف ة ب لقم  و حدد مقر 
تجزئة  شاع زاكولة - 17900 زاكولة 

املغرب. 
و عين:

و  امهزول  غزالن  الس د)ة( 
زاكولة  تجزئة  شاع  عنوافه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  زاكولة   17900

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بزاكولة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 15.

870I

nador conseil sarl au

LIKE CAR
إعالن متعدد القرالات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
LIKE CAR »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
طنجة لقم 05 - 62000 الناظول 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر1591.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في ر1 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لج  ع  مح د  زليوح  الس د  ب ع 
حصة(   5000( الشركة  في  حصصه 

للس د ابركان عبد االله 
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مح د  زليوح  الس د  استقالة  قبول 
وتع ين  الشركة  تس ي1  منصب  من 
الس دة ازيرال لط فة مسي1ة جديدة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
تجزئة ازيرال حي اشوماي زفقة 98 لقم 

ر1 الناظول
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
هو:  الحالي  للشركة  االجت اعي  املقر 
تجزئة ازيرال حي اشوماي زفقة 98 لقم 

ر1 الناظول
على  ينص  الذي  و7:   6 لقم  بند 
ب  يقدل  الشركة  لاس ال  مايلي: 
 5000 الى  مقس ة  دلهم   500000
حصة كلها في ملك الس د ابركان عبد 

االله 
على  ينص  الذي  ر1:  لقم  بند 
مايلي: تسي1 الشركة من قبل الس دة 

ازيرال لط فة 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1212.

871I

nador conseil sarl au

I.S ORIENT
إعالن متعدد القرالات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
I.S ORIENT »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: طنجة 
بال ا باي طنجة زفقة أ لقم 08 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
1رر91.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 12 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اس اع ل  شنوف  الس د  ب ع  اقرال 
الشركة  في  من حصصه  10ر حصة 

للس د الح دي مح د
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسي1ا  مح د  الح دي  الس د  تع ين 

جديدا للشركة 
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تح  ين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  النظام  تغ ي1 
بشريك  املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د الى شركة محدودة املسؤول ة
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
دلهم   100000 الشركة  لاس ال 
اجت اع ة  حصة   1000 ل  مقس ة 

من ق  ة 100 دلهم للحصة 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 660 اس اع ل  شنوف  الس د  ي لك 
حصة و الس د الح دي مح د 10ر 

حصة اجت اع ة

على  ينص  الذي  ر1:  لقم  بند 

مايلي: تسي1 الشركة من قبل السادة 

شنوف اس اع ل و الح دي مح د 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217127.

872I

BUREAU ESSOUFYANI

STE ELHAFY GOLD TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

STE ELHAFY GOLD TRAV شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي كولوم نا 

الزفقة 10 الرقم 111 الشقة 01 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8717ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELHAFY GOLD TRAV

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بتشي د  املتعلقة  واألع ال  األشغال 

الواسعة  املباني  أفواع  مختلف 

واملصالح  والؤسسات  والشاهقة 

الع وم ة و الخاصة - أشغال متنوعة 
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ملختلف  والدولي  الوطني  النقل   -

اإلتجاهات  ج  ع  وفي  البضائع 

للحساب الخاص ولحساب الغي1 -.

عنوان املقر االجت اعي : كولوم نا 

 -  01 الشقة   111 الرقم   10 الزفقة 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الحف ان  لا عة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الحف ان  لا عة  الس د 

 111 الرقم   10 الزفقة  كولوم نا 

الشقة 01 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الحف ان  لا عة  الس د 

 111 الرقم   10 الزفقة  كولوم نا 

الشقة 01 70000 الع ون املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 75رر.

Iر87

BUREAU ESSOUFYANI

AB SALHI TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

AB SALHI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي كولوم نا 

الزفقة 10 الرقم 111 الشقة 02 - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8711ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   02

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AB  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SALHI TRAVAUX

ج  ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أفواع النقل الوطني والدولي للبضائع 

للحساب الخاص ولحساب الغي1 وفي 
الطرق  وا ختلف  اإلتجاهات  ج  ع 
التجالة   - والبحرية  والجوية  ال17ية 

العامة - التصدير واإلستي1اد..

عنوان املقر االجت اعي : كولوم نا 

 -  02 الشقة   111 الرقم   10 الزفقة 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عبد الكريم صلحي : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

صلحي  الكريم  عبد  الس د 

وك ل  بني  إبوجدادن  دوال  عنوافه)ا( 

الناظول 62000 الناظول املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

صلحي  الكريم  عبد  الس د 

وك ل  بني  إبوجدادن  دوال  عنوافه)ا( 

الناظول 62000 الناظول املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 71رر.

871I

BUSINESS CENTER.COM

VISUAL STUDIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شالع عبد املومن لقم 6ر2 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني لقم 6 ، 90ر20، 

الدالالب ضاء املغرب

VISUAL STUDIO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 شالع 

جبل بويبالن اكدال - 10100 

الرااط املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

1955ر1.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   11 في  املؤلخ 

املصادقة على :

ايوب  املهدي  )ة(  الس د  تفويت 

قريون 99 حصة اجت اع ة من أصل 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   10.000

أكتوار   11 بتاليخ   LEO HOLDING

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

فوف17   01 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 2ر1188.

875I

THE RIGHT POINT

MIRTEK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 19 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIRTEK شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق األول الشقة 

ر - 00ر20 الدالالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
521111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MIRTEK
أو  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعديل شبكات االتصاالت
اقتناء وترك ب مواقع االتصاالت

 ترك ب شبكات الحاسوب
 ترك ب شبكات األل اف الضوئ ة

وتسويق  وتصدير  استي1اد 
ومنتجات  الكهراائ ة  املنتجات 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوج ا 
املصنوعات  أشباه  أو  الخام  واملواد 
أو األصناف أو غي1ها املتعلقة بغرض 

الشركة
بشكل  املدف ة  الهندسة  أع ال 

عام
 ت ث ل أي شركة أجنب ة أو وطن ة 
لقطاع  مخصصة  ملعدات  مصنعة 
السلك ة  واالتصاالت  الشبكات 
األول ة  موادها  منتج  أو  والالسلك ة 

وذلك لتعزيز هدف الشركة
اقتناء وتأجي1 احت اجات املجت ع 
واراءات  األجنب ة  املالكات  ج  ع  من 

اال ت1اع
والدلاسات  والهندسة  التص  م   
الكهرااء  بشبكات  الخاصة 

واالتصاالت
شركة  أي  في  واملشالكة  الوساطة 

ت الس أو ال ت الس ففس النشاط
وتقديم  والدعم  االستشالة   

االستشاليين
مزود األع ال

أع ال الت ديدات بشكل عام
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 شراء ب ع املخلفات
املعدف ة  املخلفات  استعادة 

وااللكت1وف ة
األنشطة  ج  ع   ، عام  بشكل 
الصناع ة  املعامالت  وج  ع 
والتجالية واملال ة واملنقولة والعقالية 
وج  ع  نشاطها  تعزز  قد  التي 
مباشر  بشكل  املتعلقة  املعامالت 
واملنتجات  باألش اء  مباشر  غي1  أو 
األش اء  وج  ع  أعاله  املذكولة 
تعزز  التي قد  أو  الصلة  امل اثلة ذات 

إنشائها أو تطويرها.
عنوان املقر االجت اعي : 26 شالع 
مرس السلطان الطابق األول الشقة 

ر - 00ر20 الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لخضر  لضوان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  لخضر  لضوان  الس د 
الحي   57 لقم  ر  زفقة  الح د  تجزئة 
 20000 ال17فو�سي  س دي  الصناعي 

الدالالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لخضر  لضوان  الس د 
الحي   57 لقم  ر  زفقة  الح د  تجزئة 
 20000 ال17فو�سي  س دي  الصناعي 

الدالالب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 7725ر.
876I

FIDUBAC SARL

COMMERCE EL OUAZZANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة لقم 11 الناضول

62000، nador maroc

 COMMERCE EL OUAZZANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي اوالد 

عي�سى بني افصال الناظول - 62000 
الناظول املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر2026.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 27 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 - الناظول  افصال  بني  عي�سى  »اوالد 
»حي  إلى  املغرب«  الناظول   62000
 - الناظول  افصال  بني  املومن  عبد 

6200 الناظول املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بالناضول  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 12ر1.
877I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 O COMPTOIR DES DAMES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 O COMPTOIR DES DAMES
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم ر ، 
زفقة آيت اولير ، الطابق الثاني ، 

شالع موالي يوسف ، حي بولكون - 
28800 الدال الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر2ر521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 O  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 COMPTOIR DES DAMES SARL

.AU
مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تج  ل
مستحضرات  وا ع  شراء   -

التج  ل 
أو  املؤسسات  ج  ع  إنشاء   -

ح ازتها أو تشغ لها أو تأجي1ها
- مشالكة الشركة بكافة الوسائل 
الشركات  ج  ع  في  كان  شكل  واأي 

التي تم إنشاؤها أو سيتم إنشائها
ر  لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ، الثاني  الطابق   ، اولير  آيت  زفقة   ،
 - بولكون  حي   ، يوسف  موالي  شالع 

28800 الدال الب ضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الغني بوحفص  الس د سعد عبد 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000  :

للحصة.
الس د سعد عبد الغني بوحفص : 

1000 بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغني بوحفص  الس د سعد عبد 
جبل  زفقة   ،  86 لقم  عنوافه)ا( 
الدال  ر2020  السالم  حي   ، الزولكي 

الب ضاء املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الغني بوحفص  الس د سعد عبد 
جبل  زفقة   ،  86 لقم  عنوافه)ا( 
الدال  ر2020  السالم  حي   ، الزولكي 

الب ضاء املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 799017.

878I

FIDUTRACO CONSULTING

Stayware
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

Stayware شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة 

الصنوار الشقة 12 الطابق الرابع - - 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر50795.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل   2021 غشت  1ر  في  املؤلخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 Stayware الوح د  الشريك  ذات 

دلهم   10.000 لأس الها  مبلغ 

زفقة   2 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الصنوار الشقة 12 الطابق الرابع - - 

الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 

مردودية نشاطها.

زفقة   9 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

بولكون   12 ش  ر  الطابق  الصنعاني 

- - الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

و  بنشرقي  عث ان  الس د)ة( 

عنوافه)ا( 9 زفقة الصنعاني الطابق ر 

ش 12 بولكون - الدالالب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791510.

879I
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مولداف ت

 AHLAM
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

مولداف ت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC
 AHLAM COMMUNICATION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9ر شالع 
اللة ياقوت طابق 5 الدالالب ضاء - 

20000 الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر20815.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   22 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 AHLAM الوح د  الشريك  ذات 
مبلغ   COMMUNICATION
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
اللة  شالع  9ر  اإلجت اعي  مقرها 
 - الدالالب ضاء   5 طابق  ياقوت 
فت جة  املغرب  الدالالب ضاء   20000

ل : منافسة حادة.
و حدد مقر التصف ة ب 9ر شالع 
 - الدالالب ضاء   5 طابق  ياقوت  اللة 

20000 الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

الراديولي  الواحد  عبد  الس د)ة( 
م ر   9 الب ضاء  الدال  عنوافه)ا(  و 
عين  م  وزا  لو  صوفولاس  ديس 
املغرب  الدالالب ضاء   20000 سبع 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798778.

880I

abdellah shoes

ABDELLAH SHOES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

abdellah shoes
 lotissement yakout 8 bni

makada ، 90000، tanger maroc
ABDELLAH SHOES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 

السكني ياقوت 8 بني مكادة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121067

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABDELLAH SHOES
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحذية.
مج ع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
السكني ياقوت 8 بني مكادة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : العكري  عبدهللا  الس د 

حصة بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العكري عنوافه)ا(  الس د عبدهللا 
 2 لقم  الشهداء  زفقة  الزاودية  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

العكري عنوافه)ا(  الس د عبدهللا 
 2 لقم  الشهداء  زفقة  الزاودية  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217156.

881I

FIDUTRACO CONSULTING

LANJ Consulting
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

LANJ Consulting شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 زفقة 

الصنوار الشقة 12 الطابق الرابع - 

0ر21 الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.117865

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 LANJ Consulting الوح د  الشريك 

وعنوان  دلهم   10 لأس الها  مبلغ 
الصنوار  زفقة   2 اإلجت اعي  مقرها 

0ر21   - الرابع  الطابق   12 الشقة 

الدالالب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 

مردودية الشركة.

 11 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 -  -  8 شقة  ر  الطابق  اافدلس  زفقة 

الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

و  النج وي  مل اء  الس د)ة( 
عنوافه)ا( 11 زفقة اافدلس الطابق ر 

شقة 8 - الب ضاء املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79715.

882I

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

ABADAY TRAVAUX SARL-

AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

 LOT FLORENCIA 09 ROUTE

 DE RABAT AV DES FORCES

 ARMEES ROYALE 2EME ETG N°

90000 ،04، طنجة املغرب

 ABADAY TRAVAUX SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

 LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي

 FLORENCIA 09 ROUTE DE

 RABAT AV DES FORCES

 ARMEES ROYALE 2EME ETG N°

90000 1 طنجة املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر10761.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 

قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من  أي  دلهم«   2.000.000»

«1.000.000 دلهم« إلى »6.000.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  دلهم« 

فقدية أو ع ن ة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217558.

Iر88
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CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

CAFE MOZART
إعالن متعدد القرالات

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CAFE MOZART »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 86 شالع 
يوسف ابن تاشفين - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.5861

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 17 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
م  ون  الشريك  بوفاة  التصريح  تم 
ذوي  على  توزيع حصصه  و  شنكا�سي 
املؤلخ  اإللاثة  لرسم   

ً
تبعا الحقوق 

األتي  الشكل  على   2007 ماي  ر0  في 
 9  ، الشبالي  الغال ة  الس د)ة(   :
 ، شنكا�سي  مح د  الس د)ة(  حصة. 
6 حصة. الس د)ة( ح زة شنكا�سي ، 
6 حصة. الس د)ة( بالل شنكا�سي ، 6 
 6  ، كريم شنكا�سي  الس د)ة(  حصة. 
 6  ، أيوب شنكا�سي  الس د)ة(  حصة. 
حصة. الس د)ة(  ديجة شنكا�سي ، 
6 حصة. الس د)ة( أس اء شنكا�سي ، 

5 حصة.
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ت ت املصادقة على تفويت 10 حصة 
اجت اع ة من طرف الس د شنكا�سي 
من  اجت اع ة  حصة   10 و  الحسين 
الرزاق  عبد  شنكا�سي  الس د  طرف 

وذلك لفائدة الس د شنكا�سي بالل.
قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة املسي1الس د شنكا�سي 
بالل  الس د شنكا�سي  وتع ين  حسين 

مسي1 جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

إقرال بد ول شركاء جدد 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
االجت اع ة  الحصص  توزيع  إعادة 

للشركة بين الشركاء الجدد 
على  ينص  الذي  ر1:  لقم  بند 
بالل  شنكا�سي  الس د  تع ين  مايلي: 

ك سي1 جديد 
على  ينص  الذي   :16 لقم  بند 
مايلي: إقرال باإلمضاء الوح د لل سي1 

الجديد
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9561.
881I

CABINET BENHASSAN SARL AU

GIGAFLOOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دلب  الد زفقة ر1 لقم 5 ق.ج ، 
20110، الدالالب ضاء املغرب
GIGAFLOOR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زتقو 

الحرية البطابق الثالث شقة لقم 5 - 
20200 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
521087

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GIGAFLOOR
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  البناء  إشغال  ج  ع  و  العقالي 

الوضيب.
10 زتقو   : عنوان املقر االجت اعي 
الحرية البطابق الثالث شقة لقم 5 - 

20200 الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : الس دة ايت صالح فاط ة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د العفو عدفان : 500 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

فاط ة  صالح  ايت  الس دة 
حي   16 لقم   8 ف  بلوك  عنوافه)ا( 

الدا لة 80000 أكادير املغرب.
عنوافه)ا(  عدفان  العفو  الس د 
الدا لة  حي   16 لقم   8 ف  بلوك 

80000 أكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
فاط ة  صالح  ايت  الس دة 
حي   16 لقم   8 ف  بلوك  عنوافه)ا( 

الدا لة 80000 أكادير املغرب
عنوافه)ا(  عدفان  العفو  الس د 
الدا لة  حي   16 لقم   8 ف  بلوك 

80000 أكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798692.
885I

SARL

HERBA LEAF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
HERBA LEAF شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
الال ياقوت ، زاوية مصطفى املعاني 
، لقم 56 - 22200 الدال الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

521219

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HERBA LEAF
تجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزلاع ة  املنتجات  وتوزيع  وتسويق 

واملحل ة.
عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 
املعاني  مصطفى  زاوية   ، ياقوت  الال 
الب ضاء  الدال   22200  -  56 لقم   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سالة  شرقاوي  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 1000  : سالة  شرقاوي  الس دة 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  سالة  شرقاوي  الس دة 
 22200 بلفدير  س جل اسة  شالع   1

الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  سالة  شرقاوي  الس دة 
 22200 بلفدير  س جل اسة  شالع   1

الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 7905ر.
886I

ائت اف ة العربي بنسالم

جيت باكو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائت اف ة العربي بنسالم
زفقة الشرفاء لقم 10، 90000، 

طنجة املغرب
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ج ت باكو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناع ة جزيناية قطعة لقم 568 

محل لقم ر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

997ر11

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يناير   15

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

ج ت   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

باكو.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة والتجهيزات الدا ل ة 

والخالج ة وإعادة تأه ل ج  ع أفواع 

ذلك  في  ب ا  الحرف  وج  ع  املباني 

األع ال الك17ى..

املنطقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 568 لقم  قطعة  جزيناية  الصناع ة 

طنجة   90000  - طنجة  ر  لقم  محل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 250  : مرون  مصطفى  الس د 

دلهم   250.000 بق  ة  حصة 

للحصة.

 : مرون  املج د  عبد  الس د 

دلهم   250.000 بق  ة  حصة   250

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  مرون  مصطفى  الس د 

 2 6 الطابق  1 اقامة س  حي السواني 

شقة 12 90000 طنجة املغرب.

مرون  املج د  عبد  الس د 
عنوافه)ا( املنطقة الصناع ة جزيناية 
طنجة   90000  568 لقم  قطعة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  مرون  مصطفى  الس د 
 2 6 الطابق  1 اقامة س  حي السواني 

شقة 12 90000 طنجة املغرب
مرون  املج د  عبد  الس د 
عنوافه)ا( املنطقة الصناع ة جزيناية 
طنجة   90000  568 لقم  قطعة 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس   10 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر21019.
887I

RABAT GYM SARLAU

RABAT GYM SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

RABAT GYM SARLAU
16 زفقة لعشاش السوي�سي ، 

10170، الرااط املغرب
RABAT GYM SARLAU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 زفقة 
لعشاش السوي�سي - 10100 الرااط 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.150115

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( عبد الفتاح ابن 
من  اجت اع ة  حصة   250 املجاهد 
أصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 
مح د بح دة بتاليخ ر0 يوف و 2021.
الن ات  حسين  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   250
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
مح د بح دة بتاليخ ر0 يوف و 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
يول وز   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 6917.

888I

االستاذة أم نة م  وني املوثقة
شالع الزلقطوني ع الة السعادة أ الطابق األول 

شقة لقم 1 ، 60000، وجدة املغرب

BLAD AL HANAE

 SARL AU 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة قصر 

الكبي1 مكتب قادة - 60000 وجدة 

املغرب

.لاس الها 120000,00دلهم . 
لقم التق  د في السجل التجالي: 

09ر19.

املوثق من طرف  للعقد  1-- طبقا 

االستاذة أم نة م  وني موثقة بوجدة 

تم   2021 شتن17   28 و   22 بتاليخ 

من  اجت اع ة  حصة   60 تفويت 

التي ي تلكها  اصل مج وع الحصص 

الشركة ك ا  في  ال اتني  الس د مح د 

BLAD AL HANAE» SARL AU»:يلي

لفائدة  اجت اع ة  حصص   10  -

الس د حسن ال اتني.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   10  -

الس د لش د ال اتني.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   10  -

الس د عبد الجل ل ال اتني.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   10  -

الس د مح د أمين ال اتني.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   10  -

الس دة فاط  ة قادة.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   05  -

الس دة نع  ة ال اتني.

لفائدة  اجت اع ة  حصص   05  -

الس دة لط فة ال اتني.

 BLAD AL HANAE» SARL AU»

2-- ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

للشركة

 2021 شتن17   28 و   22 في  املؤلخ 

تقرل مايلي :

ال اتني  حسن  الس د  إضافة   -

فان  عل ه  و  للشركة  ثاني  ك سي1 

طرف  من  مسي1ة  أصبحت  الشركة 

كل من السادة مح د ال اتني و حسن 

ال اتني مع اعت اد إمضاءات منفصلة 

ملدة غي1 محدودة.

للشركة,  القافوني  الشكل  تغ ي1   -

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوح د إلى شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة بعدة شركاء.

جديد  أسا�سي  قافون  اعت اد   -

للشركة.

ر-- تم تعديل البنود 6,7 و ر1 من 

قافون األسا�سي للشركة.

1-- تم اإليداع القافوني باملحك ة 

أكتوار   01 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 118ر .

889I

NOBLACTION

 N&F HOSPITALITY
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصول إقامة األمي1ة 

ر الطابق األول لقم 15، 10000، 

مراكش املغرب

 N&F HOSPITALITY SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 

مح د الخامس شقة رر ع الة جكال 

جليز - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119197

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 N&F  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOSPITALITY SERVICES
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الض افة أو الرياض.
عنوان املقر االجت اعي : 55 شالع 
مح د الخامس شقة رر ع الة جكال 

جليز - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
: الخ يس  الناصر  عبد   الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخ يس  الناصر  عبد  الس د 
السعودية  العرا ة  امل لكة  عنوافه)ا( 
السعودية  العرا ة  امل لكة   99201

امل لكة العرا ة السعودية.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الخ يس  الناصر  عبد  الس د 
السعودية  العرا ة  امل لكة  عنوافه)ا( 
السعودية  العرا ة  امل لكة   99201

امل لكة العرا ة السعودية
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   07 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128297.
890I

اىت اف ة الرشاد

فوليم آ بروسيسس
VOLUME 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

اىت اف ة الرشاد
ر5 شالع لحسن ويدال بن جدية 
الدال الب صاء ، 20120، الدال 

الب صاء املغرب
volume فول م آ بروسيسس

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 زفقة 

فقطة ال وم الطابق الثالث شقة 

6 بولكون الدال الب ضاء - 20100 

الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

ر21921.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2020 يناير   28 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د فول م آ بروسيسس 

 10.000,00 لأس الها  مبلغ   volume

 11 اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الثالث  الطابق  ال وم  فقطة  زفقة 

 - الب ضاء  الدال  بولكون   6 شقة 

فت جة  املغرب  الدالالب ضاء   20100

ل : توق ف الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب 11 زفقة 

شقة  الثالث  الطابق  ال وم  فقطة 

املغرب  الب ضاء  الدال  بولكون   6

20100 الدالالب ضاء املغرب. 

و عين:

لحجوجي  العالي  عبد  الس د)ة( 

ستبفان  زفقة   7-9 لقم  عنوافه)ا(  و 

د  دلج  الحدائق  اقامة  ماللمي 

 20100 فلولي  فال   6 ش   2 الطابق 

)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

مالس 2020 تحت لقم ر6ررر7.

891I

اىت اف ة الرشاد

لوبين ثروك فرنتيارز --الثف-
 lt;&lt;l.@.t.f&gt;&gt;&.-
 LOOBING @THROUGH

;FRONTIERS&gt;&gt
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

اىت اف ة الرشاد
ر5 شالع لحسن ويدال بن جدية 
الدال الب صاء ، 20120، الدال 

الب صاء املغرب
لواين ثروك فرفت الز --الثف-
 lt;&lt;l.@.t.f&gt;&gt;&.-

 LOOBING @THROUGH
FRONTIERS&gt;&gt; شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر5 شالع 

لحسن ويدال الدال الب ضاء - 20100 
الدالالب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.119815
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
حل  تقرل   2020 يناير   28 في  املؤلخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الشريك الوح د لواين ثروك فرفت الز 
 lt;&lt;l.@.t.f&gt;&gt;&.--الثف--
 LOOBING @THROUGH
مبلغ   ;FRONTIERS&gt;&gt
دلهم   100.000,00 لأس الها 
شالع  ر5  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
لحسن ويدال الدال الب ضاء - 20100 
 : ل  فت جة  املغرب  الدالالب ضاء 

توق ف النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب ر5 شالع 
لحسن ويدال الدال الب ضاء - 20100 

الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

الحجوجي  العالي  عبد  الس د)ة( 
ستبفان  زفقة   7-9 لقم  عنوافه)ا(  و 
د  دلج  الحدائق  اقامة  ماللمي 
 20100 فلولي  فال   6 ش   2 الطابق 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة و محل تبل غ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

مالس 2020 تحت لقم 60ررر7.

892I

DTA IMMO SARL

DTA IMMO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

DTA IMMO SARL

 BOULEVARD ZERKTOUNI 16

 2 ER ETAGE , BUREAU N°6 ،

20000، الدال الب ضاء املغرب

DTA IMMO SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 16 شالع 

الزلقطوني الطابق 2 املكتب لقم 6 - 

10100 الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

81ر197.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

املصادقة على :

بح دة  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   170

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

يوف و  ر0  بتاليخ  الن ات  الحسين 

.2021

بح دة  مح د  )ة(  الس د  تفويت 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   170

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

يوف و  ر0  بتاليخ  املجاهد  ابن  الفتاح 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 0620ر.

Iر89
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AL MAJD CONSEILS

مقهى طرفاوي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

al majd conseils
 b 21 n 9 hay hassani

 marrakech، 40000، marrakech
maroc

مقهى طرفاوي شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قيسالية 
س دي مو�سى ك لومت1 9 تاسلطافت 

مراكش 10500 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11286
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 مالس   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
مقهى   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

طرفاوي.
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-مطعم وجبات سريعة.
: قيسالية  عنوان املقر االجت اعي 
تاسلطافت   9 ك لومت1  مو�سى  س دي 

مراكش 10500 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 250  : أمين  مح د  هواني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة هواني فكرية : 250 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
 500  : الكامل  عبد  هواني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  مح د  هواني  الس د 
عنوافه)ا( شالع مبالك لقم 98 سيبع 

10000 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  فكرية  هواني  الس دة 
دوجا   20 منطقة  مراكش  أبواب 
 10000  5 لقم  الشقة  8ر1  ع الة 

مراكش املغرب.
الكامل  عبد  هواني  الس د 
منطقة  مراكش  أبواب  عنوافه)ا( 
 5 لقم  الشقة  8ر1  ع الة  دوجا   20

10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكامل  عبد  هواني  الس د 
منطقة  مراكش  أبواب  عنوافه)ا( 
 5 لقم  الشقة  8ر1  ع الة  دوجا   20

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
مالس   26 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم ر12225.
891I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

 INSTITUT 20 AOUT
 DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21 اقامة ليني شالع ابن مرحل 

الطابق 2 لقم 5 طنجة ، 70001، 
طنجة املغرب

 INSTITUT 20 AOUT
 DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVE
SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

السواني شالع اففا لقم 9ر الطابق 
الثاني والثالث طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

72059
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2015 غشت   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

متبوعة  الشركة  تس  ة 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 INSTITUT 20  : تس  تها 
 AOUT DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE PRIVE

.SARL
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة للتكوين املنهي الخاص
تكوين مست ر، تكوين بالدبلوم و 

اللغات.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  9ر  لقم  اففا  شالع  السواني 
الثاني والثالث طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 51  : الدين  بدل  الهردوز  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة االدلي�سي فاط ة الزهراء : 
19 حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 51  : الدين  بدل  الهردوز  الس د 
بق  ة 100 دلهم.

الس دة االدلي�سي فاط ة الزهراء : 
19 بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  بدل  الهردوز  الس د 
 15 زفقة  القوادس  بحي  عنوافه)ا( 
 90000 5 بئ1 شفا طنجة.  مكرل لقم 

طنجة املغرب.
الزهراء  فاط ة  االدلي�سي  الس دة 
لقم   71 زفقة  العلج  بالض  عنوافه)ا( 

11 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الدين  بدل  الهردوز  الس د 
 15 زفقة  القوادس  بحي  عنوافه)ا( 
 90000 5 بئ1 شفا طنجة.  مكرل لقم 

طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17   18 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2015 تحت لقم 892ر.
895I

NOBLACTION

JS TOURS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة األمي1ة 
ر الطابق األول لقم 15، 10000، 

مراكش املغرب
JS TOURS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي محام د ر 
ع الة 107 محل لقم م/5 - 10000 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6081.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  ر0 شتن17  املؤلخ في 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
لقم  محل   107 ع الة  ر  »محام د 
إلى  املغرب«  مراكش   10000  - م/5 
كولف  الشريف ة  تجزئة   27 »محل 

اطلس - 10000 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128101.
896I

CONSEIL ALJABAL

STE IMANTAGHZOUT SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
 STE IMANTAGHZOUT SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي امداحن 
بزو ازيالل 22000 ازيالل املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
661ر
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2019 مالس   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMANTAGHZOUT SARL
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة او انشاءات.
: امداحن  عنوان املقر االجت اعي 

بزو ازيالل 22000 ازيالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : غ اط  لزيق  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د لزيق غ اط عنوافه)ا( الحي 
االدالي حي املخازف ة 150ر1 بن جرير 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د لزيق غ اط عنوافه)ا( الحي 
االدالي حي املخازف ة 150ر1 بن جرير 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أبريل  ر2  بتاليخ  بازيالل  االبتدائ ة 

2019 تحت لقم 207.

897I

FIT NATION SARL

FIT NATION SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIT NATION SARL
15 شالع االبطال االقامة 1 اكدال ، 

10090، الرااط املغرب
FIT NATION SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 شالع 
االبطال الطابق 1 اكدال - 10100 

الرااط املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.119121

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و  ر0  في  املؤلخ 

املصادقة على :
بح دة  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
 1.000 اجت اع ة من أصل  ر حصة 
الحسين  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الن ات بتاليخ ر0 يوف و 2021.
 1 بح دة  )ة( ح د  الس د  تفويت 
 1.000 أصل  من  اجت اع ة  حصة 
حصة لفائدة الس د )ة( ابن املجاهد 

عبد الفتاح بتاليخ ر0 يوف و 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
غشت  ر0  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 7072.
898I

NOBLACTION

K PHYSIO CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصول إقامة األمي1ة 
ر الطابق األول لقم 15، 10000، 

مراكش املغرب
K PHYSIO CENTER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حديقة 

جليز بلوك النخلة مد ل س الطابق 
الثاني شقة س 11 - 10000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
118987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   10
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

شكل الشركة : شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 K  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHYSIO CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت1ويض الطبي.
حديقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
جليز بلوك النخلة مد ل س الطابق 
الثاني شقة س 11 - 10000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يحي  ابن  كري ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة كري ة ابن يحي عنوافه)ا( 
تجزئة الستوك ة لقم 5 تالكة 10000 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس دة كري ة ابن يحي عنوافه)ا( 
تجزئة الستوك ة لقم 5 تالكة 10000 

مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17  0ر  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128060.
899I

CECOGEL / SARL

OMA ALU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
OMA ALU شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي وجدة، 

زفقة تازة تجزئة اولاوي لقم 170 - 
60000 وجدة املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.29105
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2021 25 غشت  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 50.000 لأس الها  مبلغ   OMA ALU
اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
لقم  اولاوي  تجزئة  تازة  زفقة  وجدة، 
170 - 60000 وجدة املغرب فت جة ل 

: عدم است رالية املشروع.
وجدة،  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 -  170 لقم  اولاوي  تجزئة  تازة،  زفقة 

60000 وجدة املغرب. 
و عين:

الس د)ة( بلكايد ول د و عنوافه)ا( 
ر0  لقم  شقة  الثاني  الطابق  وجدة، 
وجدة   60000 تازة  زفقة  ملي1  تجزئة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   11 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 519ر.
901I

عبد العزيز  رشوف

OUZANZOUL FRERES
إعالن متعدد القرالات

عبد العزيز  رشوف
ص ب : 86 ، لقم 168 شالع الحسن 

الثاني امللعب البلدي تنجداد 
الرش دية ، 52600، تنجداد املغرب
OUZANZOUL FRERES »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 

ر1 زفقة البول تنجداد - - تنجداد 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.11129
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  11 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
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قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الواحد  الس د: عبد  تفويت حصص 
:مح د  للس د  حصة   200 وزفزول 
الس د:عبد  تفويت حصص  بواباون. 
للس د  حصة   200 وزفزول  العزيز 
حصة  تفويت61  الغزواني  :مصطفى 
وزفزول  موح  الس د  حصص  من 
تفويت61  بوايباون  :مح د  للس د 
موح  الس د  حصص  من  حصة 

وزفزول للس د :مصطفى الغزواني
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسي1  بواباون  مح د   : الس د  تع ين 
وح د للشركة ملدة غي1 محدودة بعد 

استقالة املسي1السابق:موح وزفزول
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الس د  دلهم   27200 وزفزول  موح 
دلهم   26100,00 بواباون  مح د   :
الس د :مصطفى الغزواني26100,00 

دلهم
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 : الس د  حصة   272 وزفزول  موح 
الس د  حصة   261 بواباون  مح د 

:مصطفى الغزواني
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 
مسي1  بواباون  مح د   : الس د  مايلي: 
 , محدودة  غي1  ملدة  للشركة  وح د 

الباقي من البند لم يفي1.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 188.
902I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ALIS FASHION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شالع يوسف إبن تاشفين لقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب
ALIS FASHION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناع ة مرت ل ، تجزئة 116 ، 
تطوان - 150ر9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر015ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17  0ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ALIS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FASHION
الخ اطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بصفة عامة - االستي1اد و التصدير.

املنطقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 ،  116 تجزئة   ، مرت ل  الصناع ة 

تطوان - 150ر9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : ألجوان  لبيب  الس د 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
الس د أح د القادلي : 50 حصة 

بق  ة 1.000 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ألجوان  لبيب  الس د 
الفقي1ي،ط  اقامة  سل ة،  ام  شالع 
000ر9  تطوان  بوجراح   9 شقة  ر 

تطوان املغرب.
عنوافه)ا(  القادلي  أح د  الس د 
شالع موليطاف ا، لقم 28 - ط 5 شقة 

9 تطوان 000ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ألجوان  لبيب  الس د 
الفقي1ي،ط  اقامة  سل ة،  ام  شالع 
000ر9  9 بوجراح ت- طوان  ر شقة 

تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1521.

Iر90

FIDUCIAIRE ENNOUR

LAILA PLASTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-
 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc
LAILA PLASTIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 15 
الحي الصناعي الن اء بن سود ة 
فاس - 0000ر فاس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

.18527
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   15 في  املؤلخ 
ذات  شركة   LAILA PLASTIC حل 
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   500.000
الصناعي  الحي   15 لقم  اإلجت اعي 
الن اء بن سود ة فاس - 0000ر فاس 

املغرب فت جة لخسالة الشركة.
و عين:

الس د)ة( علي بنعط ة و عنوافه)ا( 
ابن  شالع   2 سبوفولد  تجزئة  ل  ر 
املغرب  فاس  0000ر  فاس  الخط ب 

ك صفي )ة( للشركة.
و  بنعط ة  مح د  الس د)ة( 
 2 سبوفولد  تجزئة  ل  ر  عنوافه)ا( 
0000ر  فاس  الخط ب  ابن  شالع 

فاس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  بنعط ة  الس د)ة(  ديجة 
 2 سبوفولد  تجزئة  ل  ر  عنوافه)ا( 
0000ر  فاس  الخط ب  ابن  شالع 

فاس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و  بنعط ة  عادل  الس د)ة( 
 2 سبوفولد  تجزئة  ل  ر  عنوافه)ا( 
0000ر  فاس  الخط ب  ابن  شالع 

فاس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
 15 2021 وفي لقم  15 أكتوار  بتاليخ 
الحي الصناعي الن اء بن سود فاس - 

0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1715/021.

901I

ف د بيست كونس لتين

ZAYYAD MOUSSA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ف د بيست كونس لتين
حي السعادة شالع موالي اس اع ل 
زفقة بركان لقم 01 الطابق االول ، 

70000، الع ون املغرب
ZAYYAD MOUSSA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوحدة الشطر الثاني لقم 0ر6 ش 
الع ون - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
22689

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2017 أكتوار   09
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZAYYAD MOUSSA
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمات  و  بأفواعها  املنتجات 

املختلفة.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ش  0ر6  لقم  الثاني  الشطر  الوحدة 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : الج اللي  زياد  الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د زياد الج اللي : 1000 بق  ة 
100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د زياد الج اللي عنوافه)ا( حي 
الفتح شالع شك ب السالن لقم 117 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د زياد الج اللي عنوافه)ا( حي 
الفتح شالع شك ب السالن لقم 117 

70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   11 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2017 تحت لقم 2019.
905I

VERUM CONSULTING

VERUM CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

VERUM CONSULTING
شقة 12 الطابق السادس اقامة 
البولصة شالع مح د الخامس 
وجدة ، 0ر600، وجدة املغرب

VERUM CONSULTING شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 12 
الطابق السادس اقامة البولصة 
شالع مح د الخامس وجدة وجدة 

0ر600 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر82ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VERUM CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : إستشالات 

قافوف ة و جبائ ة.

عنوان املقر االجت اعي : شقة 12 

البولصة  اقامة  السادس  الطابق 

وجدة  وجدة  الخامس  مح د  شالع 

0ر600 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 0.000,00ر 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصالحي  فاط ة  الس دة 

عنوافه)ا( حي االفدلس زفقة بن عودة 

مح د لقم 61 0ر600 وجدة املغرب.

عنوافه)ا(  بنع ران  مح د  الس د 

تجزئة  الساق  عوينة  السالم  حي 
العاقل زفقة رK لقم 9 0ر600 وجدة 

املغرب.

عنوافه)ا(  فكرود  سف ان  الس د 

ر1  لقم  الزيتوفة  زفقة  املح دي  حي 

0ر600 وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لكحل  أحالم  الس دة 

مح د  عودة  بن  زفقة  االفدلس  حي 
لقم 61 0ر600 وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   06 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 169ر.

906I

ف د بيست كونس لتين

SABLE KHADAMAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ف د بيست كونس لتين

حي السعادة شالع موالي اس اع ل 
زفقة بركان لقم 01 الطابق االول ، 

70000، الع ون املغرب

SABLE KHADAMAT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

أبو العالء لقم 5ر الع ون زفقة 

أبو العالء لقم 5ر الع ون 70000 

الع ون البلد

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر85ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 SABLE : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.KHADAMAT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجت اعي : زفقة أبو 
العالء لقم 5ر الع ون زفقة أبو العالء 
لقم 5ر الع ون 70000 الع ون البلد.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ملعين  الحافظ  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ملعين  الحافظ  الس د 
لقم 2088 حي العودة 70000 الع ون 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ملعين  الحافظ  الس د 
لقم 2088 حي العودة 70000 الع ون 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

18 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 8ر2ر.

907I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LE PONT DU PARADIS
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد الرح ان 
الشقة 1 ، 20200، الدال الب ضاء 

املغرب
LE PONT DU PARADIS »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 9رر 
تجزئة ل نا س دي معروف - - الدال 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
851ر11.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 15 شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املال  لأس  أن  الوح د  الشريك  قرل 
سي1تفع  دلهم   1.000.000 الحالي 
يصل  لكي  دلهم،   1.000.000 ب بلغ 
بخلق  وذلك  دلهم،   2.000.000 إلى 
 100 مقابل  10.000 حصة  وإصدال 
فقدا  تكتب  الواحدة،  للحصة  دلهم 
االكتتاب،  عند  بأك لها  ويسرح 
ب قاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة 

ومستوجبة على عاتق الشركة.
على  ينص  الذي   :2 لقم  قرال 
الوح د  فض  الشريك  قرل  مايلي: 
دلهم   1.500.000 ب بلغ  املال  لأس 
إلى  دلهم   2.000.000 من  ل نزل 
تصف ة  طريق  عن  دلهم،   500.000
تصل  التي  املت1اك ة  الخسائر  مبلغ 
واالتالي  دلهم.  72,79ر.1.511  إلى 
األلااح  لص د  تخف ض  سيتم   ،
مدين  لص د  إلى  املدينة  املحتجزة 

قدله 72,79ر.11 دلهم
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
إعادة  الوح د،  الشريك  قرل  مايلي: 
ص غة النظام األسا�سي للشركة ذات 
فريد  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 
األسا�سي  النظام  على  املصادقة  و 
طرف  من  عرضه  تم  الذي  الجديد، 

املسي1.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 لقم  بند 
مايلي: بناءا على ماسبق، قرل الشريك 
من   7 و   6 الفصلين  تغ ي1  الفريد 

القافون األسا�سي.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 798212.
908I

COMPTAMEK

 CAFE & BOULANGERIE
RAJABE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 CAFE & BOULANGERIE RAJABE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

1-109 تجزئة الصنول - 105ر5 ازلو 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر16

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CAFE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.& BOULANGERIE RAJABE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى 

مخ7زة .
لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
109-1 تجزئة الصنول - 105ر5 ازلو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : الس د عبدالكريم شوهان 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

حسني  الزهراء  فاط ة  الس دة 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شوهان  عبدالكريم  الس د 

زفقة  عزيز  و  علي  تجزئة  عنوافه)ا( 
10لقم 07 الحاجب 51000 الحاجب 

املغرب.

حسني  الزهراء  فاط ة  الس دة 

 2 لقم  الذهب  واد  تجزئة  عنوافه)ا( 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

شوهان  عبدالكريم  الس د 

زفقة  عزيز  و  علي  تجزئة  عنوافه)ا( 
10لقم 07 الحاجب 51000 الحاجب 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بازلو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 15ر.

909I

business processing center

ستيل دو موا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

ست ل دو موا شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج 80 

أحواز مراكش تسلطافت الطابق 

السفلي مراكش - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

118999

ب قت�سى عقد حر مؤلخ في 20 
شتن17 2021 تم إعداد القافون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
: ست ل  تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

دو موا.
و  تأثيث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترتيب و ب ع األفرشة بالتقس ط.
كراج   : االجت اعي  املقر  عنوان 
80 أحواز مراكش تسلطافت الطابق 
مراكش   10000  - مراكش  السفلي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فكان  أس اء  الس دة 
تالكة مراكش  تجزئة عث ان   87 لقم 

10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فكان  أس اء  الس دة 
تالكة مراكش  تجزئة عث ان   87 لقم 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
شتن17  0ر  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128072.
910I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 RESTAURANT TACOS
PRESTIGE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 RESTAURANT TACOS PRESTIGE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 88/
ير تجزئة املسي1ة الطابق الثاني 

الدلوة برش د برش د 26200 برش د 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.11119
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة(  ديجة املظطر 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.200
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   7.200
شتن17   09 بتاليخ  املظطر  حفصة 

.2021
تفويت الس د )ة( اسامة اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.800
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   26.100
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
اوفج ف  سالة  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.100
)ة(  الس د  لفائدة  حصة  200.ر1 
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
تفويت الس د )ة( صفاء اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.100
)ة(  الس د  لفائدة  حصة  200.ر1 
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17   22 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1106.
911I

CECOGEL / SARL

DADSI TRANSFERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
DADSI TRANSFERT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي : وجدة، 
2ر1 تجزئة ل وتين بلحسين وجدة، 
2ر1 تجزئة ل وتين بلحسين 60000 

وجدة املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.29217

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  15 أكتوار  املؤلخ في 
ذات  شركة   DADSI TRANSFERT
لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
اإلجت اعي وجدة، 2ر1 تجزئة ل وتين 
ل وتين  تجزئة  2ر1  وجدة،  بلحسين 
بلحسين 60000 وجدة املغرب فت جة 

لعدم است رالية املشروع.
و عين:

و  داد�سي  بنع ر  الس د)ة( 
ل وتنو  2ر1 تجزئة  عنوافه)ا( وجدة، 
املغرب  وجدة   60000 بلحسين 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
وجدة،  وفي   2021 غشت   26 بتاليخ 
وجدة،  بلحسين  ل وتين  تجزئة  2ر1 
 60000 بلحسين  ل وتين  تجزئة  2ر1 

وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 587ر.

912I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

DARWADAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

DARWADAR شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
مخلوف 5 لقم 27 الطابق االول 
الدلوة برش د - 26200 برش د 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

7ر67.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 

املصادقة على :
ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 
اوفج ف 750.ر حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة  حصة  7.500ر  أصل 
)ة(  ديجة املظطر بتاليخ 09 شتن17 

.2021
تفويت الس د )ة( حسن اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.250
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   12.500
شتن17   09 بتاليخ  املظطر   ديجة 

.2021
ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 
اجت اع ة  حصة  500.ر1  اوفج ف 
لفائدة  حصة  7.500ر  أصل  من 
الس د )ة( اسامة اوفج ف بتاليخ 09 

شتن17 2021.
تفويت الس د )ة( حسن اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   12.500
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  اسامة 

.2021
ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 
اوفج ف 6.750 حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة  حصة  7.500ر  أصل 
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  سالة  )ة( 

.2021
تفويت الس د )ة( حسن اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.250
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   12.500
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  سالة 

.2021
ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 
اوفج ف 6.750 حصة اجت اع ة من 
الس د  لفائدة  حصة  7.500ر  أصل 
09 شتن17  بتاليخ  اوفج ف  )ة( صفاء 

.2021
تفويت الس د )ة( حسن اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.250
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   12.500
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  صفاء 

.2021

ابراه م  )ة(  الس د  تفويت 

اوفج ف 6.750 حصة اجت اع ة من 

الس د  لفائدة  حصة  7.500ر  أصل 

)ة( حفصة اوفج ف بتاليخ 09 شتن17 

.2021

تفويت الس د )ة( حسن اوفج ف 

أصل  من  اجت اع ة  حصة   2.250

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   12.500

شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

شتن17   22 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1107.

Iر91

****

ITP PROCESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

دلب الشرفاء لقم 06 حي الجزولي ، 

10000، مراكش املغرب

ITP PROCESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مسلم تجزئة بوكال الطابق الثالث 

شقة لقم 11 باب دكالة - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

120095

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 ITP  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROCESS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والعزل  للتدفئة  الصح ة  الت1ك بات 

بناء  او  أع ال  مقاول   /  2 الصناعي. 

متنوعة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  بوكال  تجزئة  مسلم 

 10000  - دكالة  باب   11 لقم  شقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بولت  ة  مح د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ح  د املهزولي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بولت  ة  مح د  الس د 
 10000 591 املحام د  0ر لقم  بلوك 

مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  املهزولي  ح  د  الس د 

دوال الجامع املرابطين سعادة 10000 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بولت  ة  مح د  الس د 
 10000 591 املحام د  0ر لقم  بلوك 

مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   05 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129210.

911I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CAPITALE MINIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
لقم 1 ع الة مج ع املسافر شالع 

الفض لة الحي الصناعي يعقوب 

املنصول ، 10000، الرااط املغرب

 CAPITALE MINIERE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 شالع 

االبطال الشقة لقم 1 اكدال - 

10000 الرااط املغرب.
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تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

1515ر1.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 1 لقم  الشقة  االبطال  شالع   15»
املغرب«  الرااط   10000  - اكدال 
لقم  الكويت  زفقة  العلويين  »حي  إلى 
ث الة   12000  - الطابق االل�سي   122

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6718.

915I

CONSEILS EVERNAGE

 NTAMO INVEST ET
SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 NTAMO INVEST ET SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسي1ة 2 د 
لقم 18ر مراكش - 10000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119699
 08 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NTAMO INVEST ET SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : وس ط في 

تحويل األموال والخدمات املال ة

عنوان املقر االجت اعي : مسي1ة 2 
د لقم 18ر مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مح د فطامو : 700 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
00ر   : املزطاوي  م نة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د مح د فطامو : 700 بق  ة 

100 دلهم.
00ر   : املزطاوي  م نة  الس دة 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  فطامو  مح د  الس د 
 15000 ولزازات  ك ديف  آيت   127

ولزازات املغرب.
عنوافه)ا(  املزطاوي  م نة  الس دة 
1 اقامة بساتين جليز الطابق الثالث 
مراكش   10000 م17وكة   06 ع الة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فطامو  مح د  الس د 
 15000 ولزازات  ك ديف  آيت   127

ولزازات املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية ب راكش بتاليخ - تحت لقم 

.-
916I

شركة عالم الخدمات تساوت

STE EUROTRANSMED SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

شركة عالم الخدمات تساوت
ع الة السالم الطابق ر الشقة 
ر1 شالع مح د الخامس قلعة 

السراغنة قلعة السراغنة، 000ر1، 
قلعة السراغنة املغرب

 STE EUROTRANSMED SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 05 و 
15 الدشرة قلعة السراغنة 000ر1 

قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.1005

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 ماي  1ر  في  املؤلخ 
 STE شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
مبلغ   EUROTRANSMED SARL
وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 
 15 و   05 لقم  اإلجت اعي  مقرها 
الدشرة قلعة السراغنة 000ر1 قلعة 
عدم   : ل  فت جة  املغرب  السراغنة 

اشتغال الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب لقم 05 و 
000ر1  السراغنة  قلعة  الدشرة   15

قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

و  الحقاوي  مح د  الس د)ة( 
الدسرة  الزاوية  اهل  دوال  عنوافه)ا( 
املغرب  السراغنة  قلعة  000ر1 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بقلعة السراغنة بتاليخ 25 

ماي 2021 تحت لقم 217/2021.
918I

BOUCHTA COMPTA

AIT SBAA TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
AIT SBAA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 
التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي طواو 
الرااط زفقة الشه د مبالك بن عالل 
لقم 11 بن دبان - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

9ر67ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17  ر2  في  املؤلخ 

 AIT املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ   SBAA TRAVAUX

مقرها  وعنوان  دلهم   10.000

زفقة  الرااط  طواو  حي  اإلجت اعي 

بن   11 لقم  بن عالل  مبالك  الشه د 

فت جة  املغرب  90000 طنجة   - دبان 

ل : صعواة الت ويل و املنافسة.

و حدد مقر التصف ة ب حي طواو 

الرااط زفقة الشه د مبالك بن عالل 
طنجة   90000  - دبان  بن   11 لقم 

املغرب. 

و عين:

و  اوحدو  اواراه م  الس د)ة( 

بن  ايت  الروى  دوال سهب  عنوافه)ا( 

90000 م دلت املغرب  يعقوب ايتزل 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   15 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9087.

920I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OUNJIF MULTI-PROJETS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

OUNJIF MULTI-PROJETS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

فب لة مخلوف 687 شقة لقم 1 

الدلوة برش د برش د 26200 برش د 

املغرب.
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تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.11077
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة(  ديجة املظطر 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.600
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   9.600
شتن17   09 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
تفويت الس د )ة( اسامة اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   6.100
)ة(  الس د  لفائدة  حصة  5.200ر 
شتن17   02 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
اوفج ف  سالة  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  200.ر 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   17.600
شتن17   02 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
تفويت الس د )ة( صفاء اوفج ف 
أصل  من  اجت اع ة  حصة  200.ر 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   17.600
شتن17   02 بتاليخ  اوفج ف  حفصة 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
شتن17   22 بتاليخ  ب17ش د  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1105.
922I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OUNJIF SAKAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-ر8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
OUNJIF SAKAN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي لقم 0ر 

زفقة ع ر الريفي الطابق االول الدال 
الب ضاء - 26200 الدال الب ضاء 

املغرب.
تغ ي1 نشاط الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.181569

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تغ ي1  تم   2021 شتن17   09 في  املؤلخ 
املحالت  »كراء  من  الشركة  نشاط 
لالستع ال التجالي املنهي او السكني 

التجالة 
اع ال مختلفة 

االستي1اد و التصدير 
ب ع و شراء البقع االلض ة العالية« 

إلى »االنعاش العقالي 
االلض ة  البقع  شراء  و  ب ع 

العالية«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 511رر.
Iر92

COMPTAMEK

TIFAWT AGRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
TIFAWT AGRI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
تامشاشاط اكولاي - 51050 

الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

51611
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TIFAWT AGRI
غرض الشركة بإيجاز : التجالة في 

املواد الفالح ة 
/التجالة في معدات الري

التجالة بصفة عامة.
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 51050  - اكولاي  تامشاشاط 

الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : كبوز  س ي1  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة ابتسام لامي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د س ي1 كبوز عنوافه)ا( دوال 
تامشاشاط  اومو�سى  اسع د  ايت 
 51025 الحاجب  اكولاي  يعزم  ايت 

الحاجب املغرب.
عنوافه)ا(  لامي  ابتسام  الس دة 
الحاجب  يعزم  ايت  الدال ة  تجزئة 

51025 الحاجب املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  لامي  ابتسام  الس دة 
الحاجب  يعزم  ايت  الدال ة  تجزئة 

51025 الحاجب املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1710.

925I

باال كونسالتينغ

يور كونصتراكشن ديستينايشن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

باال كونسالتينغ
17 لياض ويسالن 1 مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
يول كوفصت1اكشن ديستينايشن 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 1 
مكرل دلب س دي بن عي�سى توالكة - 

50060 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

51601

 11 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

يول   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كوفصت1اكشن ديستينايشن.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و أشغال متنوعة.

 1 زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مكرل دلب س دي بن عي�سى توالكة - 

50060 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : الزفج  ح زة  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د سف ان حنون : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الزفج  ح زة  الس د 

 50060 توالكة  املراني  ولجة  ر7  لقم 

مكناس املغرب.

عنوافه)ا(  حنون  سف ان  الس د 

ر1  شقة   15 ع الة   1 كنزة  إقامة 

شالع نهرو 50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د التجاني فتال عنوافه)ا( 29 

دلب أهل سوس حي س دي مح د بن 

عبد هللا 50080 مكناس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1701.

927I
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CAF MAROC

OCTOFIX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
OCTOFIX شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121519

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OCTOFIX
غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

البناء.
عنوان املقر االجت اعي : زفقة واد 
الطابق  كاسط ا  اقامة   20 الرقم  زيز 
طنجة   90000  -  10 لقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
ع اض  التسولي  ع ران  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ع اض  التسولي  ع ران  الس د 
عنوافه)ا( شالع موالي لش د 7 إقامة 
االدلي�سي تجزئة منى 7/ر1 الطابق 5 

لقم 21 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
ع اض  التسولي  ع ران  الس د 
عنوافه)ا( شالع موالي لش د 7 إقامة 
االدلي�سي تجزئة منى 7/ر1 الطابق 5 

لقم 21 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9ر2176.

929I

KAMAR BENOUNA

AMH FONCIERE ش م م
إعالن متعدد القرالات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 1ر
20160، Casablanca MAROC

AMH FONCIERE ش م م »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 7 
اقامة لامي زفقة سبتة - 20590 

الدالالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.196671

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  15 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرل الج ع العام االفض ام الى نشاط 
صانع   - املخابز  ع ل ة   « الشركة 

املعجنات »
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 100.000 من  لاس ال  في  الزيادة 
دلهم الى 2.000.000 دلهم مع تغ ي1 
من  السابع  و  السادس  الثالث  البند 

القوافين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لاس ال 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 
املوضوع

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 88ر798.

0Iر9

CAF MAROC

JARCOM
إعالن متعدد القرالات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
JARCOM »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسط ا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

57ر102.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 17 شتن17 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
 KESA UFUK شركة  تفويت  مايلي: 
لل قاولة  املوحد  التعريف  ذات 
حصة   900 6ر870000ر12ر002، 
للشركة،  اإلجت اع ة  الحصص  من 
الحامل  الكنفاوي،  الصادق  للس د 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.K8152رر
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القافوني  الشكل  تغ ي1 
الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
الحالي  مايلي: تحويل املقر االجت اعي 
 20 لقم  زيز  واد  زفقة   « من  للشركة 
لقم  الثاني  الطالق  كاسط ا  اقامة 
10، طنجة« إلى«حي الن1جس لقم 02 

شالع الفق ه املالكي، طنجة »

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحديث القافون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
النظام األسا�سي التال ة: 

الذي  املعن ة:  البنود  لقم  بند 
ينص على مايلي: بالتعديل.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم ر969.

2Iر9

كافج د

 AMIHAS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

كافج د
86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب
 AMIHAS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 AVENUE وعنوان مقرها اإلجت اعي

 MOHAMED V RUE 27 IMM
 TAZI II BUREAU N°01 SIDI

KACEM - 16000 س دي قاسم 
املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

رر5208.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يوف و   07 في  املؤلخ 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 AVENUE MOHAMED V RUE»
 27 IMM TAZI II BUREAU N°01
س دي   SIDI KACEM - 16000
السالم،  »تجزئة  إلى  املغرب«  قاسم 
مكتب لقم ر1الطابق الثالث، ع الة 
الب ضاء  الدال  0ر202   - 6ر، الزواي1 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798119.

1Iر9
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شركة ابهوش للخدمات

ESPRIT DESIGN LAAYOUNE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شالع مكة ع الة الصالحي الطابق 
االول لقم 01 الع ون ، 70010، 

الع ون املغرب
 ESPRIT DESIGN LAAYOUNE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 
اكفول لقم 18 حي  ط الرملة 01 - 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8719ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 ESPRIT : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.DESIGN LAAYOUNE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقالات  تجديد  الك17ى،  الديكول 
الفضاءات.  أفواع  ج  ع  وتطوير 
املعدف ة.  والنجالة  الخشب ة  النجالة 
الخزائن  صناعة  املطابخ.  ترم م 
األلض ات  أفواع  ج  ع  وترك ب 
املقوى  والجبص  والر ام  والجدلان 
واألملن وم  والل نو  والبالست ك 
الدا لي  الديكول  ؛؛  والزجاج 
وشراء  استي1اد  واملعاصر.  التقل دي 
وا ع ج  ع املنتجات واملواد واملعدات 
الخاصة بالديكول والتطوير العقالي. 
العقاقي1.ب ع  األلض ات.  تغط ة 
واألع ال  الصحي  البالط  وترك ب 

املتنوعة والخدمات املتعددة........

زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 -  01 18 حي  ط الرملة  اكفول لقم 

70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ومني  السع د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ومني  السع د  الس د 
 80010 مرينا   08 الشقة   25 ع الة 

أكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ومني  السع د  الس د 
 80010 مرينا   08 الشقة   25 ع الة 

أكادير املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 89/2021رر.
6Iر9

STE SUD EST GESTION SARL

STE OUMASSAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 06 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرش دية 
املغرب

STE OUMASSAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 118 
دلب ايت مرغاد - 52250 كل   ة 

املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.8917

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17  0ر  في  املؤلخ 
ذات  STE OUMASSAD شركة  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
 52250  - مرغاد  ايت  دلب   118 لقم 

مزاولة  لعدم  فت جة  املغرب  كل   ة 

أي ع ل.

و عين:

و  امامي  االله  عبد  الس د)ة( 
 81 لقم  اح اد  زايد  زفقة  عنوافه)ا( 

)ة(  ك صفي  املغرب  كل   ة   52250

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 0ر شتن17 2021 وفي لقم 118 

كل   ة   52250  - مرغاد  ايت  دلب 

املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 165/2021.

8Iر9

كافج د

 MENUISERIE CHOAIB ET
MOUSSAB

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

كافج د

86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدال الب ضاء 

املغرب

 MENUISERIE CHOAIB ET

MOUSSAB شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الشرالدة الطابق السفلي بولكون - 

ر2005 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1ر5208

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MENUISERIE CHOAIB ET

.MOUSSAB
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال املختلفة .
10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 - بولكون  السفلي  الطابق  الشرالدة 

ر2005 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د مصعب ياكو : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس د بوشع ب ياكو : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  ياكو  مصعب  الس د 
معروف  س دي  لحو  اوالد  دوال 

20520 الدال الب ضاء املغرب.
عنوافه)ا(  ياكو  بوشع ب  الس د 
معروف  س دي  لحو  اوالد  دوال 

20520 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  ياكو  مصعب  الس د 
معروف  س دي  لحو  اوالد  دوال 

20520 الدال الب ضاء املغرب
عنوافه)ا(  ياكو  بوشع ب  الس د 
معروف  س دي  لحو  اوالد  دوال 

20520 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798118.
9Iر9

louardi compta

EL MASNAOUI SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زفقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ،
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0000ر، فاس املغرب
 EL MASNAOUI SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
االفبعات 2 لقم RJ82 لاس املاء 

عين الشقف موالي يغقوب فاس - 
6122ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
70109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EL  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MASNAOUI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : مكتبة 

فوتوغرافي.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املاء  لاس   RJ82 لقم   2 االفبعات 
 - فاس  يغقوب  موالي  الشقف  عين 

6122ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 200  : املسناوي  يونس  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املسناوي عنوافه)ا(  يونس  الس د 
لاس   RJ82 لقم   2 االفبعات  تجزئة 
يغقوب  موالي  الشقف  عين  املاء 

فاس 6122ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املسناوي عنوافه)ا(  يونس  الس د 
لاس   RJ82 لقم   2 االفبعات  تجزئة 
يغقوب  موالي  الشقف  عين  املاء 

فاس 6122ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1878.
910I

TASSAOUAT MATERIAUX

TASSAOUAT MATERIAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

TASSAOUAT MATERIAUX
1ر شالع أح د الشر�سي 

بولغون الدال الب ضاء ، 20050، 
CASABLANCA MAROC

TASSAOUAT MATERIAUX شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر شالع 

أح د الشر�سي بولغون الدال 
الب ضاء - 20050 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
8ر19.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل حل   2017 12 دجن17  في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   TASSAOUAT MATERIAUX
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
أح د  شالع  1ر  اإلجت اعي  مقرها 
 - الب ضاء  الدال  بولغون  الشر�سي 
20050 الدال الب ضاء املغرب فت جة 
منذ  للشركة  نشاط  اي  غ اب   : ل 

انشائها.
1ر  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الدال  بولغون  الشر�سي  أح د  شالع 
الب ضاء  الدال   20050  - الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة( مهدي بنيس و عنوافه)ا( 
 golf city villa 1رر ville verte
 bouskoura 27000 casablanca

maroc ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ف17اير 2018 تحت لقم 00658127.
911I

CRB CONSEIL

PRODEC IMMOBILIER SA
شركة املساه ة

لفع لأس ال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شالع ابن سينا لقم 211 ، 

20280، الدال الب ضاء املغرب
PRODEC IMMOBILIER SA شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع التين 
مبنى 7 و 8 ، الطابق الخامس ، مركز 
محاج الرياض حي الرياض - 10000 

الرااط املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
75BISر91.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوف و  0ر  في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من  أي  دلهم«   2.676.900»
«5.000.000 دلهم« إلى »7.676.900 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  دلهم« 
و  املقدال  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118606.
911I

louardi compta

AFRAH BAB FES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زفقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
0000ر، فاس املغرب

AFRAH BAB FES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
التجالي لقم 1 الكائن بالطابق 
االل�سي من الع الة املت1اجدة ب 

 U58 - تجزئة الجنان 1 لقم 6122ر
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
70091

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH BAB FES
م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
املحل   : االجت اعي  املقر  عنوان 
بالطابق  الكائن   1 لقم  التجالي 
ب  املت1اجدة  الع الة  من  االل�سي 
 U58 - 6122ر 1 لقم  تجزئة الجنان 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
200 حصة   : لزوك  عادل  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عادل لزوك عنوافه)ا( دوال 
الشقف  عين  االفدلس  مح د  اوالد 
فاس  6122ر  فاس  يعقوب  موالي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عادل لزوك عنوافه)ا( دوال 
الشقف  عين  االفدلس  مح د  اوالد 
فاس  6122ر  فاس  يعقوب  موالي 

املغرب
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باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1855.

915I

م  وفة حمي

NATAAWNO SEC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

م  وفة حمي
حي القدس تجزئة 707 زفقة أم 

دليكة لقم 168 ، 70000، الع ون 
املغرب

NATAAWNO SEC شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الوكالة 1 
بلوك E لقم ر79 الع ون - 70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8601ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NATAAWNO SEC
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مكلفة بتع ين حراس امن ين لحراسة 

املباني العامة أو الخاصة..
عنوان املقر االجت اعي : الوكالة 1 
 70000  - الع ون  ر79  لقم   E بلوك 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 551  : بوكزاتني  ابراه م  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
 119  : معروف  مح ود  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ابراه م بوكزاتني عنوافه)ا( 

حي   180 لقم  طالق  جبل  شالع 
الع ون   70000 الع ون   01 الوحدة 

املغرب.

عنوافه)ا(  معروف  الس د مح ود 
الوحدة  مدينة  ش  بلوك  79ر  لقم 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د ابراه م بوكزاتني عنوافه)ا( 

حي   180 لقم  طالق  جبل  شالع 
الع ون   70000 الع ون   01 الوحدة 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

18 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 2/2021ر2ر.

917I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AMPLE DES GRANDS
 TRAVAUX D ATLAS SARL

AU
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°19

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE AMPLE DES GRANDS

 TRAVAUX D ATLAS SARL AU

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 2 

توسعة عين العاطي 2 الراش دية - 

52000 الراش دية املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 06 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 

مايلي: تغ ي1 النشاط من االستي1اد و 

التصدير الى محل شبه طبي 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عين  توسعة   2 لقم  من  املقر  تحويل 
ر121  لقم  الى  الراش دية   2 العاطي 
تجزئة موالي علي الشريف الراش دية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجت اعي 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بالرش دية  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 116.

919I

 centre des affaires et administration des

competence

كابيني د كونساي اند سرفيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 centre des affaires et
administration des competence

 avenue mers sultan appt 26
 3 atg 1 ، 20400، casablanca

maroc
كاب ني د كونساي افد سرفيس شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ر زفقة 
كلفون شالع عبد املومن الدال 

الب ضاء - 20100 الدال الب ضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.215019
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2016 يناير   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ  سرفيس  افد  كونساي  د  كاب ني 
وعنوان  دلهم   10.000 لأس الها 
مقرها اإلجت اعي ر زفقة كلفون شالع 
 20100  - الب ضاء  الدال  املومن  عبد 
الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : عدم 
بواجباتهم  للق ام  املسوولين  قدلة 

تجاه الشركة.

زفقة  ر  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الدال  املومن  عبد  شالع  كلفون 
الب ضاء  الدال   20100  - الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

الس د)ة( فادل إدليس و عنوافه)ا( 
شالع   18 لقم  زفقة  ساب ل  تجزئة 
عقبة بن فافع الدال الب ضاء 20100 
)ة(  ك صفي  املغرب  الب ضاء  الدال 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797518.

950I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE LIBRAIRIE LE POLE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC
STE LIBRAIRIE LE POLE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 616 

تجزئة النول الشطر التالت الجزء 1 
فم اودي - 000ر2 بني مالل املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر979.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرل حل  01 أكتوار  املؤلخ في 
 STE شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
LIBRAIRIE LE POLE مبلغ لأس الها 
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
الشطر  النول  تجزئة   616 اإلجت اعي 
000ر2   - اودي  فم   1 الجزء  التالت 
توالي   : ل  فت جة  املغرب  مالل  بني 

الخسالات..
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 616 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 1 تجزئة النول الشطر التالت الجزء 

فم اودي - 000ر2 بني مالل املغرب. 

و عين:

الس د)ة( ع ر اغزيف و عنوافه)ا( 
 6 لقم   6 بلوك  الطاهر  جنان  حي 

000ر2 بني مالل املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ  مالل  ببني  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1089.

951I

louardi compta

LIBRAIRIE AJIAL FES 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زفقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

0000ر، فاس املغرب

 LIBRAIRIE AJIAL FES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 

امح د عين الشقف موالي يعقوب 

فاس - 6122ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

70089

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LIBRAIRIE AJIAL FES
غرض الشركة بإيجاز : مكتبة.

عنوان املقر االجت اعي : دوال والد 
يعقوب  موالي  الشقف  عين  امح د 

فاس - 6122ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
200 حصة   : يونس شافع  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  شافع  يونس  الس د 
دوال والد امح د عين الشقف موالي 

يعقوب فاس 6122ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  شافع  يونس  الس د 
دوال والد امح د عين الشقف موالي 

يعقوب فاس 6122ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1851.
952I

STE FIDUCONFIANCE

NOMEXT.TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
NOMEXT.TRAV شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 5ر بلوك 
ب الوفاق طريق عين الس ن فاس - 

0000ر فاس املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
699رر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 شتن17   28 في  املؤلخ 

ذات  شركة   NOMEXT.TRAV حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000,00 لأس الها  مبلغ  الوح د 

5ر  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

الس ن  عين  طريق  الوفاق  ب  بلوك 

فت جة  املغرب  فاس  0000ر   - فاس 

لتوقف النشاط االقتضادي للشركة.

و عين:

و  النوايتي  مح د  الس د)ة( 

5ر بلوك ب الوفاق طريق  عنوافه)ا( 

فاس  0000ر  فاس  الس ن  عين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 28 شتن17 2021 وفي 5ر بلوك 

ب الوفاق طريق عين الس ن فاس - 

0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 0ر18.

Iر95

LEADER FIN

AZHAR ELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب

AZHAR ELEC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة 

اح د املجاتي إقامة أللبس الطابق 1 
لقم 8 - 0000 الدال الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

91957ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 

املصادقة على :

مللوكي  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   1.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
شتن17   29 بتاليخ  الصائغ  مح د 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798110.
951I

LEADER FIN

AZHAR ELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب
AZHAR ELEC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ر1 زفقة 
اح د املجاتي إقامة أللبس الطابق 1 
لقم 8 - 0000 الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

91957ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تع ين  تم   2021 شتن17   29 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

الصائغ مح د ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798110.
955I

Cap Conseils

COLORTEIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,ر0ر
20390، Casablanca Maroc
COLORTEIN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي كلم 
9 طريق الجديدة الحي الصناعي 
ليساسفة كلم 9 طريق الجديدة 
الحي الصناعي ليساسفة 20190 

الدال الب ضاء املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
5886ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 يوف و  0ر  في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( لحلو 
فؤاد و مح د و علي و صفاء ك سي1 

آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 795722.
956I

ACDEN

 MAGNA MIRRORS
MOROCCO

إعالن متعدد القرالات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 MAGNA MIRRORS MOROCCO
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: 219 
املنطقة الحرة األطلس ة ، تجزئة 
7.ر1 و 8.ر1 ، الطريق الوطن ة 1 
، بلدية عامر السفل ة 11000 - - 

القن طرة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر1ر51.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 219 من:  االجت اعي  املقر  تحويل 
تجزئة   ، األطلس ة  الحرة  املنطقة 
الوطن ة  الطريق   ، 8.ر1  و  7.ر1 
 11000 السفل ة  عامر  بلدية   ،  1
املنطقة   219 إلى  املغرب  القن طرة 

الحرة األطلس ة ، تجزئة 7.ر1 و 8.ر1 
عامر  بلدية   ،  1 الوطن ة  الطريق   ،
املغرب.  القن طرة   11000 السفل ة 
ينتج هذا التحويل تغ ي1 الوضع ة من 

التوطين إلى عقد ايجال.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
219 املنطقة  يقع املقر االجت اعي في 
الحرة األطلس ة ، تجزئة 7.ر1 و 8.ر1 
عامر  بلدية   ،  1 الوطن ة  الطريق   ،
املغرب. القن طرة   11000 السفل ة 

باقي البند دون تغ ي1 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 88881.

957I

GCGS

GCGS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GCGS
شالع ر2 ماي زفقة 09 حي الوحدة 

02 ، 70000، الع ون املغرب
GCGS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 66 شالع 
شك ب السالن حي الفتح الع ون 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8615ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
.GCGS : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها
أع ال   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصرف  والتأليض  والتخط ط  البناء 

الطرق

الخشب ة  النجالة  أع ال   •
واملعدف ة واأللومن وم

• أع ال تشي د اإلطالات الخشب ة 
واملعدف ة.

• أع ال الكهرااء والسباكة.
تأه ل  إعادة   - الهواء  تك  ف   •
وج  ع  أشكالها  ج  ع  في  املباني 

الظروف.
• فقل البضائع ، أع ال متنوعة ، 

ج  ع األفواع الوطن ة الدول ة. -
ب ا  ومراقبته  الع ل  تنس ق   •
ه ئات  كافة  املقاييس  ذلك  في 
وتقديم  الحسابات  وتأسيس  الدولة 

ومراجعة األسعال.
• تجهيزات ومعدات املكاتب.

املعدات  •
• ترا ة.

• تنظ م الحفالت واملهرجافات.
التجالة العامة.  •

• أع ال و دمات متنوعة.
• تقديم الطعام.

مساحة  ضراء.  •
• أع ال الدهان.
• أع ال الجص.

العناصر  ج  ع  وا ع  شراء   •
والبضائع.

• التجالة البحرية والصناع ة.
• مخزن األدوية والحدائق

• التداول في ج  ع أشكاله.
املواد  ج  ع  وتصدير  استي1اد   •

واملعدات.
 ، املنازل   ، املواسي1  تصن ع   •
الخرساف ة  األفابيب   ، العوالض 
املسلحة ، األلواح الجاهزة ، الحواف 
ألض   ، اإلس نتي  البالط   ، الجافب ة 
املحاجر  استغالل   .....، املنحدلات 

الرمل ة وج  ع التج عات.
اإلسكان  في  العقالية  الت1ق ات   •
االقتصادي بشكل عام بشكل  اص.

• بناء النوافي1.
التقس م  تحضي1  أع ال   •
مواقف   ، الطرق   ، الصحي  )الصرف 
 ، الخضراء  املساحات   ، الس الات 

الكهرااء ، م اه الشرب...(.
• تأجي1 معدات البناء.

• بناء املشاليع الس اح ة.

• أع ال الديكول..
عنوان املقر االجت اعي : 66 شالع 
الع ون  الفتح  حي  السالن  شك ب 

70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ح دي بوصولة عنوافه)ا( 
حي الخي1 2 بوجدول 71000 بوجدول 

املغرب.
عنوافه)ا(  موليد  العبديلة  الس د 
حي الفتح زفقة الجيزة لقم 16 الع ون 

70000 الع ون املغرب.
الس د محجوب بوهان عنوافه)ا( 
ق ادة بوكراع الع ون 70000 الع ون 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د ح دي بوصولة عنوافه)ا( 
حي الخي1 2 بوجدول 71000 بوجدول 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
27 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 06رر.
958I

LKHALDICONSEILS

 STE NBD BUILDING SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°61ر BUREAU N°1 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE NBD BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 12 
طابق ر القادس ة االزدهال مراكش - 

10000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11989

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NBD BUILDING SARL AU

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال لبناء.

عنوان املقر االجت اعي : شقة 12 

طابق ر القادس ة االزدهال مراكش - 

10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ لأس ال الشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 10.000  : ح زة  الهشني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح زة  الهشني  الس د 

تجزئة الوزيس لقم 10 تالكة مراكش 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ح زة  الهشني  الس د 

تجزئة الوزيس لقم 10 تالكة مراكش 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم ر12897.

959I

LA VIE FISCALE

ARRAWDA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

ARRAWDA TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع ران 

دلب امباصو لقم ل 0رر - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر828ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  1ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARRAWDA TRANS

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

س الة فقل املر�سى واالموات.

ع ران   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 60000  - 0رر  ل  لقم  امباصو  دلب 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الس د عابد عبد السالم 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  عابد  الس د 

قادة  تجزئة  العوف ة  شالع  عنوافه)ا( 

 60000  61 لقم  د2  زفقة  حسين 

وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السالم  عبد  عابد  الس د 

قادة  تجزئة  العوف ة  شالع  عنوافه)ا( 

 60000  61 لقم  د2  زفقة  حسين 

وجدة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   25 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 658ر.

961I

CRB CONSEIL

PRODEC IMMOBILIER SA 
شركة املساه ة

 فض لأس ال الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شالع ابن سينا لقم 211 ، 

20280، الدال الب ضاء املغرب

 PRODEC IMMOBILIER SA 

شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع التين 

مبنى 7 و 8 ، الطابق الخامس ، مركز 

محاج الرياض حي الرياض - 10000 

الرااط املغرب.

 فض لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

75BISر91.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوف و  0ر  في  املؤلخ 

ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 

من  أي  دلهم«   2.676.900« قدله 

«7.676.900 دلهم« إلى »5.000.000 

عدد  تخف ض   : طريق  عن  دلهم« 

األسهم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118609.

962I

Sonrisa

 LA LUNA DEL SAHARA

TOURS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 LA LUNA DEL SAHARA TOURS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

تغ رت الطاوس الريصاني - 52150 

الريصاني املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

551ر1.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17  ر2  في  املؤلخ 

 LA املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 LUNA DEL SAHARA TOURS

دلهم   100.000 لأس الها  مبلغ 

قصر  اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 52150  - الريصاني  الطاوس  تغ رت 

جائحة   : ل  فت جة  املغرب  الريصاني 

كوف د 19.

قصر  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 52150  - الريصاني  الطاوس  تغ رت 

الريصاني املغرب. 

و عين:

و  بنعلي  ابراه م  الس د)ة( 

الطاوس  تغ رت  قصر  عنوافه)ا( 

املغرب  الريصاني   52150 الريصاني 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 195.

Iر96
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FIDEURA

MEDIA HUB INNOVATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDEURA

 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.

TEMARA ، 12000، ت الة املغرب

 MEDIA HUB INNOVATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 RUE ,1 وعنوان مقرها اإلجت اعي

 OUAD ZIZ, N° 1, رEME ETAGE,

 APPT 7 AGDAL 10090 rRABAT

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

155519

ر2  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2020 أكتوار 

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MEDIA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.HUB INNOVATION

تنف ذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، تأجي1  التكنولوجي:  الت17يد  حلول 

تجالة ، استشالات ، ترك ب وص افة.

 RUE  ,1  : االجت اعي  املقر  عنوان 

 OUAD ZIZ, N° 1, رEME ETAGE,

 APPT 7 AGDAL 10090 rRABAT

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 Retail Hub Innovation الشركة

 100 بق  ة  حصة   FZ LLC : 800

دلهم للحصة.

 ANTHURIUM الشركة 

 100 بق  ة  حصة   SARLAU : 200

دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Retail Hub Innovation الشركة
 Fujaïrah Media FZ LLC عنوافه)ا( 
 Free Zone, Creative Tower
 ,Émirats de Fujaïrah, 0000

.Fujaïrah Emirats Arabes Unies
 ANTHURIUM الشركة 
 Rue  ,15 عنوافه)ا(   SARLAU
 Aguelmane Sidi Ali,N° 15,
 Appartement 2, Agdal, RABA

.10090 rabat MAROC
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Philippe, Paul, Pierre الس د 
 Arabian عنوافه)ا(   de Mazières
 Ranches, Saheel, Villa 115, 00

Dubai. Emirats Arabes Unies
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118615.

961I

ADYEL & ASSOCIES

ORION 466
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
ر1 مكرل ب عين تاوجتات ، 20000، 

الدال الب ضاء املغرب
ORION 166 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1 شالع 
أففا ، سكن أزول ، مكتب لقم 11 ب 

- 2000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520627
في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORION 166
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التطوير  هو  املغرب  في  الشركة 
ج  ع   ، أعم  وبشكل  العقالي 
أو  املال ة  أو  التجالية  املعامالت 
تكون  قد  التي   ، العقالية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 
بأحد األش اء املذكولة أعاله ، أو التي 

قد تعزز تطوير الشركة..
1ر1   : االجت اعي  املقر  عنوان 
شالع أففا ، سكن أزول ، مكتب لقم 
11 ب - 2000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ARTEMIS INVEST : الشركة 
999 حصة بق  ة 10 دلهم للحصة.

حصة   ONYXAM : 1 الشركة 
بق  ة 10 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   ONYXAM الشركة 
1ر1 شالع أففا ، سكن أزول ، مكتب 
الب ضاء  الدال   20000 ب   11 لقم 

املغرب.
 ARTEMIS INVEST الشركة 
فصي1  بن  مو�سى  شالع   10 عنوافه)ا( 
لقم 6 شقة 11 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الزيات  جواد  الس د 
تجزئة  كال فولني   27 لقم  مكة  شالع 
الب ضاء  الدال   20150 كال فولني 

املغرب
غرفي  الرح ني  عبد  مهدي  الس د 
عنوافه)ا( اقامة شرفات املح ط ف ال 
6 س شالع عبد الهادي بوطالب ح ح 

20220 الدال الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
965I

CRB CONSEIL

ARDIM SA
شركة املساه ة

لفع لأس ال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شالع ابن سينا لقم 211 ، 

20280، الدال الب ضاء املغرب
ARDIM SA شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 115 شالع 
فال ولد ع ي1 ، إقامة آيت باها 2 
، الطابق الثالث ، شقة لقم 7 - 

10000 الرااط املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.65795

العام  الج ع  ب قت�سى 
يوف و  0ر  في  املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة  لأس ال  لفع  تم   2021
دلهم«  »5.100رر.10  قدله  ب بلغ 
إلى  دلهم«   19.127.000« من  أي 
طريق:  عن  دلهم«   29.762.100»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118609.

967I

cui net negoce

48NTIC SARL Au
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cui net negoce
حي الحسني زفقة حص د لقم 5 ، 

60000، وجدة مغرب
18NTIC SARL Au شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مح د الخامس اقامة ال17كة الطابق 
1 شقة 16 - 60000 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر0ر8ر
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في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.18NTIC SARL Au
االشهال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وا ع معدات املكاتب..
شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
مح د الخامس اقامة ال17كة الطابق 
1 شقة 16 - 60000 - 60000 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  لأس ال  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
الس دة صفاء مج د علوي : 100 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة صفاء مج د علوي : 100 

بق  ة 100 دلهم.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  مج د  صفاء  الس دة 
زفقة س  السالم طريق  عنوافه)ا( حي 

8 لقم ر1 60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
علوي  مج د  صفاء  الس دة 
زفقة س  السالم طريق  عنوافه)ا( حي 

8 لقم ر1 60000 وجدة مغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 715ر.
968I

لمزي لالستشالات

SOUFID POISSONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

لمزي لالستشالات
شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب
SOUFID POISSONS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
 AV OUM وعنوان مقرها اإلجت اعي
 SAAD IMM 18 ETAGE 0ر N°10

LAAYOUNE - 70000 الع ون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8689ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUFID POISSONS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ك والص د البحري.
األس اك  فقل   ، األس اك  فقل 

امل17دة.
طول  على  البحري  الص د 
والدول ة  الوطن ة  السواحل 

والبحرية..
 AV  : االجت اعي  املقر  عنوان 
 OUM SAAD IMM 18 ETAGE
N°10 LAAYOUNE - 70000 ر0 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  صوف د  مح د  الس د 
21ر  لقم  ر  الطابق  ل 17ت  اقامة   18
كليز مراكش. 10000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  صوف د  مح د  الس د 

21ر  لقم  ر  الطابق  ل 17ت  اقامة   18

كليز مراكش. 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 18/2021رر.

969I

FIDUCIAIRE KHALID

STE SERGHINI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 11

OUJDA MAROC

STE SERGHINI TRANS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 171 حي 

املح دي زفقة 8ر - وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

1ر175.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تقرل حل  01 أكتوار  املؤلخ في 

STE SERGHINI TRANS شركة ذات 

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   100.000

اإلجت اعي 171 حي املح دي زفقة 8ر 

- وجدة - 60000 وجدة املغرب فت جة 

لعدم تحق ق الهدف التجالي.

و عين:

و  سرغ ني  مصطفى  الس د)ة( 

زفقة  املح دي  حي   171 عنوافه)ا( 

املغرب  وجدة   60000 وجدة   - 8ر 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 01 أكتوار 2021 وفي 171 حي 

 60000  - - وجدة  8ر  زفقة  املح دي 

وجدة املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 709ر.

970I

CRB CONSEIL

ARDIM SA
شركة املساه ة

 فض لأس ال الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شالع ابن سينا لقم 211 ، 

20280، الدال الب ضاء املغرب

ARDIM SA شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 115 شالع 

فال ولد ع ي1 ، إقامة آيت باها 2 

، الطابق الثالث ، شقة لقم 7 - 

10000 الرااط املغرب.

 فض لأس ال الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.65795

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوف و  0ر  في  املؤلخ 

ب بلغ  الشركة  لأس ال   فض 

من  أي  دلهم«   29.162.100« قدله 

«29.762.100 دلهم« إلى »00.000ر 

عدد  تخف ض   : طريق  عن  دلهم« 

األسهم.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118609.

971I

STE AGEFICO SARL

SUCRELLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شالع ع ر الخ ام الطابق الثاني 
لقم 1 ، 90000، طنجة املغرب

SUCRELLE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 زفقة 

أفدلو�سي اقامة البشرى طابق 

منخفض لقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.106615
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الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 12 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
البشرى  اقامة  أفدلو�سي  زفقة   9»
 90000  -  2 لقم  منخفض  طابق 
أفدلو�سي  »زفقة  إلى  املغرب«  طنجة 
اقامة البشرى لقم ر - 90000 طنجة 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217519.

972I

fiduciaire koutoubia

société recat شركة ريكات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

fiduciaire koutoubia
 rue hasan ben m›barek 1ر
 gueliz ، 40000، marrakech

maroc
شركة ليكات société recat شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي س دي غافم تجزئة لقم 
171 - 10000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
لقم التق  د في السجل التجالي 

.5987
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2021 يوف و   10 في  املؤلخ 
العزيزي  برادة  لط فة  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
أبريل   07 في  املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :
 ، العزيزي  برادة  جالل  الس د)ة( 

250 حصة.
 ، العزيزي  برادة  لش د  الس د)ة( 

250 حصة.
 ، العزيزي  برادة  مح د  الس د)ة( 

250 حصة.
الس د)ة( الط ب برادة العزيزي ، 

250 حصة.
 ، العزيزي  برادة  إلهام  الس د)ة( 

125 حصة.

 ، العزيزي  برادة  زينب  الس د)ة( 
125 حصة.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   22 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128672.
Iر97

Cap Conseils

TIJARA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,ر0ر
20390، Casablanca Maroc

TIJARA SOLUTIONS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدال 

الب ضاء 20120 الدال الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر51912

 07 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TIJARA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.SOLUTIONS
التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستهالك ة  والسلع  الخام  املواد  في 

واملنتجات األ رى.
عنوان املقر االجت اعي : 10 شالع 
الدال   5 الثالت شقة  الطابق  الحرية 
الب ضاء  الدال   20120 الب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 71  : بنشقرون  عادل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

ر1   : بنشقرون  غال ة  الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس دة كنزة بنشقرون : ر1 حصة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عادل بنشقرون عنوافه)ا( 
دال  0ر  ف ال   1 أففا  ط اليس  اقامة 
بوعزة ر2722 الدال الب ضاء املغرب.
بنشقرون  غال ة  الس دة 
عنوافه)ا( اقامة ط اليس أففا 1 ف ال 
0ر دال بوعزة ر2722 الدال الب ضاء 

املغرب.
الس دة كنزة بنشقرون عنوافه)ا( 
دال  0ر  ف ال   1 أففا  ط اليس  اقامة 
بوعزة ر2722 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د عادل بنشقرون عنوافه)ا( 
دال  0ر  ف ال   1 أففا  ط اليس  اقامة 
بوعزة ر2722 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.
971I

دادي واصل

YABA TRANSFERT
إعالن متعدد القرالات

دادي واصل
شالع السلطان موالي يوسف 

لقم 10 - ص ب 28ر ، 2000ر، 
الحس  ة املغرب

YABA TRANSFERT »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
الوحدة_ مركز اساكن_ج اعة 

اساكن_كتامة - ر2ر2ر الحس  ة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر252.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  2021 تم  18 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بعد االطالع على شهادة الوفاة بتاليخ 

االلاثة  مستخرج  و   ،2021/09/07

بتاليخ 2021/09/09، و وفقا الحكام 

بنود النظام االسا�سي املتعلق بنقاط 

ج  ع  توزيع  تم  االع ال،  جدول 

حصص لأس ال الشركة و هي 1000 

الس د  لل رحوم  العائدة  و  حصة، 

االشقر املهدي على الولثة : رر.ررر- 

)ل.ب.و  مح د  األشقر  للس د  حصة 

للس دة  حصة   Rرر.ررر - .)29رر

 R209115(. )ل.ب.و  فاط ة  اهرواي 

222.22- حصة للس د األشقر يحيى 

األشقر  الس د  جده  ي ثله  قاصر 

 Rمح د )ب.و.ت.ل 111.11 - .)29رر

قاصرة  هبة  األشقر  للس دة  حصة 

مح د  األشقر  الس د  جدها  ي ثلها 

ل صبحوا   ،)Rب.و.ت.ل.29رر(

للشركة  الجدد  الشركاء  هم  الولثة 

شركة  من  الشركة  تتحول  بالتالي  و 

الوح د  الشريك  ذي  املهام  محدودة 

الى شركة محدودة املهام. 

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

األشقر  الس د  تع ين  الولثة  قرل 

ك سي1   )R29رر )ل.ب.و  مح د 

ج  ع  توق ع  كذا  و  للشركة  الوح د 

الوثائق املتعلقة بالشركة.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  النطام  تح ين  الولثة  قرل 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص.

على  ينص  الذي   :15 لقم  بند 

الصالح ات  و  املدة  تس  ة،  مايلي: 

للتس ي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالحس  ة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 688.

975I
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لمزي لالستشالات

SHAAY CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

لمزي لالستشالات
شالع 21 فوف17 ع الة ح دي ولد 

الرش د الطابق لقم 01 شقة لقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب
SHAAY CONSULTING شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 22 
زفقة أكفول حي  ط الرملة 01 
الع ون - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8691ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 SHAAY : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.CONSULTING
ال17مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوج ا  وأنشطة  واالستشالات 
األدوات  )تداول  األ رى  املعلومات 
؛  اإللكت1وف ة(  واألدوات  الصلبة 
إدالة عالقات الع الء ، وال س  ا ع17 

وسائل االتصاالت.
 22 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 01 الرملة  حي  ط  أكفول  زفقة 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حسين  دباش  الس د 
فرنسا 81190 موفتوليل فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  حسين  دباش  الس د 
فرنسا 81190 موفتوليل فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 19/2021رر.
976I

ste al moustakbal conseil

STRALUMX BTP SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STRALUMX BTP SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 6ر تجزئة 

املنتزه ر طريق مكناس فاس. - 
0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
رر687

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   17
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STRALUMX BTP SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : التداول.

مقاول في االشغال املتنوعة.
االستي1اد و التصدير..

6ر   : االجت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة املنتزه ر طريق مكناس فاس. - 

0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : صيبالي  الس د  ال د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  صيبالي  الس د  ال د 
16ر تجزئة جبل تغات  26 لقم  زفقة 

2 تغات فاس 0000ر فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  صيبالي  الس د  ال د 
16ر تجزئة جبل تغات  26 لقم  زفقة 

2 تغات فاس 0000ر فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
يول وز   06 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 01رر.
977I

FIDUCIAIRE KHALID

DTE DARTI BATIMENTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 11

OUJDA MAROC
DTE DARTI BATIMENTS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 60 زفقة 
6 حي موليطاف ا تجزئة بن هرو - 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1ر251.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل   2021 شتن17   11 في  املؤلخ 
شركة   DTE DARTI BATIMENTS
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د مبلغ لأس الها 0.000ر دلهم 
 6 60 زفقة  وعنوان مقرها اإلجت اعي 
حي موليطاف ا تجزئة بن هرو - وجدة 
لعدم  فت جة  املغرب  - 60000 وجدة 

تحق ق الهدف التجالي.
و عين:

الس د)ة( يحي لمضاني و عنوافه)ا( 
بن  تجزئة  موليطاف ا  حي   6 زفقة   60
املغرب  وجدة   60000 وجدة   - هرو 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
60 زفقة  2021 وفي  11 شتن17  بتاليخ 
 - هرو  بن  تجزئة  موليطاف ا  حي   6

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   25 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 619ر.

978I

PARTAGE CONSULTING

BFG SPORT MARKETING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شالع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس لقم
املغرب

BFG SPORT MARKETING شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لوت 
العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث لقم 20 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
121115

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BFG  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SPORT MARKETING
الع ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
محلً ا  الرياض ين  لالعبين  كوك ل 

ودولً ا.
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مرفة  منهي  تدليب  عروض  تقديم 

الحت اجات  مص  ة  ص ًصا 

بالت1كيز  لهم  يس ح  م ا   ، الرياض ين 

من  الرياض ة  املهن ة  ح اتهم  على 
لد ول  ج ًدا  واالستعداد  فاح ة 

الح اة املهن ة بنجاح

والفعال ات  األحداث  تنظ م 

الرياض ة

أشكالها  بج  ع  الدول ة  التجالة 

الت ث ل   ، التصدير   ، االستي1اد   ،

العبول   ، الس سرة   ، اإللسال ة   ،

سواء   ، الت1ويج   ، الب ع   ، الشراء   ،

 ، الغي1  لحساب  أو  الخاص  لحسابها 

لج  ع املواد واملنتجات واملواد الخام 

واملصنعة أو شبه املصنعة

اللوجست ة  الوسائل  تنف ذ 

لألحداث الرياض ة

املتعلقة  التسويق  أع ال  ج  ع 

بالفعال ات الرياض ة

على  واإلشراف  اإلدالي  اإلشراف 

باألنشطة  املتعلقة  األع ال  ج  ع 

الرياض ة

ف ابة  واالستحواذ  االستحواذ 

اال ت1اع  براءات  ج  ع  على  عنها 

والعالمات  والع ل ات  والت1ا  ص 

التجالية املدلجة في موضوع الشركة 

أو استخدامها أو فقلها أو مساه تها في 

الشركة

أو  ع ل ات  أي   ، أعم  وبشكل 

صناع ة  أو  مال ة  شركات  أو  شؤون 

أو تجالية أو منقولة أو عقالية ، وعلى 

املرتبطة  الخاليا  الخصوص  وجه 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالنشاط 

العالي  النشاط  ألش اء  النخبوي 

ألنشطة ج ع ة املدينة.

لوت   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 

 -  20 لقم  الثالث  الطابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 Bouchra الس دة 
بق  ة  حصة   HAMMANOU : 80

100 دلهم للحصة.
 Fahd AMRAOUI : 20 الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Bouchra الس دة 
شالع  عنوافه)ا(   HAMMANOU
 21 لقم  ياسين  إقامة  برشلوفة 

90000 طنجة املغرب.
 Fahd AMRAOUI الس د 
إقامة  برشلوفة  شالع  عنوافه)ا( 
ياسين لقم 21 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Bouchra الس دة 
شالع  عنوافه)ا(   HAMMANOU
 21 لقم  ياسين  إقامة  برشلوفة 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   02 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 277191.
979I

Cabinet AGBAR

ِيي
ْ
وِبيل  ِإمُّ

ْ
ِفْست

ْ
ن

َ
اَل أ

َ
ُدك

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

Cabinet AGBAR
Casablanca .،.، .

ِيي شركة ذات 
ْ
وِا ل ِفْسْت ِإمُّ

ْ
ف
َ
اَل أ

َ
ُدك

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 201، 

شالع أففا - 20080 الدال الب ضاء 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.188265
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 يوف و   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :
اْل. 

َ
ط ّبِ

َ
ك ِب  َك  )ة(  الس د  تفويت 

50 حصة اجت اع ة من أصل 1.000 
اْل ِب َك 

َ
ط ّبِ

َ
حصة لفائدة الس د )ة( ك

ُروْب. بتاليخ 01 يوف و 2021.
ْ
ك

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

 18 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797027.

980I

LEADER FIN

3K TRADING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب

K TRADINGر شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 118 شالع 

باح اد الطابق 5 لقم 18 بلف دير - 

20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

رر5210

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   02

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

Kر   : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADING

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
والتجالي  العقالي  الت1ويج   -

اقتناء ألض للبناء على ألض ج اع ة 

التجالي. أو  السكني  لالستخدام 

عام  بشكل  األشكال  لج  ع  الت1ويج 

املتعلقة  الع ل ات  ج  ع  تحق ق 

بنشاط شركات املقاوالت أو املطولين 

العقاليين األع ال املتنوعة أو البناء.

- اقتناء ج  ع أع ال التنق ب عن 

وتقس م  والريف ة  الحضرية  األلا�سي 

األلا�سي الحضرية لب عها

لألع ال  العامة  املقاوالت   -

مجال  في  أفواعها  بكافة  والخدمات 

لصالح  املدف ة  والهندسة  البناء 

القطاع العام أو الخاص

الصحي  الصرف  أع ال  ج  ع   -

والطرق

املنتجات  واستي1اد  تصدير   -

املادية واملادية بأفواعها

ج  ع  في  وس لة  بأي  املشالكة   -

التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

لغرض الشركة ، وال س  ا عن طريق 

اشت1اكات  في  جديدة  أسهم  إنشاء 

املساه ة.

 
ً
أيا ع ل ات  أي   ، عامة  واصفة 

مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل  كافت 

ي كن  والتي  الرئي�سي  بالهدف  تتعلق 

أن تسهل اإللشاد والتطوير..

عنوان املقر االجت اعي : 118 شالع 

 - بلف دير   18 لقم   5 الطابق  باح اد 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حب بي  لش د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حب بي  لش د  الس د 

إيطال ا 0000 إيطال ا إيطال ا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  حب بي  لش د  الس د 

إيطال ا 0000 إيطال ا إيطال ا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798799.

981I
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YF CONSULTING SERVICES

HUIT A 8
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
HUIT A 8 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
تجالي بالع الة 60 زفقة سعد 

زغلول القن طرة - 11000 القن طرة 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر6229.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :
العواد  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
أصل  من  اجت اع ة  حصة   210
20ر حصة لفائدة الس د )ة( املختال 

اعريس بتاليخ 21 أكتوار 2021.
العواد  مح د  )ة(  الس د  تفويت 
20ر  أصل  من  اجت اع ة  حصة   80
هللا  عبد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

ففاق بتاليخ 21 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 02 فوف17 

2021 تحت لقم 88871.
982I

شركة ابهوش للخدمات

 LE MONDE DE L›ART ET
DECO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

إنشاء فرع تابع للشركة
شركة ابهوش للخدمات

شالع مكة ع الة الصالحي الطابق 
االول لقم 01 الع ون ، 70010، 

الع ون املغرب
 LE MONDE DE L›ART ET DECO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
لقم 01 ع الة اإلع ال والسكنى لقم 
08 هوفت فوفتي بنسركاو - 80000 

أكادير املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
8715ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 05 فوف17 2021 تقرل إنشاء 
و   - التس  ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
 05 لقم  مكة  شالع  بالعنوان  الكائن 
الع ون   70000  - الس الة  طريق 
الس د)ة(  املسي1 من طرف  و  املغرب 

ومني السع د.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
11 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 152/2021ر.

Iر98

LEADER FIN

MB AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زفقة شوفالي ب الد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدال 

ب ضاء، 20500، الدال ب ضاء املغرب
MB AGENCY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 118 شالع 
باح اد الطابق 5 لقم 18 بلف دير - 

20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر5210

في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 MB  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGENCY
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
واستشالات  وإدالة  تطوير   -

املساحات الت1فيه ة.
 
ً
أيا ع ل ات  أي   ، عامة  واصفة 
مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل  كافت 
ي كن  والتي  الرئي�سي  بالهدف  تتعلق 

أن تسهل اإللشاد والتطوير..
عنوان املقر االجت اعي : 118 شالع 
 - بلف دير   18 لقم   5 الطابق  باح اد 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د بروفو جون ج لبي1 موليني 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بروفو جون ج لبي1 موليني 
عنوافه)ا( زفقة اوالد ع ا�سي بئ1 قاسم 

0000 الرااط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس د زفقة اوالد ع ا�سي بئ1 قاسم 
عنوافه)ا( زفقة اوالد ع ا�سي بئ1 قاسم 

0000 الرااط املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 00798801.
985I

HLZCONSULTING

AFRICA LOISIRS
إعالن متعدد القرالات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
AFRICA LOISIRS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
الشيب الفوقاني 17 كلم طريق 
امزميز مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
999ر8.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 26 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 
500 حصة من الس د  مايلي: تفويت 
الس د  لصالح  ش داي  غ جيس 

جي1الد داف ال لين ه جرمان
على  ينص  الذي   :02 لقم  قرال 
غ جيس  الس د  استقالة  مايلي: 
ج لباغ  امولي  الس د  و  ش داي 
مسي1ي  بصفته ا  ش داي  مالسال 

الشركة
على  ينص  الذي  ر0:  لقم  قرال 
داف ال  جي1الد  الس د  تع ين  مايلي: 

لين ه جرمان مسي1ا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :6 لقم  بند 
من  الشركة  مال  لأس  يتكون  مايلي: 
املساه ات النقدية على النحو التالي: 
- 50 حصة للس د غ جيس ش داي- 
ج لباغ  امولي  للس د  حصة   150
للس د  500- حصة  مالسال ش داي 

جي1الد داف ال لين ه جرمان 
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ألف  مائة  الشركة  مال  لأس  يبلغ 
مقس ة  وهي  دلهم.   )100،000(
مائة  بق  ة  سهم   )1،000( ألف  إلى 
االكتتاب  يتم   ، للسهم  دلهم   )100(
عند  وتسديدها   ، بالكامل  فيها 

االكتتاب ، وتخص صها للشركاء.
بند لقم 15: الذي ينص على مايلي: 
تم تع ين الس د جي1الد داف ال لين ه 
جرمان من الجنس ة املغرا ة ، مسي1 
الصالح ات  بج  ع  يت تع  للشركة 
يت تع  األفظ ة.  وهذه  للقافون  وفًقا 
األلض  ولهن  وا ع  شراء  بصالح ات 
إلى  ستنتمي  أو  تنتمي  التي  واملباني 
على  الحفاظ  وكاالت  من  شركة 
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األلا�سي في امل لكة املغرا ة، والتعهد 

التي  واملعدات  التجالية،  بالس عة 

إلى الشركة. يصرح  تنتمي أو ستنتمي 

التع ين، موضًحا  بقبوله هذا  املسي1 

أفه ال يوجد أي تعالض أو حظر من 

في طريق هذا  جافبهم ي كن أن يقف 

بشكل  الشركة  ستلتزم  التع ين. 

والع ل ات  األع ال  بج  ع  صح ح 

املسي1  توق ع  من  الل  بها  املتعلقة 

جي1الد داف ال لين ه جرمان. 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 12258.

986I

CRB CONSEIL

AA CHIMIE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شالع ابن سينا لقم 211 ، 

20280، الدال الب ضاء املغرب

AA CHIMIE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي إقامة 

الض ان مبنى ر8 الطابق لقم 9 

شالع أوالد حدو ، عين الشق ، - 

20000 الدال الب ضاء.

تحويل الشكل القافوني للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.121157

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021 تم تحويل  20 شتن17  املؤلخ في 

القافوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798621.

987I

ZoSTUDIOS

ZoSTUDIOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZoSTUDIOS
 Mimosas, 2ر Rue Anoual

 Résidence Fleury 11 Bureau 4،
14000، Kénitra Maroc

ZoSTUDIOS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 Mimosas, وعنوان مقرها اإلجت اعي
Rue Anoual Résidence ر2 
 Fleury 11 Bureau 1 11000

Kénitra Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
62919

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZoSTUDIOS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Cinematographique, Vidéo et

.Télévision
 : االجت اعي  املقر  عنوان 
 Mimosas, 2ر Rue Anoual
 Résidence Fleury 11 Bureau 1

.11000 Kénitra Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Zohair Benazzouz الس دة 
 Mimosas, Rue عنوافه)ا( 
 Zemzem, Résidence Des Jardins

 Imm B Appt 11 11000 Kénitra
.Maroc

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

 Zohair Benazzouz الس د 
 Mimosas, Rue عنوافه)ا( 
 Zemzem, Résidence Des Jardins
 Imm B Appt 11 11000 Kénitra

Maroc
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار 2021 تحت لقم 1ر51.
988I

SALMA CONSEIL

CAFE O TERRASSE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 11 IMM. 101 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE O TERRASSE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي أبواب 

مراكش املنطقة 21 ع الة ر متجر 
9 - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119827

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 CAFE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.O TERRASSE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى و مطعم.

أبواب   : االجت اعي  املقر  عنوان 

متجر  ر  ع الة   21 املنطقة  مراكش 

9 - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ع ر  الريحاني  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ع ر  الريحاني  الس د 

مراكش   161 لقم  الشرف  تجزئة 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ع ر  الريحاني  الس د 

مراكش   161 لقم  الشرف  تجزئة 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 128892.

989I

MIMOFID SARL AU

ZOUHAYRIGARD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

12 حي مسرول 1 ت الة ، 12020، 

ت الة املغرب

ZOUHAYRIGARD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي سكتول 

02 لقم 1585 مرس الخي1 ت الة - 

12025 ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر158ر1.

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZOUHAYRIGARD

الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و األمن.

سكتول   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - ت الة  الخي1  مرس   1585 لقم   02

12025 ت الة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

10ر   : الزهي1ي  ياسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : الحوس ني  السع د  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

0رر   : الزهي1ي  املصطفى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الزهي1ي  ياسين  الس د 

ت الة  رر1ر  لقم  العربي  املغرب  حي 

0ر120 ت الة املغرب.

الحوس ني  السع د  الس د 

عنوافه)ا( دلب التقدم زفقة 21 لقم 2 

الحي املح دي الدال الب ضاء 20570 

الدال الب ضاء املغرب.

الزهي1ي  املصطفى  الس د 

لقم  العربي  املغرب  حي  عنوافه)ا( 

رر1ر ت الة 0ر120 ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الزهي1ي  ياسين  الس د 

ت الة  رر1ر  لقم  العربي  املغرب  حي 

0ر120 ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6750.

990I

HORICOM

ANGLE D'ART
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

ANGLE D›ART شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 79 مكرل 
حي برفونش املنزه - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
7ر516

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANGLE D’ART
دلاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املدن  تخط ط  املع الية،  الهندسة 

واملناظر الطب ع ة.
عنوان املقر االجت اعي : 79 مكرل 
مكناس   50000  - املنزه  برفونش  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د حفو عبد الكريم عنوافه)ا( 
اقامة ش س شقة 27 زفقة بافدونغ م 

ج 50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د حفو عبد الكريم عنوافه)ا( 
اقامة ش س شقة 27 زفقة بافدونغ م 

ج 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب كناس  التجالية 

2021 تحت لقم 1756.

991I

املركز املراك�سي لإللشاد

E-CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإللشاد
شقة لقم ٩ مد ل أ ع الة أنس 

ماجوليل شالع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

E-CONCEPT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
س دي بوزيد ج اعة ت صلوحت 
دائرة تحناوت 10000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119969
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.E-CONCEPT
غرض الشركة بإيجاز : - ب ع مواد 

البناء 
- مقاولة في أشغال البناء 

- االست1اد و التصدير.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
ت صلوحت  ج اعة  بوزيد  س دي 
مراكش   10000 تحناوت  دائرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د طالق أوم لول : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : عافس  محسن  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  أوم لول  طالق  الس د 

الحوز  تحناوت  ر  لقم  القي1وان  حي 

10000 مراكش املغرب.

عنوافه)ا(  عافس  محسن  الس د 

21 إقامة ابن سينا ع الة 8 الطابق 1 

االزدهال 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  أوم لول  طالق  الس د 

الحوز  تحناوت  ر  لقم  القي1وان  حي 

10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 12160.

992I

G. T. MOHAMED OUAYAD

G. T. MOHAMED OUAYAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

G. T. MOHAMED OUAYAD

 N 01 au RDC LOT 2OCTOBRE

 N 101 IMOUZZER

 MARMOUCHA ، 33250،

BOULEMANE MAROC

 G. T. MOHAMED OUAYAD

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 01 

في الطابق السفلي تجزئة 2 أكتوار 

لقم 101 إي وزال مرموشة - 250رر 

بوملان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

2051

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 G. T.  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOHAMED OUAYAD

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتعددة أو البناء

اإلتجال.

 01 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

أكتوار   2 تجزئة  السفلي  الطابق  في 

250رر   - إي وزال مرموشة   101 لقم 

بوملان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د الحسين اوع اض : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اوع اض  الحسين  الس د 

إي وزال  يافر  ايت  حي  عنوافه)ا( 

مرموشة 250رر بوملان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اوع اض  الحسين  الس د 

إي وزال  يافر  ايت  حي  عنوافه)ا( 

مرموشة 250رر بوملان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  ببوملان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 27ر.

Iر99

دادي واصل

SOMEDOL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

دادي واصل

شالع السلطان موالي يوسف 

لقم 10 - ص ب 28ر ، 2000ر، 

الحس  ة املغرب

SOMEDOL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 02، زفقة 

سطات - امزولن - 2250ر الحس  ة 

املغرب.

حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

.1155

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرل حل   2021 شتن17   17 في  املؤلخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

لأس الها  مبلغ   SOMEDOL

مقرها  وعنوان  دلهم   500.000,00

اإلجت اعي 02، زفقة سطات - امزولن 

- 2250ر الحس  ة املغرب فت جة ل : 

سوء الوضع ة االقتصادية.

و حدد مقر التصف ة ب 02، زفقة 

سطات - امزولن - 2250ر الحس  ة 

املغرب. 

و عين:

بنتهامي  ع اد   الس د)ة( 

حي   8 شقة   99 ع الة  عنوافه)ا(  و 

10150 الرااط املغرب  الفتح ح ي م 

ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود  تبل غ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالحس  ة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 687.

991I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

LIVRAP
إعالن متعدد القرالات

BOUGHALEB ET ASSOCIES

100, شالع مح د الزلقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 100, شالع 

مح د الزلقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 20000، الدال الب ضاء 

MAROC

LIVRAP »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 19 شالع 

جان جوليس جوتي ه - - الدال 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.186879

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 11 يول وز 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

الذي  املدير:  استقالة  لقم  قرال 

ينص على مايلي:

أفدليه  ب ي1  يان  الس د  استقالة   

للشركة  ك دير  منصبه  من  دوشن 

كريم  أح د  بالس د  واالحتفاظ   ،

 6 موال د  من  بنشقرون  توف ق 

ر197 بالدال الب ضاء ، مغربي  أبريل 

الجنس ة ، مق م في دال كنز ، ت اليس 

VJ22 ، دال. بوعزة ، الدال الب ضاء ، 

حامل بطاقة الهوية الوطن ة املغرا ة 
ك دير  مهامه  في   A 75201ر لقم 

وح د للشركة لفت1ة غي1 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر1: الذي ينص على مايلي: 

على الرغم من أحكام املادة 15 أعاله 

للشركة  الوح د  املدير  تع ين  يتم   ،

لفت1ة غي1 محدودة: الس د أح د كريم 

6 أبريل  توف ق بنشقرون من موال د 

الجنس ة   ، الب ضاء  الدال  في  ر197 

املغرا ة ، مق م في دال كنز ، ت اليس 

VJ22 ، دال بوعزة ، الدال الب ضاء ، 

حامل بطاقة الهوية الوطن ة املغرا ة 
.A 75لقم 201ر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798617.

996I

HLZCONSULTING

HADIRATE AL ANWAR
إعالن متعدد القرالات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
HADIRATE AL ANWAR »شركة 

املساه ة«
وعنوان مقرها االجت اعي: اوط ل 

املدينة شالع مح د الخامس 
مراكش - 10000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.85169
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 15 أبريل 2021
تم اتخاذ القرالات التال ة: 

على  ينص  الذي   :01 لقم  قرال 
مايلي: افتهاء فت1ة عضو مجلس اإلدالة 
والس د  يونس  سل  ان  بن  الس د 

تالوفجي آلتو فرانسيسكو.
على  ينص  الذي   :02 لقم  قرال 
أيت  يوسف  الس د  تع ين  مايلي: 
علوي  املأمون  والس د  لياض 
غزوال  ك 17ودون  وألبي1تو  إس اع لي 

ك ديرين.
على  ينص  الذي  ر0:  لقم  قرال 
املنتدب  العضو  والية  تجديد  مايلي: 
وفائب  إفريكي  مي1يت  سوالفو  الس د 
أنس  مح د  الس د  العام  املدير 

ال اس ني ملدة عام واحد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 9278.

997I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE SUP GUARD-SUC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،
30000، fes MAROC

STE SUP GUARD-SUC شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1 
مكرل زفقة ر حي املفرح عين هالون - 

0000ر فاس املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.17155

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 يوف و   15 في  املؤلخ 
مسي1 جديد للشركة الس د)ة( ق حي 

مح د ك سي1 وح د
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   07 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1159.
998I

Société somicoc

شركة أطوليي داغشيطكتور 
جامعي

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
توس ع نشاط الشركة 

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة أطوليي داغش طكتول جامعي 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي لقم 20 
ع الة كاغفوغ شالع الجيش امللكي 
الطابق 1 - 0000ر فاس املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.51205
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مقاول في أع ال البناء املختلفة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
التجالية بفاس بتاليخ ر0 فوف17 2021 

تحت لقم 1859/2021.

999I

ائت اف ة بوعرفة

 STE OUICHEN AGRICOL
SNC

شركة التضامن
تأسيس شركة

ائت اف ة بوعرفة
لقم19 زفقة الدال الب ضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE OUICHEN AGRICOL SNC
شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الطواة 
02 لقم 12ر مكرل بوعرفة - 61200 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة التضامن 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
ر98

 21 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
بامل يزات  التضامن  لشركة  األسا�سي 

التال ة:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUICHEN AGRICOL SNC
إدالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  التجالية  الخدمات  ع ل ات 
أو  املدف ة  الزلاع ة  أو  الصناع ة 

العسكرية
-لنقل البضائع لحساب الغي1 

-استي1اد وتصدير.
حي   : االجت اعي  املقر  عنوان 
12ر مكرل بوعرفة -  02 لقم  الطواة 

61200 بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
0.000ر  الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 OUICHEN SAID : 180 الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 MANTISSA SOUFIANE الس د 
60 : حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 NEBGAOUI EL BACHIR الس د
0ر : حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 ALLA KARIMA : 0ر الس دة 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 OUICHEN SAID الس د 
عنوافه)ا( 98 زفقة القنادسة بوعرفة 

61200 بوعرفة املغرب.
 MANTISSA SOUFIANE الس د 
تايرت حي املغرب  ر7 زفقة  عنوافه)ا( 
بوعرفة   61200 بوعرفة  العربي 

املغرب.
 NEBGAOUI EL BACHIR الس د
مالك  االمام  زفقة   28 عنوافه)ا( 

بوعرفة 61200 بوعرفة املغرب.
 ALLA KARIMA الس دة 
الزلقطوني  شالع  ر16  عنوافه)ا( 

بوعرفة 61200 بوعرفة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 OUICHEN SAID الس د 
عنوافه)ا( 98 زفقة القنادسة بوعرفة 

61200 بوعرفة املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بفج ج  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 16ر.

1000I

SOUHAL CONSULTING

MOYAGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOYAGRI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي ابل كالدن 
2 كلم 18 طريق فاس ج اعة اوالد 
حسون - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يول وز   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOYAGRI

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي 

 ، الح ض ات  وتجالة  افتاج   -

و  الفالح ة  املنتوجات   ، الفواكه 

الح واف ة

- ترا ة و تس ين املوا�سي

تصديراملنتوجات  و  استي1اد   -

الزلاع ة.

عنوان املقر االجت اعي : ابل كالدن 

اوالد  ج اعة  فاس  طريق   18 كلم   2

حسون - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د حسن لحلو : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  لحلو  حسن  الس د 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  لحلو  حسن  الس د 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر1290.

1001I
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CONSEILS EVERNAGE

DIAFAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

DIAFAS شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
جوهرة الطابق التاني شقة لقم 

17 شالع عالل الفا�سي - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
119989

0ر  في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIAFAS
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غس ل الكلى ال17يتوني ألمراض الكلى 

وأمراض الكلى
اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 17 لقم  شقة  التاني  الطابق  جوهرة 
شالع عالل الفا�سي - 10000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : فاتحي  أمين  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
الس دة سالة فص ل : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
بق  ة   500  : فاتحي  أمين  الس د 

100 دلهم.
الس دة سالة فص ل : 500 بق  ة 

100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  فاتحي  أمين  الس د 
شالع   16 شقة   01 فول  اقامة 
مراكش   10000 جليز  يوغوزالف ا 

املغرب.
عنوافه)ا(  فص ل  سالة  الس دة 
شالع   16 شقة   01 فول  اقامة 
مراكش   10000 جليز  يوغوزالف ا 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  فاتحي  أمين  الس د 
شالع   16 شقة   01 فول  اقامة 
مراكش   10000 جليز  يوغوزالف ا 

املغرب
عنوافه)ا(  فص ل  سالة  الس دة 
شالع   16 شقة   01 فول  اقامة 
مراكش   10000 جليز  يوغوزالف ا 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية ب راكش بتاليخ - تحت لقم 

.-
1002I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

SOPAMAR
إعالن متعدد القرالات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
100, شالع مح د الزلقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 100, شالع 
مح د الزلقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدال الب ضاء 

MAROC
SOPAMAR »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجت اعي: مج ع 

دالي ، منطقة الصناع ة ليساسفة 
طريق الجديدة - 20000 الدال 

الب ضاء امل لكة املغرا ة.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
.107015

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوف و   02 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

الذي  املسي1:  استقالة  لقم  قرال 
الس د  استقالة  مايلي:  على  ينص 
فزادي يسو ج ل هي1مان من منصبه 

ك دير للشركة
قرال لقم تحديث النظام األسا�سي: 
تحديث  مايلي:  على  ينص  الذي 

النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
على  ينص  الذي   :10-2 لقم  بند 
مايلي: تقرل تع ين أول مدير للشركة 
الشركة  بتوق ع  محدودة  غي1  ملدة 
من  ليجايج  مح د  الس د  والبنك: 
 ، بصفاقس   01/06/1916 موال د 
تون�سي الجنس ة ، ويح ل جواز سفر 
T501871. يصرح املدير بقبوله هذا 
أي  يوجد  ال  أفه  موضًحا   ، التع ين 
تعالض أو حظر من جافبه ي كن أن 

يقف في طريق هذا التع ين.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 797610.
Iر100

COFISCOM

TIMICHA IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة
COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL
 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC
TIMICHA IMMO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 7 حي 
النصر شالع مح د بن عبد الكريم 

الخطابي - 00رر6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
9ر81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TIMICHA IMMO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقالي.
عنوان املقر االجت اعي : لقم 7 حي 

الكريم  عبد  بن  مح د  شالع  النصر 

الخطابي - 00رر6 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 700.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 7.000  : مح د  اح و  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د اح و مح د عنوافه)ا( حي 

الكريم  عبد  بن  مح د  شالع  النصر 

بركان  00رر6   07 لقم  الخطابي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د اح و مح د عنوافه)ا( حي 

الكريم  عبد  بن  مح د  شالع  النصر 

الخطابي لقم 0 00رر6 بركان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر5ر1.

1001I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE AZGC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شالع االمي1 موالي عبد هللا ، 

51000،  ن فرة املغرب

STE AZGC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة

 لقم 1 شالع الزلقطوني بناية 
لقم 02 - 51000  ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1065

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 يوف و   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZGC

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدلاسات والتحق قات و االبحاث.

عنوان املقر االجت اعي : شقة لقم 

 -  02 لقم  بناية  الزلقطوني  شالع   1

51000  ن فرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د ايت الزواي ح ادة : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ح ادة  الزواي  ايت  الس د 
السعادة  تجزئة  ر21  لقم  عنوافه)ا( 

عين اعت ق 12010 ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ح ادة  الزواي  ايت  الس د 
السعادة  تجزئة  ر21  لقم  عنوافه)ا( 

عين اعت ق 12010 ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بخن فرة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 81ر.

1005I

hicham zoufi

MARMO LAVANIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

MARMO LAVANIA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الصخي1ات 
تجزئة معتوق متجر ر و 1 سفلي 

الدال لقم 1ر - 12000 ت الة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.127607

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار  ر2  في  املؤلخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( كريم مرزاق 50 
حصة اجت اع ة من أصل 50 حصة 
مرزاق  فاط ة  )ة(  الس د  لفائدة 

بتاليخ ر2 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17   01 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6718.
1006I

STE SUD EST GESTION SARL

STE TDOTRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 06 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرش دية 
املغرب

STE TDOTRAV شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر ايت 
مح د فركلة العل ا تنجداد - 52600 

تنجداد املغرب.
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.9905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   28 في  املؤلخ 
ذات  شركة   STE TDOTRAV حل 

لأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  دلهم   80.000

فركلة  مح د  ايت  قصر  اإلجت اعي 

تنجداد   52600  - تنجداد  العل ا 

املغرب فت جة لعدم مزاولة أي نشاط.

و عين:

الس د)ة( علي اع ومو و عنوافه)ا( 

تنجداد  مركز  الثاني  الحسن  شالع 

)ة(  املغرب ك صفي  تنجداد   52600

للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

قصر  وفي   2021 أكتوار   28 بتاليخ 

 - تنجداد  العل ا  فركلة  امح د  ايت 

52600 تنجداد املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالرش دية بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 502/2021.

1007I

FISCALEX MAROC

AIT ASSOU RIAD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AIT ASSOU RIAD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لياض 

بلقيس حومة لياض الزيتون قديم 

صهريج لقم 1 مراكش - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

119955

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 AIT  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSOU RIAD

دال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الض افة.
لياض   : االجت اعي  املقر  عنوان 

قديم  الزيتون  لياض  حومة  بلقيس 

 10000  - مراكش   1 لقم  صهريج 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 51  : عسو  ايت  نع  ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 19  : عسو  ايت  اسامة  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عسو  ايت  نع  ة  الس دة 

مراكش   10000 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب.

الس د اسامة ايت عسو عنوافه)ا( 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عسو  ايت  نع  ة  الس دة 

مراكش   10000 مراكش  عنوافه)ا( 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 9ر1290.

1008I

hicham zoufi

FZ NETTOYAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

FZ NETTOYAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

)في طول التصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 
النخ لة ع الة أ شقة 1 شالع 

الحسن األول ت الة - 12000 ت الة 
املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

75ر128.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
لأس الها  مبلغ   FZ NETTOYAGE
مقرها  وعنوان  دلهم   100.000
أ  ع الة  النخ لة  إقامة  اإلجت اعي 
 - ت الة  األول  الحسن  شالع   1 شقة 
12000 ت الة املغرب فت جة ل : عدم 

القدلة على مسايرة سوق الع ل.
إقامة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
النخ لة ع الة أ شقة 1 شالع الحسن 

األول ت الة - 12000 ت الة املغرب. 
و عين:

و  الرسمي  فت حة  الس د)ة( 
 912 لقم   1 املسي1ة  حي  عنوافه)ا( 
ك صفي  املغرب  ت الة   1200 ت الة 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بت الة  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 6719.
1009I

FISCALEX MAROC

BENIRUGS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
BENIRUGS MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد ع الة 

109 شقة لقم ر1 الطابق التالت 
مراكش - 10000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.101255
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 07 غشت 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شالع 
ر1  لقم  شقة   109 ع الة  جواد 
 10000  - مراكش  التالت  الطابق 
مراكش املغرب« إلى »الطابق األل�سي 
وشرفة قطعة تجزئة لقم 11 منطقة 
تامصلوحت  اقتصادية  نشاط 

مراكش - 10000 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129111.
1010I

aice compta

CHNIED›S ELEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
CHNIED›S ELEC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 
الحرية الطابق ر الشقة لقم 5 - 

20120 الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
521101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHNIED’S ELEC
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغ ل وتحويل وتسويق أي �سيء أو 

سلع كهراائ ة أو بالست ك ة.
10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 -  5 لقم  الشقة  ر  الطابق  الحرية 

20120 الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبدالعالي اعل بات : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اعل بات  عبدالعالي  الس د 
 1 ط  بي1�سي  م ر   87 عنوافه)ا( 

اللم طاج 20250 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اعل بات  عبدالعالي  الس د 
 1 ط  بي1�سي  م ر   87 عنوافه)ا( 

اللم طاج 20250 الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798705.
1011I

OUR EXPERT

WANDERLUST MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 WANDERLUST MOROCCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 

 QUARTIER INARA BLOC C 18
 N°7ر MARRAKECH - 10000

.MARRAKECH MAROC
قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 
.71819

العام  الج ع  ب قت�سى 

شتن17   21 في  املؤلخ  اإلستثنائي 

 WANDERLUST حل  تقرل   2021

املسؤول ة  ذات  MOROCCO شركة 

 100.000 لأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 

 QUARTIER INARA BLOC C 18

 N°7ر MARRAKECH - 10000

فت جة   MARRAKECH MAROC

لتج  د النشاط.

و عين:

و  القباج  صباح  الس د)ة( 

لقم  س  بلوك  االفالة  حي  عنوافه)ا( 

املغرب  مراكش   10000 مراكش  ر7 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

بتاليخ 25 شتن17 2021 وفي حي االفالة 

 10000  - مراكش  ر7  لقم  س  بلوك 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 8ر1280.

1012I

total gym solutions sarlau

TOTAL GYM SOLUTIONS
إعالن متعدد القرالات

total gym solutions sarlau

16 شالع الزلقطوني الطابق 1 

الشقة لقم 6 ، 20000، الدال 

الب ضاء املغرب

 TOTAL GYM SOLUTIONS

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: 16 شالع 

الزلقطوني الطابق األول املكتب لقم 

-6 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.505567

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتن17   20 في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 
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قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ج  ع  بح دة  مح د  الس د  تفويت 
الحصص ) 1000 ( حصة اجت اع ة 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الس د 
عبد الكريم وهروش بتاليخ 20 شتن17 

 2021
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  بح دة  مح د  الس د  استقالة 

ج  ع الوظائف امل نوحة له 
على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 
الكريم  عبد  الس د  تع ين  مايلي: 
الوكالة  بتجزئة  )الكائن  وهروش 
6 االلفة  17 الشقة  الحضرية ع الة 
للبطاقة  الحامل  و  الب ضاء  الدال 
واملزداد   AE1706 لقم  الوطن ة 
بتاليخ 18/01/1987 ( ك سي1 جديد 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ج  ع  بح دة  مح د  الس د  تفويت 
الحصص ) 1000 ( حصة اجت اع ة 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الس د 
عبد الكريم وهروش بتاليخ 20 شتن17 

 2021
على  ينص  الذي   :11 لقم  بند 
الكريم  عبد  الس د  تع ين  مايلي: 
الوكالة  بتجزئة  )الكائن  وهروش 
6 االلفة  17 الشقة  الحضرية ع الة 
للبطاقة  الحامل  و  الب ضاء  الدال 
واملزداد   AE1706 لقم  الوطن ة 
بتاليخ 18/01/1987 ( ك سي1 جديد 

للشركة 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر179ر.
Iر101

EL MARSA CONSEIL

YOUDIA SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شالع البعت ، 70000، 

الع ون املغرب
YOUDIA SERVICES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجت اعي

 MASSIRA LOT EL HARTI RUE 11

 IMMEUBLE 1ر NR 01 - 70000

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8757ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUDIA SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

أفواع  ج  ع  األ رى.  الشخص ة 

والرجال  للنساء  بالج ال  العناية 

واألطفال. تصف ف الشعر.

 HAY EL  : عنوان املقر االجت اعي 

 MASSIRA LOT EL HARTI RUE 11

 IMMEUBLE 1ر NR 01 - 70000

الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 900  : اص لة  فولالدين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 100  : عس ال  كري ة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فولالدين اص لة عنوافه)ا( 

ر1  ع الة  الجهاد  زفقة  املسي1ة  حي 
لقمر 70000 الع ون املغرب.

عنوافه)ا(  عس ال  كري ة  الس دة 

العروس  الروض  الدباغ  دال   191

70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  عس ال  كري ة  الس دة 
العروس  الروض  الدباغ  دال   191

70000 الع ون املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 92/2021رر.

1011I

EL MARSA CONSEIL

BAABOUCHI TRS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شالع البعت ، 70000، 

الع ون املغرب
BAABOUCHI TRS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املسي1ة الخضراء لقم 1682 املر�سى 
الع ون - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

8687ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAABOUCHI TRS
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  استي1اد  أ رى.  شخص ة 

التجالة العامة.
تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
املر�سى   1682 لقم  الخضراء  املسي1ة 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د عبد الحق  راوش : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  راوش  عبد  الس د 
الواد  دوالالبعابشة  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 بلقصي1ي  النويرات 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحق  راوش  عبد  الس د 
الواد  دوالالبعابشة  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 بلقصي1ي  النويرات 

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 11رر/21.
1015I

POINTS CONSULTINGر

V2V CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

POINTS CONSULTINGر
 RUE DIXMUDE 1ER ETAGE 5

 APPT 2 BENJDIA CASABLANCA
 ، 20610، CASABLANCA

MAROC
V2V CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زفقة 
ع ر السالوي الطابق الثاني شقة 

لقم 15 مرس السلطان الدال 
الب ضاء - 20000 الدال الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
.121917

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 V2V الوح د  الشريك  ذات 
لأس الها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  دلهم   10.000
السالوي  ع ر  زفقة   12 اإلجت اعي 
مرس   15 لقم  شقة  الثاني  الطابق 
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 20000  - الب ضاء  الدال  السلطان 
الدال الب ضاء املغرب فت جة ل : قرال 

الشريك الوح د للشركة.
و حدد مقر التصف ة ب 12 زفقة 
شقة  الثاني  الطابق  السالوي  ع ر 
لقم 15 مرس السلطان الدال الب ضاء 

- 20000 الدال الب ضاء املغرب. 
و عين:

و  الدليوش  اي ان  الس د)ة( 
الزلقطوني  شالع  6رر  عنوافه)ا( 
شقة 1 20000 الدال الب ضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798811.

1017I

مكتب أ  ال  ديجة

STE MED RADAYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب أ  ال  ديجة
شالع الجيش امللكي اقامة اي ان 
طابق 1 لقم 7 تطوان ، 000ر9، 

تطوان املغرب
STE MED RADAYA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القلعة 
شالع الحرية لقم 9 املض ق تطوان 

000ر1 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
0151ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MED RADAYA

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والحراسة.  للبناء-البستنة  مختلفة 

معدات  ب ع  الع ل:  سالمة  مراقبة- 

؛  املهن ة  السالمة  تدليب  السالمة. 

األح ر  الهالل  ج ع ة  مع  التنس ق 

الشغل  حوادث  من  للوقاية  املغربي 

مراقبة- دمات  والحراسة.  البستنة 

ا رى.

عنوان املقر االجت اعي : حي القلعة 

تطوان  املض ق   9 لقم  الحرية  شالع 

000ر1 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : العربي  مح د  قنجاع  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.

 : العربي  مح د  قنجاع  الس د 

1000 بق  ة 100 دلهم.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العربي  مح د  قنجاع  الس د 

الحرية  شالع  القلعة  حي  عنوافه)ا( 

لقم 9 املض ق 000ر1 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

العربي  مح د  قنجاع  الس د 

الحرية  شالع  القلعة  حي  عنوافه)ا( 

لقم 9 املض ق 000ر1 تطوان املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   28 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1015.

1018I

MON COMPTABLE SARL

MAROC INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

6RUE DE BERKANE 2 EMEر 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 MAROC INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 52 زفقة 

سك كر مصطفى حي السعادة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

25081

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2012 يوف و   20

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROC INTERNATIONAL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للخدمات-الفيزا والهجرة.

52 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 - السعادة  حي  مصطفى  سك كر 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د عالوي عبد الكريم : 1.000 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  عالوي  الس د 

شالع  املسي1ة  حي  1ر2  عنوافه)ا( 

وجدة   60000 السادس  مح د 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكريم  عبد  عالوي  الس د 

شالع  املسي1ة  حي  1ر2  عنوافه)ا( 

وجدة   60000 السادس  مح د 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

يول وز   12 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2012 تحت لقم ر16.

1020I

aice compta

MQT FASHION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MQT FASHION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زفقة 

الحرية الطابق ر الشقة لقم 5 - 

20120 الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

521097

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MQT  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.FASHION
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو معالجة  بتصن ع  املتعلقة  األع ال 

األق شة أو األق شة أو الخ وط.
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10 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 

 -  5 لقم  الشقة  ر  الطابق  الحرية 

20120 الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : الواعر  أي ن  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د ع ر السبوعي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  الواعر  أي ن  الس د 
 28 1 لقم  75 طابق  2 زفقة  األزهالي 

األلفة 20220 الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  السبوعي  ع ر  الس د 
كال فولف ا  تادالت  تجزئة   5 زفقة  ر1 

20150 الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الواعر  أي ن  الس د 
 28 1 لقم  75 طابق  2 زفقة  األزهالي 

األلفة 20220 الب ضاء املغرب 

عنوافه)ا(  السبوعي  ع ر  الس د 
كال فولف ا  تادالت  تجزئة   5 زفقة  ر1 

20150 الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79870.

1021I

HAFSA COSMETIC SARL AU

شركة حفصة كوصميتيك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

HAFSA COSMETIC SARL AU

 APPT 11 RUE LAKHDAR

 GHILANE BD CHEFCHAOUNI

FES ، 30000، FES Maroc

شركة حفصة كوص  ت ك شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 11 
زفقة األ ضر غ الن شالع شفشاوني 

- 0000ر فاس املغرب.

قفل التصف ة
لقم التق  د في السجل التجالي : 

9125ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل   2021 شتن17   21 في  املؤلخ 

شركة  كوص  ت ك  حفصة  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

 100.000 لأس الها  مبلغ  الوح د 

اإلجت اعي  مقرها  وعنوان  دلهم 
شالع  غ الن  األ ضر  زفقة   11 لقم 

املغرب  فاس  0000ر   - شفشاوني 

فت جة لغ اب أي نشاط تجالي.

و عين:

عنوافه)ا(  و  الريح  وفاء  الس د)ة( 

ك صفي  املغرب  فاس  0000ر  فاس 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 

 11 لقم  وفي   2021 شتن17   21 بتاليخ 
زفقة األ ضر غ الن شالع شفشاوني 

- 0000ر فاس املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1860.

1022I

FIDU ALIMTYAZ

STE ISRAEISKANE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زفقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 11 الطابق 2 

FES MAROC ،فاس ، 0000ر

STE ISRAEISKANE SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 62 

٬ سر ٬ متجر لقم ر تجزئة مولى 

ادليس٬املرجة٬فاس - 0000ر فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

69989

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISRAEISKANE SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالي - مقاول في االشغال املختلفة 

و البناء ب ع وتجزئة االلا�سي.
 62 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مولى  تجزئة  ر  لقم  متجر   ٬ سر   ٬

فاس  0000ر   - ادليس٬املرجة٬فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 200  : جطوي  ديجة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 800  : أسامة  الح  وي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة جطوي  ديجة عنوافه)ا( 
٬فاس  م كو  ٬حي   1 ٬زفقة   26 لقم 

0000ر فاس املغرب.

الس د الح  وي أسامة عنوافه)ا( 
٬فاس  م كو  ٬حي   1 ٬زفقة   26 لقم 

0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة جطوي  ديجة عنوافه)ا( 
٬فاس  م كو  ٬حي   1 ٬زفقة   26 لقم 

0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1725.

Iر102

STE MAISON DE LA COMTABILITE

 STE MADIHA WACRACHE 
مديحة وكرش

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 N°7 Bureau n°1 kiss. Mernissi
 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC
 STE MADIHA WACRACHE 

مديحة وكرش شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنتزه 
ر إقامة ب ر1 محل لقم ر طريق 
مكناس - 0000ر فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
69275

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
مديحة   MADIHA WACRACHE

وكرش.
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
املنتزه   : االجت اعي  املقر  عنوان 
طريق  ر  لقم  محل  ر1  ب  إقامة  ر 

مكناس - 0000ر فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مديحة  حافظي  الس دة 
دلهم   100.000 بق  ة  حصة 

للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة حافظي مديحة عنوافه)ا( 

املشروع ع الة 2 ب 51 الحي املح دي 

20570 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس دة حافظي مديحة عنوافه)ا( 

املشروع ع الة 2 ب 51 الحي املح دي 

20570 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 881ر.

1021I

STE RAISON CONSEIL

STE SORFACO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI VN FES ، 30000، FES

MAROC

STE SORFACO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
لفقة ر،كراج لقم 9 حي بس ة 

املسي1ة،فاس. - 0000ر فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.58019

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 أبريل   02 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
بس ة  حي   9 لقم  ر،كراج  »لفقة 

املسي1ة،فاس. - 0000ر فاس املغرب« 
الن اء  تجزئة   7 زفقة   117 »لقم  إلى 

00000ر   - بنسودة،فاس.  الفراي 

فاس املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   02 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 1811.

1025I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE MANARA MED
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل الشكل القافوني للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE MANARA MED SERVICES
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجت اعي املحل 
املتواجد في الطابق األول ، الكائن 

بشالعي الصومال و أفوال - 2000ر 
الحس  ة.

تحويل الشكل القافوني للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر9رر.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 01 أكتوار 2021 تم تحويل 
القافوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالحس  ة بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 686.
1026I

ORENJI

 STE LABORATOIRE
 ORIENTAL DE CONTROLE
 ET ESSAI GEOTECHNIQUE

LOCEG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي1 جديد للشركة

ORENJI
2ر شالع مح د الخامس الشقة 

لقم 1 حي الحسني بركان ، 000ر6، 
بركان املغرب

 STE LABORATOIRE ORIENTAL

 DE CONTROLE ET ESSAI
 (GEOTECHNIQUE (LOCEG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ف ال 

لزغوفجي الطابق 2 الشقة لقم 10 
شالع الدلفوفي وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
تع ين مسي1 جديد للشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر652ر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2021 شتن17  0ر  في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

بوسل مي سع د ك سي1 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 791ر.
1027I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE MANARA MED
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,رEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE MANARA MED SERVICES
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
املتواجد في الطابق األول ، الكائن 

بشالعي الصومال و أفوال - 2000ر 
الحس  ة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر9رر.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   01 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الزياني  ول د  )ة(  الس د  تفويت 

500 حصة اجت اع ة من أصل 500 

حصة لفائدة الس د )ة( عبد الكريم 

الزياني بتاليخ 05 فوف17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

االبتدائ ة بالحس  ة بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 686.

1028I

2MS MARBRE AM

2MS MARBRE AM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

2MS MARBRE AM

217 ابراه م الروداني ط1 ش ر 

الب ضاء ، 0ر201، الدال الب ضاء 

املغرب

2MS MARBRE AM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 217 

بولفالد ابراه م الروداني الطابق 

االول لقم ر - 20200 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

07ر521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 2MS  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARBRE AM

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأع ال بناء متنوعة
مستولد السوق

ألض ات من البالط والر ام.

 217  : االجت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  الروداني  ابراه م  بولفالد 

االول لقم ر - 20200 الدال الب ضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د آيت الحف ان : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : بوقدير  آيت  فؤاد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحف ان  آيت  مح د  الس د 

 G17 عنوافه)ا( اقامة البستان ع الة

ش ر سال 25500 سال املغرب.

الس د فؤاد آيت بوقدير عنوافه)ا( 

حي لح ه شالع بوعالم مح د لقم 17 

20200 الدال الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحف ان  آيت  مح د  الس د 

 G17 عنوافه)ا( اقامة البستان ع الة

ش ر سال 25500 سال املغرب

الس د فؤاد آيت بوقدير عنوافه)ا( 

حي لح ه شالع بوعالم مح د لقم 17 

20200 الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798968.

1029I

mohammed boumzebra

STE T-SIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE T-SIR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 بلوك 7 

تجزئة الزهول 212 - 200ر2 الفق ه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

1875

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.T-SIR
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال متنوعة او البناء - تاجر.

عنوان املقر االجت اعي : 55 بلوك 

200ر2   -  212 الزهول  تجزئة   7

الفق ه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

500.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : ح  د  براوي  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د براوي عبد الرح م : 2.500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  ح  د  براوي  الس د 

بن  الفق ه  200ر2  بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب.

الرح م  عبد  براوي  الس د 

200ر2  صالح  بن  الفق ه  عنوافه)ا( 

الفق ه بن صالح املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  ح  د  براوي  الس د 

بن  الفق ه  200ر2  بن صالح  الفق ه 

صالح املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

بتاليخ  صالح  بن  بالفق ه  االبتدائ ة 

ر0 فوف17 2021 تحت لقم 288.

1Iر10

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

انترال ماروك اطلنتيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

افت1ال مالوك اطلنت ك شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الحرة األطلس ة ، N1 ، القطعة 

19 - 50 - 51 - القن طرة - 11000 
القن طرة املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر5286.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   20 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 CV GRUPO )ة(  الس د  تفويت 
 50 أصل  من  اجت اع ة  حصة   5
 INTERAL )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

MAROC بتاليخ 20 أكتوار 2021.
)ة(  الس د  تفويت 
 CONSTRUCCIONES COPOVI
 50 أصل  من  اجت اع ة  حصة   5
 INTERAL )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

MAROC بتاليخ 20 أكتوار 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 88895.
2Iر10

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

KOLAYCOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 
الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال17يد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

KOLAYCOM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10 
تجزئة الوحدة بلوك د الع ون - 

70000 الع ون املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر858ر
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار  ر1 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KOLAYCOM
التجالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة والتجالة والتصدير والتوزيع.

التحل ل  الرقمي:  التسويق 
 ، املشكالت  وتحل ل  االست1ات جي 

تطوير األع ال...
اإللكت1وف ة:  التجالة  حل 
حلول  وتطوير  الجراف كي  التص  م 
لكل  املخصصة  اإللكت1وف ة  التجالة 
التجالية  القطاعات  في ج  ع  نشاط 
ومتابعتها  الطلبات  تأك د   - )اإلعالن 
الشحن   - والتغل ف  التخزين   -

والتسل م(
املنتجات  التوص ل:   دمات 
)الج ال والصحة ، املالبس واألحذية 
املنزل   ، املوضة  اكسسوالات   ،
 ، اللوحي  والجهاز  الهاتف   ، واملطبخ 
 ، الك ب وتر  أجهزة   ، املنزل ة  األجهزة 
امل اه ، املشرواات ، البقالة املالحة ، 
 ، املنزل ة  املنتجات   ، الحلوة  البقالة 

مستلزمات الح وافات.
املالبس  والتصدير:  االستي1اد 
املنسوجات  ومنتجات  واألحذية 
الصناع ة  الجلدية  واملنتجات 
وحقائب  والساعات  واملجوهرات 
صناعة  في  املستخدمة  واملواد  ال د 
واألواني  واملالبس  الحقائب 
املطبخ  ومعدات  واإلكسسوالات 
واألغذية  والتوابل  واألعشاب 
والصحة  التج  ل  ومنتجات 

والتنظ ف. معدات.
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ح ازة  أو  إنشاء   ، أعم  وبشكل 

ج  ع  تشغ ل  أو  إدالة  أو  تأجي1  أو 

املصانع  وولش  واملنشآت  الصناديق 

اال ت1اع  براءات  أو  الع ل ات  وج  ع 

وكذلك   ، األنشطة  بهذه  املتعلقة 

على  فوع  أي  من  الع ل ات  ج  ع 

اإلطالق. أو التي قد تكون مباشرة أو 

ب وضوع  مباشر  غي1  بشكل  تتعلق 

الشركة ، أو أي كائن آ ر مشابه أو 

يسهل  أن  املحت ل  من  أو   ، مرتبط 

امتداده أو تطويره..
 10 لقم   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - الع ون  د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

70000 الع ون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بنلحسن  الزهراء  فاط ة  الس دة 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

مح د  االدلي�سي  املجدي  الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   500  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنلحسن  الزهراء  فاط ة  الس دة 

بركان  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 الع ون   07 لقم 

املغرب.

مح د  االدلي�سي  املجدي  الس د 
مدينة  ه  بلوك  12ر  لقم  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 الع ون  الوحدة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بنلحسن  الزهراء  فاط ة  الس دة 

بركان  زفقة  السعادة  حي  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 الع ون   07 لقم 

املغرب 

مح د  االدلي�سي  املجدي  الس د 
مدينة  ه  بلوك  12ر  لقم  عنوافه)ا( 
الع ون   70000 الع ون  الوحدة 

املغرب .

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
26 أكتوار  االبتدائ ة بالع ون بتاليخ 

2021 تحت لقم 279/2021ر.
Iرر10

FISCOMPTES

MEDICASONS AFRIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FISCOMPTES
زفقة ابن لشد ع الة لعلج الطابق 
الثاني لقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب
MEDICASONS AFRIC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5ر شالع 
الجامعة واد الناشف س دي معافة 

- 60000 وجدة املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

ر552ر.
الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في 11 أكتوار 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الناشف  واد  الجامعة  شالع  «5ر 
وجدة   60000  - معافة  س دي 
املكاوي  تجزئة   2 »لقم  إلى  املغرب« 
وجدة   60000  - يحي  س دي  طريق 

املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 811ر.
1Iر10

ديفي اكسبي1تيز

APEX CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديفي اكسبي1تيز
إقامة ال اس ين زاوية شالع ع ر 
الخ ام وزفقة البنفسج ع الة 7 

بوس جول ، 20220، الدال الب ضاء 
املغرب

APEX CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1ر1، 

شالع أففا، إقامة أزول، مكتب لقم 
11B الدال الب ضاء - ر2001 الدال 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
520687

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 APEX  : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها 

.CONSULTING
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلست1ات ج ة  في  والدعم  املشولة 
لألفراد  والتطوير  واإلدالة  والتنظ م 
واملنظ ات  واملجت عات  والشركات 
مجال  كان  مه ا  الخاصة  أو  العامة 

ع لها..
1ر1،   : االجت اعي  املقر  عنوان 
لقم  مكتب  أزول،  إقامة  أففا،  شالع 
الدال  ر2001   - الب ضاء  الدال   11B

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ع اد بن و�سى : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  بن و�سى  ع اد  الس د 
حدائق  إقامة  الزيتوفة  ف ال   50 لقم 
األطل�سي  املح ط  شالع  الكولفيش 
الب ضاء  الدال   20180 الب ضاء  

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بن و�سى  ع اد  الس د 
حدائق  إقامة  الزيتوفة  ف ال   50 لقم 

األطل�سي  املح ط  شالع  الكولفيش 

20180 املغرب   20180 الب ضاء  

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم -.

5Iر10

املركز الجهوي لالستث ال لجهة الع ون الساق ة 

الح راء

ALIENNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ال لجهة 

الع ون الساق ة الح راء

صندوق ال17يد 2266 ، 70000، 

الع ون املغرب

ALIENNE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة19 

حي الوحدة 02 الع ون - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

7ر87ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   25

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALIENNE

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  لنفسها  بالنسبة  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب والخالج:

ج  ع  وتجالة  وتصدير  استي1اد   -

 ، الصناع ة  واملعدات  املنتجات 

والتعاقد من الباطن.
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لإلفالة  العامة  األشغال   ، عام 
العامة ، التنظ ف ، أع ال البستنة.

- تجهيز وكسر الشباب ك وترك ب 
والـ  الخشب  وفجالة  العامة  االماكن 

PVC
واملعادن.

املحركات  وتأجي1  وا ع  شراء   -
الدهان  أع ال  املحاجر.  واستغالل 

والتجص ص
والت1ك بات  واالنشاءات  والديكول 

والتجهيزات والت1تيبات املختلفة.
- أع ال الصرف الصحي والسباكة 

وأع ال الري وأع ال التبل ط
الحفر  أع ال   ، الت1بة  معالجة 
الص افة  أع ال   ، البالط  كسر   ،

واإلصالح
الجن1االت.

املعلومات  تكنولوج ا  تطوير   -
 ، املعلومات  تكنولوج ا  وشبكة   ،
وتطوير الويب ، ولسومات الك ب وتر 

ب ع وشراء أجهزة الك ب وتر.
اإللكت1وف ة  التجالة   ، التسويق   -

الدول ة.
املعدات  ج  ع  وتج  ع  ترك ب   -
والحرالية  واإللكت1وف ة  الكهراائ ة 

وتك  ف الهواء ،
واملحركات  االالت  واصالح  ص افة 

وامل كاف كا العامة والتجالة فيها
منتجات الطاقة املتجددة.

وأع ال  ال17وشولات  إفتاج   -
أدوات  وإفتاج   ، املختلفة  الطباعة 

الدعاية واإلعالن
االتصاالت.

- التجالة العامة.
للبضائع  والدولي  املحلي  النقل   -

على ا تالف أفواعها وشعوبها و
 ، الس احي  النقل   ، الح وافات 

األفراد... إلخ
- إدالة شؤون املوظفين املستقلة.

- أع ال مختلفة.
واالستي1اد  العامة  التجالة   -

والتصدير.
- وك ل شحن البضائع واألفراد.

والت ث ل  والوساطة  الوساطة   -
املتنوع.

املعامالت  ج  ع   ، أعم  وبشكل   -
التجالية أو املنقولة أو العقالية التي 

قد تكون
تتعلق بشكل مباشر أو غي1 مباشر 

، كلً ا أو جزئً ا ، بغرض الشركة
املجت ع أو قد يروج لها..

زفقة19   : االجت اعي  املقر  عنوان 
 70000  - الع ون   02 الوحدة  حي 

الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الطالبي  عال ين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الطالبي  عال ين  الس د 
201 حي  1أ مج وعة  ىبلوك   01 لقم 
70000 الع ون  موالي لش د الع ون 

املغرب .
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الطالبي  عال ين  الس د 
201 حي  1أ مج وعة  ىبلوك   01 لقم 
70000 الع ون  موالي لش د الع ون 

املغرب 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 17/2021رر.
6Iر10

RGCM

PRIMARCOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RGCM
شالع الجيش امللكي50 ع الة 

الشباب الشقة لقم 5 الطابق االول 
املح دية ، 20800، املح دية 

املغرب
PRIMARCOS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 50 ع الة 
الشباب شالع الجيش امللكي الشقة 
5 املح دية 20800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
29185

 17 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRIMARCOS
الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والب ع واالستي1اد والتصدير والتوزيع 
اإلفت1فت  على  والتجزئة  بالج لة 
مستحضرات  لج  ع  املتاجر  وفي 
وج  ع  العطول  ومنتجات  التج  ل 
األش اء وامللحقات املتعلقة بالتج  ل 

ولفاه ة اإلنسان.
من  والتعاقد  ومعالجة  إفتاج   -
الباطن لل نتجات املشال إليها أعاله.
- تسويق وإفتاج املنتجات املحل ة.
- إدالة مؤسسات العناية بالج ال 

وتنش ط ولش التج  ل.
- ت ث ل املالكات املحل ة والعامل ة 
بغرض  املتعلقة  املنتجات  وج  ع 

الشركة.
وتأجي1  وتسويق  وا ع  شراء   -
املنتجات  ج  ع  وتوزيع  وتخزين 

املتعلقة بأغراض الشركة.
املكاتب  ج  ع  وتشغ ل  إنشاء   -
وفي  املغرب  في  والفروع  والوكاالت 

الخالج.
ج  ع  وتأجي1  وتأجي1  اقتناء   -
والتجهيز  اإلفتاج  ووحدات  املباني 
واملستودعات الحت اجات التشغ ل.

- الحصول على وح ازة وا ع ج  ع 
التجالية  والعالمات  اال ت1اع  براءات 
والت1ا  ص والع ل ات التي تد ل في 

فطاق غرض الشركة.
- استي1اد املواد واملنتجات الالزمة 

للتشغ ل.
عنوان املقر االجت اعي : 50 ع الة 
الشباب شالع الجيش امللكي الشقة 5 

املح دية 20800 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : علي  بن  عدفان  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د بو لحسن اس اع ل : 500 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  علي  بن  عدفان  الس د 

 20800 السبع  عين  التوت  م ر  ر2 

الدال الب ضاء املغرب.

اس اع ل  لحسن  بو  الس د 
عنوافه)ا( تجزئة امل 11 لقم 56 حي 

الخي1 ي م 20800 الرااط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  علي  بن  عدفان  الس د 

 20800 السبع  عين  التوت  م ر  ر2 

الدال الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية بتاليخ ر0 فوف17 

2021 تحت لقم 2279.

7Iر10

CCA CONSULTING

الزراعية ميلس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CCA CONSULTING

9eme ETG ESPACE IDRISS,ر5ر 

 ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

الزلاع ة م لس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 زفقة 

عبد هللا املديوني الطابق 1 لقم 2 

الدال الب ضاء الدال الب ضاء 00ر20 

الدال الب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
519695

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الزلاع ة م لس.
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزلاعة والفالحة.
61 زفقة   : عنوان املقر االجت اعي 
 2 لقم   1 الطابق  املديوني  هللا  عبد 
الدال الب ضاء الدال الب ضاء 00ر20 

الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 SALAH POUR LE الشركة 
DEVELLEPEMENT : 1.000 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SALAH POUR LE الشركة 
عنوافه)ا(   DEVELLEPEMENT
املديوني  هللا  عبد  زفقة   61 تقاطع 
الب ضاء  الدال   2 لقم  األول  الطابق 

00ر20 الدال الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
يقوتي  الهادي  عبد  الس د 
لقم   2 زفقة  السوالت  حي  عنوافه)ا( 
الدال  00ر20  الب ضاء  الدال  ر1 

الب ضاء املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

8Iر10

س ك ا كومبت

VAKABA HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

س ك ا كومبت

29، شالع مح د السادس املركب 

التجالي الاك، ع الة ف 2، مكتب 

1، الدال الب ضاء ، 20550، الدال 

الب ضاء املغرب

VAKABA HOLDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 117، 

شالع املقاومة اقامة افا، مكتب 

22، الطابق الثاني - 20500 الدال 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

519181

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VAKABA HOLDING

محلل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

برمجي مص م ك ب وتر.

 ،117  : االجت اعي  املقر  عنوان 

شالع املقاومة اقامة افا، مكتب 22، 

الطابق الثاني - 20500 الدال الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 DOUMBIA IBRAHIMA الس د 

دلهم   100 بق  ة  حصة   : 600

للحصة.

 PODELO GUIRE الس دة 

CAROLE ANASTASIE : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 DOUMBIA IBRAHIMA الس د 
العاج  ساحل  كباكا،  عنوافه)ا( 

00000 كباكا ساحل العاج.
 PODELO GUIRE الس دة 
عنوافه)ا(   CAROLE ANASTASIE
ادجام، ساحل العاج 00000 ادجام 

ساحل العاج.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 DOUMBIA IBRAHIMA الس د 
العاج  ساحل  كباكا،  عنوافه)ا( 

00000 كباكا ساحل العاج
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم ر79658.

9Iر10

AGIN SARL

BATI EXPERTISE TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 BATI EXPERTISE TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 CHEZ وعنوان مقرها اإلجت اعي
 TEK EQUIPEMENT IMM 0ر APT

 8 RUE MLY AHMED LOUKILI
 HASSAN - 12000 RABAT

.MAROC
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.119519

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 شتن17   11 في  املؤلخ 

املصادقة على :
 BOUSBAA )ة(  الس د  تفويت 
اجت اع ة  حصة   OTMANE 500
من أصل 1.000 حصة لفائدة الس د 
 11 بتاليخ   ZINEB BELAMINE )ة( 

شتن17 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   12 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم 118201.

1010I

LE PUBLICATEUR LEGAL

MT2 TP MR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزفقة 51 لقم 8 ق.ج 

الدال الب ظاء التجزئة 6 الزفقة 51 

لقم 8 ق.ج الدال الب ظاء، 20150، 

الدال الب ظاء املغرب

MT2 TP MR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265شالع 

الزلقطون ي الطابق 9 لقم 92 الدال 

الب ضاء - 20100 الدال الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

519097

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 MT2  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TP MR

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقالية.

عنوان املقر االجت اعي : 265شالع 

الزلقطون ي الطابق 9 لقم 92 الدال 

الب ضاء  الدال   20100  - الب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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حصة   MT2 TP : 500 الشركة 
بق  ة 100 دلهم للحصة.

 REMI MARRALE : 500 الس د 
حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(   MT2 TP الشركة 
 CENTRE AGORA Z.I DES
 PALUDS, 1100ر AUBAGNE

20100 الدال الب ضاء املغرب.
 REMI MARRALE الس د 
فرنسا   france 20100 عنوافه)ا( 

فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 ANASS MARGOUM الس د 
 chemin des boutoires عنوافه)ا( 
pont du chateau 11000 0ر1ر6 

فرنسا فرنسا
 REMI MARRALE الس د 
فرنسا   france 11000 عنوافه)ا( 

فرنسا
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 519097.
1011I

SETTAFID

 SOCIETE D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL ET

TELECOMMUNICATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SETTAFID
 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA CASABLANCA،
26000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL ET

TELECOMMUNICATION شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 Lotissement Amal 2 Lot N°15
Tit Mellil - 29610 الدال الب ضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.27597

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يناير   06 في  املؤلخ 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

 Lotissement Amal 2 Lot N°15»

الب ضاء  الدال   Tit Mellil - 29610

 BOULEVARD RIAD« إلى  املغرب« 

 RESIDENCE LES ORCHIDEES

 IMMEUBLE N°D N°08 - 28800

املح دية املغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملح دية بتاليخ 17 مالس 

2021 تحت لقم 5ر7.

1012I

TCF CONSEIL

NEG TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

TCF CONSEIL

 AV MERS SULTAN 1ER 26

 ETG N°ر CASABLANCA 26

 AV MERS SULTAN 1ER ETG

 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC

NEG TRANS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 108 اقامة 
ليداد لحال بن اح د حي ف ليسطين 

الطابق الخامس لقم 11 الدال 

الب ضاء - 00ر20 الدال الب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

.181161

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 ماي   21 في  املؤلخ 

املصادقة على :

فاط ة  ي1  )ة(  الس د  تفويت 

5ر2 حصة اجت اع ة من أصل 5ر2 

حصة لفائدة الس د )ة( مح د مهدي 

بوشوالي بتاليخ 21 ماي 2021.

تفويت الس د )ة( اح د بوشوالي 
 15 أصل  من  اجت اع ة  حصة   15
الهدى  فول  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بوشوالي بتاليخ 21 ماي 2021.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 27 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

أكتوار 2021 تحت لقم 7ر7979.
Iر101

FIBEN

CALLIFY CALL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
CALLIFY CALL sarl شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 Lot 221 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 Houria I Etage ر Appt 9 El Alia
Mohammedia - 20800 املح دية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

28827
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 غشت  1ر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CALLIFY CALL sarl
التسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباشر بشكل عام.
التسويق ع17 الهاتف.

الخدمات عن بعد.
 Lot 221 : عنوان املقر االجت اعي
 Houria I Etage ر Appt 9 El Alia
املح دية   Mohammedia - 20800

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بوتسرفين  كريم  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 500  : بنع وش  عادل  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د كريم بوتسرفين عنوافه)ا( 

حي االفدلس لقم 2ر8 ت فلت 15100 

ت فلت املغرب.

عنوافه)ا(  بنع وش  عادل  الس د 

تجزئة بلحسن لقم 19 ت الة 12000 

ت الة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الس د كريم بوتسرفين عنوافه)ا( 

حي االفدلس لقم 2ر8 ت فلت 15100 

ت فلت املغرب

عنوافه)ا(  بنع وش  عادل  الس د 

تجزئة بلحسن لقم 19 ت الة 12000 

ت الة املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاليخ  باملح دية  االبتدائ ة 

شتن17 2021 تحت لقم 1918.

1011I

segex

GHAMRA TOURS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

GHAMRA TOURS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

فدوى لقم 61 حي واد فاس فاس - 

0000ر فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر6997
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GHAMRA TOURS

فقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس احي.

تجزئة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 - فاس  فاس  واد  حي   61 لقم  فدوى 

0000ر فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 510  : اللط ف ك رة  عبد  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د مح د برطال : 190 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ك رة  اللط ف  عبد  الس د 

جنة  تجزئة   151 الرقم  عنوافه)ا( 

فاس  0000ر  بنسودة  الزيتون 

املغرب.

عنوافه)ا(  برطال  مح د  الس د 

فاس  واد  حي   61 لقم  فدوى  تجزئة 

0000ر فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ك رة  اللط ف  عبد  الس د 

جنة  تجزئة   151 الرقم  عنوافه)ا( 

الزيتون بنسودة 0000ر فاس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم ر170.

1015I

SETTAFID

 SOCIETE D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL ET

TELECOMMUNICATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SETTAFID
 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA CASABLANCA،
26000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL ET

TELECOMMUNICATION شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

 BD ,191 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 FOUARAT HAY ADIL رéme

 ETAGE HAY MOHAMMADI -
20570 الدال الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

8111رر.
 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي
تم   2018 مالس   15 في  املؤلخ 
الحالي  االجت اعي  املقر  تحويل 
 BD FOUARAT  ,191« من  للشركة 
 HAY ADIL رéme ETAGE HAY
 MOHAMMADI - 20570
إلى  املغرب«  الب ضاء  الدال 
 LOTISSEMENT AMAL 2 LOT»
الدال   N°15 TIT MELLIL - 29610

الب ضاء املغرب«.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

ماي 2018 تحت لقم ر0066617.
1016I

IBTI DOM

RECO-ACTB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

RECO-ACTB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم19 

الطابق ر شالع التسر شالع موالي 

السلطان موالي مح د و شالع بي1 

افزلان لقم16 حي الحسني بركان 

00ر60 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

5ر81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

RECO- : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.ACTB

التحك م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-النشاط القافوني.
لقم19   : االجت اعي  املقر  عنوان 

موالي  شالع  التسر  شالع  ر  الطابق 

بي1  شالع  و  مح د  موالي  السلطان 

بركان  الحسني  حي  لقم16  افزلان 

00ر60 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  زيبوح  محسن  الس د 

الفتح  10حي  لقم  الحسن ة  شالع 

00ر60 بركان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  زيبوح  محسن  الس د 

الفتح  10حي  لقم  الحسن ة  شالع 

00ر60 بركان املغرب.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  ب17كان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 627.

1017I

س ك ا كومبت

GASOIL MONITOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

س ك ا كومبت

29، شالع مح د السادس املركب 

التجالي الاك، ع الة ف 2، مكتب 

1، الدال الب ضاء ، 20550، الدال 

الب ضاء املغرب

Gasoil Monitor شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طول التصف ة(

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29، 

شالع مح د السادس، اقامة إلاك، 

ع الة ف2، مكتب 1 - 20500 الدال 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

6161رر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 أبريل   29 في  املؤلخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 Gasoil Monitor الوح د  الشريك 

مبلغ لأس الها 50.000 دلهم وعنوان 

مح د  شالع   ،29 اإلجت اعي  مقرها 

ف2،  ع الة  إلاك،  اقامة  السادس، 

الب ضاء  الدال   20500  -  1 مكتب 

في  صعواات   : ل  فت جة  املغرب 

التسويق.

 ،29 ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

إلاك،  اقامة  السادس،  مح د  شالع 

ع الة ف2، مكتب 1 - 20500 الدال 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

و  الصواف  ياسين  الس د)ة( 
اقامة  صنهاجة  زفقة  1ر،  عنوافه)ا( 
دليم الطابق ر لقم ر1 90000 طنجة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

يول وز 2021 تحت لقم 777ر78.

1018I

LE PUBLICATEUR LEGAL

PHARMACIE HORTENSIA
إعالن متعدد القرالات

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزفقة 51 لقم 8 ق.ج 

الدال الب ظاء التجزئة 6 الزفقة 51 
لقم 8 ق.ج الدال الب ظاء، 20150، 

الدال الب ظاء املغرب

 PHARMACIE HORTENSIA

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

MAYSSANE، والد صالح ، 

النواصر،تجزئة لقم 775،الدال 

الب ضاء - 20100 الدال الب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.191555

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  2021 تم  15 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة إلى العنوان التالي: 

صالح  والد   ،MAYSSANE تجزئة 

775،الدال  لقم  النواصر،تجزئة   ،

الب ضاء

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الغرض االجت اعي للشركة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تعديل ال قافون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الغرض االجت اعي للشركة.

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة إلى العنوان التالي: 
صالح  والد   ،MAYSSANE تجزئة 
775،الدال  لقم  النواصر،تجزئة 

الب ضاء
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 799010.
1050I

س ك ا كومبت

BBZ NEGOCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

س ك ا كومبت
29، شالع مح د السادس املركب 
التجالي الاك، ع الة ف 2، مكتب 
1، الدال الب ضاء ، 20550، الدال 

الب ضاء املغرب
BBZ NEGOCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 185، 
شالع مح د السادس قيسالية 
الحاج ح  د محل 15 - 20250 

الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

517757
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   09
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 BBZ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وس ط يقوم باالستي1اد والتصدير.
 ،185  : االجت اعي  املقر  عنوان 
قيسالية  السادس  مح د  شالع 
الحاج ح  د محل 15 - 20250 الدال 

الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : الس د زكرياء بريش 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : بريش  اح د  الس د 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  بريش  زكرياء  الس د 
 6 شقة  د1  ع الة   6 زفقة   2 افالة 

20150 الدال الب ضاء املغرب.

عنوافه)ا(  بريش  اح د  الس د 

 26050 ابن اح د  مركز اوالد فالس 

اوالد فالس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  بريش  زكرياء  الس د 
 6 شقة  د1  ع الة   6 زفقة   2 افالة 

20150 الدال الب ضاء املغرب

عنوافه)ا(  بريش  اح د  الس د 

 26050 ابن اح د  مركز اوالد فالس 

اوالد فالس املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

0ر  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2021 تحت لقم 791725.

1051I

moorish co

VOULA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

moorish co

rue ishsaq ibn hanin etageر 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

VOULA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 لقم 85 الدال الب ضاء - 

20000 الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة

 محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر52106

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VOULA

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوج ا 

 - واالتصاالت  والشبكات  املعلومات 

البناء - تجالة العقالات بشكل عام.

عنوان املقر االجت اعي : 61 شالع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ال اقوت  اللة 

 - الب ضاء  الدال   85 لقم   2 الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الس د مسطوا دجامباي 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دجامباي  مسطوا  الس د 

جزل  97ر99  الق ر  جزل  عنوافه)ا( 

الق ر جزل الق ر.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

دجامباي  مسطوا  الس د 

جزل  97ر99  الق ر  جزل  عنوافه)ا( 

الق ر جزل الق ر

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

ر0  بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798680.

1052I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 AFRICA GREEN ENERGY
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 AFRICA GREEN ENERGY

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: مزاع ايت 
مو�سى أوماتن الج اعة الحضالية 
العناصر إقل م صفرو - 1000ر 

صفرو امل لكة املغرا ة.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

.2255
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في 22 أكتوار 2021
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرل 

املسي1ين ملدة: المحدودة سنوات.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بصفرو  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 699.

1051I

smaticomp

TRADE HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TRADE HOLDING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طول 

التصف ة(
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة ر 
زفقة الشرالدة بولكون - 20010 

الدالالب ضاء املغرب.
حل شركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
ر21925.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
حل  تقرل   2021 فوف17   01 في  املؤلخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
لأس الها  مبلغ   TRADE HOLDING
مقرها  وعنوان  دلهم  00.000ر 
الشرالدة  زفقة  ر  ع الة  اإلجت اعي 
الدالالب ضاء   20010  - بولكون 
هدف  افتهاء   : ل  فت جة  املغرب 

الشركة.
ع الة  ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 20010  - بولكون  الشرالدة  زفقة  ر 

الدالالب ضاء املغرب. 
و عين:

و  الراشدي  الس د)ة(  الد 
مبالكة  القدس  حي  عنوافه)ا( 
ال17فو�سي   15 لقم   108 مج وعة 
املغرب  الدالالب ضاء   20610

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و  العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة : -
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 2ر7991.
1055I

moorish co

TZ SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
rue ishsaq ibn hanin etageر 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
TZ SERVICES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
املومن و زفقة س  ة إقامة شهرزاد 
ر الطابق 1 لقم 20 الدال الب ضاء - 

20000 الدال الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
1ر5212

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 TZ  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استي1اد   - للبضائع  والدولي  الوطني 

وتصدير.
عنوان املقر االجت اعي : شالع عبد 
شهرزاد  إقامة  س  ة  زفقة  و  املومن 
20 الدال الب ضاء -  1 لقم  ر الطابق 

20000 الدال الب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د ايوب الحاجي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : الس د أنس الزعري 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  الحاجي  ايوب  الس د 
بوالكان  ايراك   21 لقم   512 زفقة 

أكادير 80000 أكادير املغرب.
عنوافه)ا(  الزعري  أنس  الس د 
 5 شقة   2 طابق  الوفاء  تجزئة   81

املح دية 28810 املح دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  الحاجي  ايوب  الس د 
بوالكان  ايراك   21 لقم   512 زفقة 

أكادير 80000 أكادير املغرب
عنوافه)ا(  الزعري  أنس  الس د 
 5 شقة   2 طابق  الوفاء  تجزئة   81

املح دية 28810 املح دية املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798882.
1056I

NABITAL SARL

NABITAL SARL
إعالن متعدد القرالات

NABITAL SARL
 Av Prince Heritier Centre 18ر

 Nrea N25 local 25 Tanger،
90000، TANGER MAROC
NABITAL SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
 Avenue :وعنوان مقرها االجت اعي

 Prince Heritier Centre Nrea
 N25 18ر TANGER 90000 9000

.MAROC
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 
ر092ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤلخ في 0ر شتن17 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 
قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويض مسبق بب ع أصول الشركة
قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شروط وسعر ب ع هذه األصول
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 
بند لقم *: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 9696.

1057I

fiduciaire didi

INSAFSAC
إعالن متعدد القرالات

fiduciaire didi
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

INSAFSAC »شركة التوص ة 
البس طة«

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
مح د الدلفوفي ع الة ابن علي 

ميزافين - - وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: -.
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤلخ في ر1 أكتوار 2021

تم اتخاذ القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص املنقولة

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعويضه  و  االسا�سي  النشاط  حدف 

با ر 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرل  كريم  اسباعي  الوح د  الشريك 

الي  حصة   500 حصص  تفوييت 

اسباعي سع د

بند لقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرل  كريم  اسباعي  الوح د  الشريك 

حدف النشاط االسا�سي تصن ع املواد 

من الولق او الكالتون و تعويضه با ر 

شراء و ب ع و توزي ع ج  ع املنتوجات 

و البضائع 

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   22 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 1ر6ر.

1058I

EVEIL CONSEIL

SMALL PALACE BUILDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

EVEIL CONSEIL

 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI

 ، 20250، CASABLANCA

MAROC

 SMALL PALACE BUILDING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجت اعي 16 شالع 

الزلقطوني الطابق الثاني شقة لقم 

6 - 20000 الدال الب ضاء املغرب.

توس ع نشاط الشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.517187

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   25 في  املؤلخ 
نشاط  إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الت1ويج للعقال.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
 01 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798991.

1059I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

إن إس إغ أكوانتانتس أند 
بيزنيس أدفيسرز

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°118
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

إن إس إغ أكوافتافتس أفد بيزفيس 
أدفيسرز شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحسن الثاني الحي الصناعي اقامة 
فول 5 الطابق االول مكتب لقم 1ر 
مراكش 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
120099

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
اإلقتضاء ب ختصر تس  تها : إن إس 
إغ أكوافتافتس أفد بيزفيس أدفيسرز.

محاسبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معت دة.

شالع   : االجت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الصناعي  الحي  الثاني  الحسن 
1ر  لقم  مكتب  االول  الطابق   5 فول 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جوان  فب لة  الس دة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  جوان  فب لة  الس دة 
قامة فهى شقة لقم 8 محام د معطى 
هللا مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جوان  فب لة  الس دة 
اقامة فهى شقة لقم 8 محام د معطى 

هللا مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129212.
1060I

CABINET HAMDI

BR EXPERTISE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي1 جديد للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,11ر

 étage، 20200، casablanca
maroc

BR EXPERTISE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مرس السلطان الدول االول شقة ر - 
0 الدال الب ضاء املغرب.

تع ين مسي1 جديد للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.117117
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2019 يول وز   12 في  املؤلخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسي1 

العسري جواد ك سي1 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي1.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

شتن17 2019 تحت لقم 712811.

1061I

Mazguit

ABAMATECH
فسخ عقد تس ي1 حر ألصل تجالي 

)األشخاص الطب ع ون(

فسخ عقد تس ي1 حر ألصل تجالي

Abamatech

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

عقد  فسخ  تم   2018 أكتوار  1ر 

طرف  من  املوقع  الحر  التس ي1 

أباح ان  الرح ان  عبد  الس د)ة( 

مالك)ة(  )بصفته)ا(  مزك ط  امنة 

لألصل التجالي( الحامل)ة( للبطاقة 

 B81859ر لقم  للتعريف  الوطن ة 

بالعنوان  القاطن)ة(   BH12110ر و 
)فرانسوا  لعلج  البشي1  زفقة   15

دلب  الزاه ة  إقامة  سابقا(  بونسال 

املغرب  الب ضاء  الدال  10ر20  غلف 

)بصفته)ا(  كراخي  توف ق  والس د)ة( 

مسي1)ة( حرا )ة(( الحامل)ة( للبطاقة 

 WB15202ر لقم  للتعريف  الوطن ة 

القاطن)ة( بالعنوان حي الوالء ع الة 
ر لقم 15 س دي مومن 20100 الدال 

بالسجل  واملسجل  املغرب  الب ضاء 

بالدال  التجالية  باملحك ة  التجالي 

الب ضاء تحت عدد 86972ر.

1062I

ائت اف ة ب ان حنان

IZDIHAR BOIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائت اف ة ب ان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي لقم 117 مراكش ، 10000، 

مراكش مراكش

IZDIHAR BOIS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 

1 واحة الحسن الثاني ض عة ب بي 

سيبع - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر11998

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IZDIHAR BOIS

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجالة.

عنوان املقر االجت اعي : محل لقم 

ب بي  ض عة  الثاني  الحسن  واحة   1

سيبع - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الدلاعي  يوسف  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املغرب  عنوافه)ا(  املغرب  الس د 

10000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  الدلاعي  يوسف  الس د 

سيبع   202 لقم  ر  سيبع  تجزءة 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17  ر0  بتاليخ  ب راكش  التجالية 

2021 تحت لقم 129077.

Iر106

امغال عبد الغافول

SWEET HOUSE Y & EL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
لفع لأس ال الشركة

امغال عبد الغافول
شالع الجيش امللكي اقامة النول لقم 
1 الطابق االول تطوان ، 000ر9، 

تطوان املغرب
SWEET HOUSE Y & EL شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة 

ج بوتي شالع مح د داوود اقامة 
2 الطابق1شقة لقم ر - 000ر9 

تطوان املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 
71ر7.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم   2021 أكتوار   27 في  املؤلخ 
قدله  ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
 10.000« من  أي  دلهم«   100.000»
عن  دلهم«   110.000« إلى  دلهم« 
أو  فقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 1506.
1061I

FIDUMAT

2A POWERTECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUMAT
 Rue Ibnou El Adile, 2ème ,8

 Etage, N°7, Casablanca ،
20200، CASABLANCA MAROC
2A POWERTECH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجت اعي 56، شالع 
موالي يوسف الطابق الثالث شقة 

لقم11،الدالالب ضاء - 20200 

الدالالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
75ر521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 2A  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.POWERTECH
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 ،56  : االجت اعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  يوسف  موالي  شالع 
 20200  - شقة لقم11،الدالالب ضاء 

الدالالب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : باحجو  آيت  هللا  عبد  الس د 
دلهم   100 بق  ة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
باحجو  آيت  هللا  عبد  الس د 
عنوافه)ا( ابن عب د بلوك ج ت ل لقم 
ر75 دال بوعزة 20200 الدالالب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
باحجو  آيت  هللا  عبد  الس د 
عنوافه)ا( ابن عب د بلوك ج ت ل لقم 
ر75 دال بوعزة 20200 الدالالب ضاء 

املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم ر79801.
1065I

SOBEGEST

STE PHINGOO MA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°18ر APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE PHINGOO MA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

حسن 2-11 الطابق الرابع مكتب 
لقم 29 6 ا 20 شالع الحسن التاني 

القن طرة 11000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر08ر6

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHINGOO MA

غرض الشركة بإيجاز : ال17مجة.

اقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

مكتب  الرابع  الطابق   2-11 حسن 
التاني  الحسن  20 شالع  ا   6 29 لقم 

القن طرة 11000 القن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 PHINGOO : 1.000 الشركة 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوافه)ا(   PHINGOO الشركة 
مول  سان   91100 التيست د  زفقة   6

فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 6 عنوافه)ا(  املجاد  ح  د  الس د 
زفقة جولي ف  جو 0ر911 شوف ف ي1 

فرنسا

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 88896.

1066I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

طـــوال دو مــيــر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

طـــوال دو مــ ــر »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 1 ســاحـــــة 

لــوم ــكــر دو بــروي ع ــالى الحـــريـــة -- 

20120 الب ضــاء الــ ـــغــــــرب.

»تع ين م ثل قافوني للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

811.رر1.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 

- لـحـــريــشــــي آفــــس 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة   

 ----  --- ب:  اإلجت اعي  مقرها  الكائن 

--- ---
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: ---

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 798.567.

1067I

CABINET MASTER COMPTABLE

 STE AYTOUBLAID
TRAVAUX TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 10ر
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC

 STE AYTOUBLAID TRAVAUX
TRANS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال تالت 
فتوكا اكاوزج اعة س دي غافم 

امنتافوت - 11050 امنتافوت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
5ر19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 STE AYTOUBLAID TRAVAUX

.TRANS
1( مقاول  غرض الشركة بإيجاز : 
في  مقاول   )2 البضائع  فقل   دمات 
البناء و االشغال املختلفة ر( مفاوض.
دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 
غافم  اكاوزج اعة س دي  فتوكا  تالت 
امنتافوت - 11050 امنتافوت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
الس د الحسين جعة : 100 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  جعة  الحسين  الس د 

امنتافوت  التحتاف ة  القصبة  حي 

11050 امنتافوت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوافه)ا(  جعة  الحسين  الس د 

امنتافوت  التحتاف ة  القصبة  حي 

11050 امنتافوت املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بامنتافوت بتاليخ 05 فوف17 

2021 تحت لقم 515/2021.

1068I

smaticomp

GMC INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

GMC INVEST شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي : محل 

15/8 االدالسة الطابق السفلى 

ع الة ف عين الشق - 20170 

الدالالب ضاء املغرب.

قفل التصف ة

لقم التق  د في السجل التجالي : 

55215ر.

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

حل  تقرل   2021 فوف17   02 في  املؤلخ 

GMC INVEST شركة ذات مسؤول ة 

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  دلهم   100.000 لأس الها 

 8/15 محل  اإلجت اعي  مقرها 

ف  ع الة  السفلى  الطابق  االدالسة 

الدالالب ضاء   20170  - الشق  عين 

املغرب فت جة الفتهاء هدف الشركة.

و عين:
كاليلو  مافي ل  الس د)ة(  وان 
مولو و عنوافه)ا( 51 م ر سين 20502 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدالالب ضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج ع ة الختام ة 
بتاليخ 02 فوف17 2021 وفي محل 8/15 
ف  ع الة  السفلى  الطابق  االدالسة 
الدالالب ضاء   20170  - الشق  عين 

املغرب.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ  الب ضاء  بالدال  التجالية 

فوف17 2021 تحت لقم 5ر7991.

1069I

GESTION ALJANOUB

EXTRA QUALITE DU SUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوان حي السعادة ع الة لقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
 EXTRA QUALITE DU SUD

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي زفقة زمول 
لقم 72 حي الوحدة 01 شقة 2 
الع ون 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

لقم التق  د في السجل التجالي : 
8769ر

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 فوف17   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 EXTRA : اإلقتضاء ب ختصر تس  تها

.QUALITE DU SUD
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استي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  البضائع  وتصدير-فقل 
الغي1,فقل البضائع للحساب الخاص 

, فقل األشخاص , أع ال متعددة ، 
زفقة   : االجت اعي  املقر  عنوان 
زمول لقم 72 حي الوحدة 01 شقة 2 

الع ون 70000 الع ون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يوسف  جناح  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  يوسف  جناح  الس د 
 01 الوحدة  حي   72 لقم  زمول  زفقة 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  يوسف  جناح  الس د 
 01 الوحدة  حي   72 لقم  زمول  زفقة 

70000 الع ون املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   05 بتاليخ  بالع ون  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 105/2021ر.
1070I

fam consulting

 RIAD LES JARDINS DES
LILAS

فسخ عقد تس ي1 حر ألصل تجالي 

)األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تس ي1 حر ألصل تجالي
RIAD LES JARDINS DES LILAS
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
 RIAD LES JARDINS DES لشركة 
 : ب  االجت اعي  مقرها  الكائن   LILAS
181 مكتب 19 سدي غافم مراكش - 
 01 في  10000 مراكش املغرب املؤلخ 

فوف17 2021 تقرل مايلي:
التس ي1 الحر لألصل   فسخ عقد 
اححان  دلب   7  : ب  الكائن  التجالي 
بن سل  ان مراكش - 10000 مراكش 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
 RIAD LES JARDINS DES LILAS

و  التجالي  لألصل  مالكة  بصفتها   :

بصفتها   AND PARTNER شركة 

مسي1ة حرة.

1072I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 HERMITAGE
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 n° 20, Bd Zerktouni, Casablanca

 )1er étage, bureau 14( ، 20140،

Casablanca, Maroc

 HERMITAGE CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2رر ، 

شالع براه م لوداني، طابق 5 ، 

مكتب 21 ،إقامة الريحان ، حي 

املعاليف ، الدال الب ضاء. - 0رر20 

الدال الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

520869

 21 في  مؤلخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار 

مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 HERMITAGE CONSTRUCTION

.SARL AU

إدالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإليجالات
اإلنعاش العقالي

مختلفة  وأع ال  ع ل ات 

 صوصا في مجال العقال.

2رر   : االجت اعي  املقر  عنوان 

 ،  5 طابق  لوداني،  براه م  شالع   ،

حي   ، الريحان  ،إقامة   21 مكتب 

0رر20   - الب ضاء.  الدال   ، املعاليف 

الدال الب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الكتاني  املهدي  مح د  الس د 

الح  دي : 1.000 حصة بق  ة 100 

دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكتاني  املهدي  مح د  الس د 
لوس ون  اقامة  عنوافه)ا(  الح  دي 
حي   15 شقة  لوس ون  زفقة 

الدال  60ر20  الب ظاء  املستشف ات 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكتاني  املهدي  مح د  الس د 
لوس ون  اقامة  عنوافه)ا(  الح  دي 
حي   15 شقة  لوس ون  زفقة 

الدال  60ر20  الب ظاء  املستشف ات 

الب ضاء املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال الب ضاء بتاليخ - تحت 
لقم -.

Iر107

STE GEST CLA COM SARL

 STE FRANCHISES DES
TRAVAUX PUBLIC SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 رEME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE FRANCHISES DES

 TRAVAUX PUBLIC SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

اغنسلن اكن ون تنغي1 - 15800 

تنغي1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر256

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 STE  : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 FRANCHISES DES TRAVAUX

.PUBLIC SARL

و  -البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة

االتصال  أوص افةمسالات  -بناء 

وأفابيب امل اه والصرف الصحي

-مفاوض.

دوال   : االجت اعي  املقر  عنوان 

اغنسلن اكن ون تنغي1 - 15800 تنغي1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  لأس ال  مبلغ 

2.000.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 10.000  : حساين  موحى  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

 10.000  : البنال  الحسين  الس د 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوافه)ا(  حساين  موحى  الس د 

اغنسلن اكن ون تنغي1 15800 تنغي1 

املغرب.

عنوافه)ا(  البنال  الحسين  الس د 

اغنسلن اكن ون تنغي1 15800 تنغي1 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوافه)ا(  حساين  موحى  الس د 

اغنسلن اكن ون تنغي1 15800 تنغي1 

املغرب

عنوافه)ا(  البنال  الحسين  الس د 

اغنسلن اكن ون تنغي1 15800 تنغي1 

املغرب

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   11 بتاليخ  بتنغي1  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم 67ر1.

1071I

SOBEGEST

STE PHINGOO MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي1 تس  ة الشركة

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°18ر APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE PHINGOO MAROC شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي اقامة 

حسن 2-11 الطابق التاني مكتب 

لقم 29 6 ا 20 شالع الحسن التاني - 

11000 القن طرة املغرب.

تغ ي1 تس  ة الشركة

لقم التق  د في السجل التجالي 

59991

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 شتن17   27 في  املؤلخ 

 STE« من  الشركة  تس  ة  تغ ي1 

 STE« إلى   »PHINGOO MAROC

.»DARNABELLA

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاليخ 01 فوف17 

2021 تحت لقم 88897.

1075I

EVEIL CONSEIL

KHADAMAT BOURGOGNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
 KHADAMAT BOURGOGNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 شالع 
س دي مح د بن عبد هللا عكالي - 

10050 الرااط املغرب.
تفويت حصص

لقم التق  د في السجل التجالي 
.118679

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2021 أكتوار   18 في  املؤلخ 

املصادقة على :
العوي�سي  )ة(  الس د  تفويت 
7.000 حصة اجت اع ة من   ديجة 
الس د  لفائدة  حصة   7.000 أصل 
أكتوار   18 بتاليخ  الحنفي  حنان  )ة( 

.2021
تفويت الس د )ة( العوي�سي فاط ة 
من  اجت اع ة  حصة   7.000 الزهرة 
الس د  لفائدة  حصة   7.000 أصل 
أكتوار   18 بتاليخ  الحنفي  حنان  )ة( 

.2021
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   
فوف17  ر0  بتاليخ  بالرااط  التجالية 

2021 تحت لقم ر11275.

1076I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE )موت نة األمافة 

املحل ة(

ادم شانج
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)موت نة األمافة املحل ة(

511 زفقة لمضان الكا�سي الحي 
القديم ، 65800، تاوليرت املغرب
ادم شافج »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: 168 

زفقة لمضان الكا�سي الحي القديم - 

65800 تاوليرت املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي: 

.19715

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  2021 تم  25 أكتوار  في  املؤلخ 

القرالات التال ة: 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على الحسابات املوقوفة في 

1/12/2020ر

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على ع ل ات التصف ة التي 

لم يت1تب عنها اي لاح او  سالة

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي: 

براءة  منح  و  التصف ة  قفل  اعالن 

و  للشركة  القافوني  لل صفي  الدمة 

كدلك لل سي1

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االعالن عن تصف ة و حل الشركة و 

ب قرها  الشركة  بوثائق  االحتفاظ 

االجت اعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة: 

بند لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ال شيئ

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

فوف17   01 بتاليخ  بوجدة  التجالية 

2021 تحت لقم 797ر.

1077I

BAKALI COMPTA SARL

BEN TAHER CERAMIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

BAKALI COMPTA SARL

شالع الدال الب ضاء اقامة فرح لقم 

28 تطوان تطوان، 000ر9، تطوان 

املغرب

BEN TAHER CERAMIQUE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة 

الح راء بني حسان تطوان تطوان 

000ر9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
لقم التق  د في السجل التجالي 

7رر27.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 أكتوار   05 في  املؤلخ 

املصادقة على :

الخالق  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجت اع ة  حصة   500 بنه اج 

الس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

)ة( عث ان الجبلي الع راني بتاليخ 05 

أكتوار 2021.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم   

أكتوار   26 بتاليخ  بتطوان  االبتدائ ة 

2021 تحت لقم ر119.

1078I

efg expert

ALAOUILUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 9ر

، 20000، casablanca maroc

ALAOUILUM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

العزيزية شالع امل لكة العرا ة 

السعودية الطابق ر0 لقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

لقم التق  د في السجل التجالي : 

121111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القافون  إعداد  تم   2021 شتن17   02

املسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 

 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALAOUILUM

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فجالة األملن وم.

إقامة   : االجت اعي  املقر  عنوان 

العرا ة  امل لكة  شالع  العزيزية 
 -  20 لقم  ر0  الطابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

الس د مح د العلوي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.

الس د أح د القريفي : 500 حصة 

بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوافه)ا(  العلوي  مح د  الس د 
لقم 71ر الحي الجديد زواغة 0000ر 

فاس املغرب.
عنوافه)ا(  القريفي  أح د  الس د 
دوال اوالد ا ريص ق ادة الخنيشات 

91122 جرف امللحة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوافه)ا(  العلوي  مح د  الس د 
لقم 71ر الحي الجديد زواغة 0000ر 

فاس املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17  ر0  بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 7ر2175.
1079I

FIDUINVEST

OUN TRADING
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

OUN TRADING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الس د قطب اقامة الصدق الطابق 

االل�سي لقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجت اعي للشركة
لقم التق  د في السجل التجالي 

.107067

الوح د  الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في 08 أكتوار 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الصدق  اقامة  قطب  الس د  »شالع 

 90000  -  1 لقم  االل�سي  الطابق 

الحاج  »عزيب  إلى  املغرب«  طنجة 

 1 ع الة   68 الدلادب  مج ع  قدول 

طنجة   90000  - االل�سي  الطابق 

الغرب«.

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217200.

1080I

efg expert

ZOHRA COFFESHOP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 9ر

، 20000، casablanca maroc

ZOHRA COFFESHOP شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األل�سي 1 مج ع ديال طنجة 

مج وعة 6 ع الة 1 املخزن لقم ر1، 

مسنافة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
لقم التق  د في السجل التجالي : 

121507

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القافون  إعداد  تم   2021 أكتوار   18
مسؤول ة  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  متبوعة  الشركة  تس  ة 
 : تس  تها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZOHRA COFFESHOP
إدالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغ ل املقاهي واملطاعم.
الطابق   : االجت اعي  املقر  عنوان 
األل�سي 1 مج ع ديال طنجة مج وعة 
6 ع الة 1 املخزن لقم ر1، مسنافة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  لأس ال  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الس د سوف ان بوغولي 

حصة بق  ة 100 دلهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوغولي  سوف ان  الس د 
 166 لقم  الوقاية  حي  عنوافه)ا( 

000ر9 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
بوغولي  سوف ان  الس د 
 166 لقم  الوقاية  حي  عنوافه)ا( 

000ر9 تطوان املغرب
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
فوف17   01 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2021 تحت لقم 217595.
1081I

مكتب الس د الحسني يوسف

IMHDARNE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين م ثل قافوني للشركة

مكتب الس د الحسني يوسف
مكتب لقم EB 107 الطابق 1 بلوك 
E تكنواول 2 أكادير باي فوفتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب

IMHDARNE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: الحصن 

حي لك أشبال تجزئة أفولكي - 000ر8 

تالودافت املغرب.

»تع ين م ثل قافوني للشركة«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

729ر.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

وتبعا   2021 أكتوار   26 في  املؤلخ 

تع ين  تقرل  جدد  مسي1)ين(  لتع ين 

امل ثل)ين( القافوني)ين(: 

- سرود عبد العزيز

- العبادي مصطفى

- 0 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

مقرها  الكائن  الوح د  الشريك  ذات 

اإلجت اعي ب: 0 - 0 0
عند  التجالي  السجل  لقم 

االقتضاء: -

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتالودافت بتاليخ 05 فوف17 

2021 تحت لقم 2005.

Iر108

AMOURI CONSULTING

 SOCIETE INDUSTRIELLE ET
 COMMERCIALE D›OLIVES

ET CEREALES – SICOC
إعالن متعدد القرالات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 SOCIETE INDUSTRIELLE ET

 COMMERCIALE D›OLIVES ET

CEREALES – SICOC »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: زفقة 

 ريبكة الحي الصناعي الدكالات 

فاس - 0000ر فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«
لقم التق  د في السجل التجالي: 

ر1816.
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يول وز   06 في  املؤلخ 

القرالات التال ة : 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الصقلي  فج ة  الس دة  وفاة  اعالن 

تنازالت  على  واملوافقة  الحس ني 

الشركاء على األسهم.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي:

املوافقة على هبة األسهم.

على  ينص  الذي  ر:  لقم  قرال 

مايلي: إعادة ص اغة النظام األسا�سي 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة : 

بند لقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغ ي1 تقس م لأس ال الشركة فت جة 

وفاة الس دة فج ة الصقلي الحس ني

بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لأس ال  مبلغ  ففس  على  االبقاء 

الشركة

باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 

أكتوار   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم ر1ر1.

1081I

AMOURI CONSULTING

UNIONS CEREALES
إعالن متعدد القرالات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 UNIONS CEREALES

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 61 

تجزئة وفاء بنسودة فاس - 0000ر 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرالات«

لقم التق  د في السجل التجالي : 

ر2177.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يول وز   06 في  املؤلخ 

القرالات التال ة : 

قرال لقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الصقلي  فج ة  الس دة  وفاة  اعالن 

تنازالت  على  واملوافقة  الحس ني 

الشركاء على األسهم.

قرال لقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على هبة األسهم.

قرال لقم ر: الذي ينص على مايلي :
األسا�سي  النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.
على  ينص  الذي   :1 لقم  قرال 
مايلي: اعت اد النظام األسا�سي املعاد 

الص اغة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

النظام األسا�سي التال ة : 
بند لقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
تغ ي1 تقس م لأس ال الشركة فت جة 
وفاة الس دة فج ة الصقلي الحس ني
بند لقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لأس ال  مبلغ  ففس  على  االبقاء 

الشركة.
باملحك ة  القافوني  اإليداع  تم 
أكتوار   01 بتاليخ  بفاس  التجالية 

2021 تحت لقم 15ر1.
1085I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف لقم : 2021/71
حساب لقم :  1208

بناني وولثة  : سعاد  الطرف األول 
التعريف  البطاقة  لقم  زماحي، 

.D100699 : الوطن ة
الرا�سي،  فؤاد   : الثاني  الطرف 
 : الوطن ة  التعريف  البطاقة  لقم 

151رGM1. مغربي الجنس ة.
األصل التجالي : ص دل ة.

العنوان : الرااط 961 حي املنزه.
لقم السجل التجالي : 7226ر.

ب صحلة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
 15 عشر   غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

16 مكرر

املحك ة التجالية بالرااط
ملف لقم2021/66
حساب لقم :  ر116

الصنهاجي  سهام   : األول  الطرف 
 : الوطن ة  البطاقة  لقم  الغازي 

رBE 55806 مغرا ة الجنس ة.
أسع دي  وس لة   : الثاني  الطرف 
الوطن ة :  التعريف  البطاقة  لقم 

1ر720رA مغرا ة الجنس ة.
لقم  اسع دي  عبدالح  د 
 F695  : الوطن ة  التعريف  البطاقة 

مغربي الجنس ة.
األصل التجالي : ا صائي فظالات 
مركب  املنزه  حي  م  ي  ح  العنوان: 
لقم  الرااط   89 لقم  متجر  املنال 

السجل التجالي : 68590.
ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
 15 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

17 مكرر

املحك ة التجالية بالرااط

ملف لقم : 2021/70

حساب لقم : 1150

الطرف األول :
بطاقة  لقم  مالس ل،  مح د 

مغربي   H719  : الوطن ة  التعريف 

الجنس ة.

الطرف الثاني :

 MARCIL ASSURANCES شركة 

مالس ل،  مح د   : القافوني  مسي1ها 
 : الوطن ة  التعريف  بطاقة  لقم 

.H719
 1 لقم  بهت  زفقة  6ر   : العنوان 

الرااط.
لقم السجل التجالي : 88116.

ب صلحة  التعرضات  وستقبل 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

 15 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة السجل التجالي

18 مكرر

املحك ة  التجالية بالرااط

ملف لقم 2021/67

حساب لقم : 1161

الطرف األول :

بطاقة  لقم  مصطفى  جوي 

 AA 6100ر   : الوطن ة  التعريف 

مغربي الجنس ة ؛

جوي ياسين لقم بطاقة التعريف 

مغربي   ،  AA 22211   : الوطن ة 

الجنس ة.

الطرف الثاني :
بطاقة  لقم  جواد،  منتصر 

 EE226810 الوطن ة   التعريف 

مغربي الجنس ة.

الحقائب  بِائع   : التجالي  األصل 

ال دوية بالتقس ط.

العنوان : حي ي م حي املنزه مركب 

املنال متجر لقم 52 الرااط.

 : التجالي  السجل  لقم 
.110200/110198

ب صلحة  التعرضات  وستقبل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
 15 عشر  غاية   سة  إلى  بالرااط 

يوما من صدول اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

لئيس مصلحة السجل التجالي

51 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف عدد : ر2021/9

ملف تفويت أصل تجالي عن طريق 
الب ع

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 
مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  أفه 
الس د  باع   ،2021 سبت 17   21 في 
لبطاقة  الحامل  املوذن  ايت  اح د 
 K56699 عدد  الوطن ة  التعريف 
في  محرلة  عدل ة  وكالة  ب قت�سى 
 2021 يوف و   22 في  ومؤل ة  فرنسا  
املوذن  ايت  يونس  الس د  عن  ف ابة 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بفرنسا  والقاطن   K22516ر عدد 
بطنجة  التجالي  بالسجل  واملسجل 
األصل  مج وع   ،91962 عدد  تحت 
مدشر  بطنجة  الكائن  التجالي 
الس دة  لفائدة  اكزفاية،  الفريح ين 
لبطاقة  الحاملة  كعبوب  سلمى 
 ،I710180 عدد  الوطن ة  التعريف 
التجالي  األصل  ق  ة  وحددت 
قدله  إج الي  مبلغ  في  الب ع  موضوع 

150.000.00 دلهم.
التعرضات  ج  ع  فإن  وعل ه 
املحك ة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 
15 يوما ابتداء من تاليخ  دا ل أجل 
وما   81 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يل ه من مدوفة التجالة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس كتابة الضبط
 ديجة أقشول

6 مكرر

املحك ة  التجالية بطنجة

ملف عدد : 2021/91
ملف تفويت فصف  أصل تجالي 

عن طريق الب ع
كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بطنجة  التجالية  باملحك ة  الضبط 

في  مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى  أفه 

سع د  الس د  باع   ،2021 يوف و   11

لبطاقة  الحامل  السريفي  الحراق 

 KB1085ر عدد  الوطن ة  التعريف 

الساكن بطنجة زفقة االمام الشافعي 
التجالي  بالسجل  واملسجل   62 لقم 

فصف  156ر8،  عدد  تحت  بطنجة 

الكائن بطنجة شالع  التجالي  األصل 
 ،17 لقم   5 ع الة  حن فة  ابي  االمام 

لفائدة الس د سف ان الخراز الحامل 

عدد  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

فصف  ق  ة  وحددت   ،KB9610

األصل التجالي موضوع الب ع في مبلغ 

إج الي قدله 55.000.00 دلهم. 

التعرضات  ج  ع  فإن  وعل ه 

املحك ة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 

15 يوما ابتداء من تاليخ  دا ل أجل 

وما   81 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يل ه من مدوفة التجالة.

النشرة الثاف ة
عن لئيس كتابة الضبط

 ديجة أقشول

7 مكرر

املحكمة التجارية اكادير
مكتب السجل التجالي

ملف لقم : 128/2020

حساب  صو�سي : 1867

9027/21
هبة حصص في االصل التجالي

النشرة االولى
املؤلخ  العرفي  العقد  ب وجب 

الس د  وهب   ،2019 ف17اير   12 في 

لقم  الوطن ة  بطاقته  جنني  عبد هللا 

اجننى فاط ة  والس دة   J9111ر

 II.  -  إعالنات قضائية
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 BE97819 لقم  الوطن ة  بطاقتها 

وهي  املشاعة  حصصيه ا  ج  ع 

هللا  لعبد  بالنسبة   2/5 الخ سان 

جنني والخ س 1/5 بالنسبة لفاط ة 
التجالي  االصل  مج وع  من  حنني 

الواقع  بالج لة  الغذائ ة  املواد  لب ع 

مراكش  شالع  امبالك  الحاج  بع الة 
التجالي  بالسجل  واملسجل  اكادير 

باملحك ة التجالية باكادير تحت لقم 

16ر21 لفائدة شق قها الس د مح د 

التعريف  لبطاقة  الحامل  جنني 

.J5981ر

كتابة  مصلحة  لئيس  فان  واذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

دا ل  باكادير  التجالية  باملحك ة 

الثاف ة  للنشرة  15 يوما املوال ة  اجل 

طبقا لل ادة ر8، 81 و101 من مدوفة 

التجالة.

النشرة األولى
تحت ج  ع التجفظات

لئيس مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحك ة التجالية باكادير
مكتب السجل التجالي
ملف  لقم : 2021/16.

حساب  صو�سي : 2565

21/ر816

ب ع أصل تجالي
النشرة االولى

املحرل  الب ع  عقد  ب قت�سى 

بوجرادة  ابراه م  االستاذ  ب كتب 

موثق باكادير املحرل في 27 أغسطس 

.2021

باعت ب وجبه الس دة ل لى امزغال 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

J111299 االصل التجالي للص دل ة 

الكائنة بدوال اك و الج اعة القروية 
التجالي  بالسجل  واملسجل  للدلالكة 

باملحك ة التجالية باكادير تحت الرقم 

الس د  لفائدة  6ر581،  التحل لي 

لبطاقة  الحامل  شف ق  الجل ل  عبد 

 ،BJ215270 لقم  الوطن ة  التعريف 

بث ن اج الي قدله 500.000 دلهم.

واذلك فان لئيسة مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجالية باكادير دا ل اجل 
15 يوما املوال ة للنشرة الثاف ة طبقا 

لل ادة 81 من مدوفة التجالة.
النشرة الثاف ة

تحت ج  ع التحفظات

االمضاء :

لئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحك ة التجالية باكادير
مكتب السجل التجالي

ملف  لقم : 2021/17.

حساب  صو�سي : 2578

8161/21

تنازل عن أصل تجالي
النشرة االولى

عن  التنازل  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ االمضاء  املصحح  الثي   حق 
ب وجبه  تنازلت   ،2021 سبت 17   22  
الحاملة  بوهم  ايت  فاض ة  الس دة 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
J256727 عن حقها في املحل التجالي 
الكائن برقم 10ر سوق االحد اكادير 
املسمى  ابنها  من  الثا  اليها  أل  والذي 
ق د ح اته اح د ايت بوهم واملسجل 
التجالية  باملحك ة  التجالي  بالسجل 

باكادير تحت لقم 6161ر.
كتابة  مصلحة  لئيس  فان  واذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
باملحك ة التجالية باكادير دا ل اجل 
15 يوما املوال ة للنشرة الثاف ة طبقا 

لل ادة 81 من مدوفة التجالة.
النشرة الثاف ة

تحت ج  ع التحفظات.

االمضاء :
لئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحك ة التجالية بأكادير
ملف لقم 50/2021

حساب  صو�سي : 2621
ب ع أصل تجالي

املحرل  الب ع  عقد  ب قت�سى 
موثق   اصبان  ل�سى  األستاذ  ب كتب 
به ئة أكادير املحرل في 5 ف17اير 2021 

ل�سى  اإلله  عبد  الس د  ب وجبه  باع 
الوطن ة   التعريف  لبطاقة  الحامل 
الكائن  التجالي  األصل   J92178
الفرابي  شالع  الدا لة،  حي  بأكادير 
بلوك ف 11 لقم 27 واملسجل بالسجل 
بأكادير  التجالية  باملحك ة  التجالي 
الس د  لفائدة   ،57602 لقم  تحت 
لبطاقة  الحامل  القزاول  إس اع ل 
   BJ 2788711 التعريف الوطن ة لقم 
دلهم.  200.000 قدله  إج الي  بث ن 
واذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجالية بأكادير دا ل أجل 
املوال ة   )15( يوما  عشرة  الخ سة 
مدوفة  من   81 لل ادة  طبقا   للنشرة 

التجالة.
النشرة الثاف ة

لئيسة مصلحة كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 157/2021

حساب لقم : 766ر
ب ع األصل التجالي

يول و  ر1  في  ب قت�سى عقد عرفي 
بتاليخ ب راكش  ومسجل   2021 
الس دة  باعت   2021 أغسطس   9  
للبطاقة  الحاملة  افصالي  مل كة 
برقم  الساكنة   SH102955 الوطن ة 

1977 حي املح دي اكادير.
 BLINE TRANS شركة  لفائدة 
اوالد  بدوال  مقرها  الكائن   SARL
س دي   791 لقم  ا  بلوك  بلعك د 
سجل  مراكش  الويدان  براه م 
التجالي لقم 116165 م ثلها الس د 
للبطاقة  الحامل  اسامة  بوطاهر 
الوطن ة 0ر17رJC1  والساكن ب 10 
تجزئة بولودان بال قشاش تالودافت.
الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
بالدكان 2 لقم 8 إقامة ح زة 2 ا. ف 
بالسجل  واملسجل  محام د  ك اسة 
التجالي تحت لقم 125966 وشعاله 
املادية  عناصره  بج  ع   TAXI ICE

واملعنوية ب بلغ 92000.00 دله ا.

أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية   باملحك ة   التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش

 ملف عدد 157/2021

حساب لقم 771ر

ب ع أصل تجالي

مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ومسجل   ،2021 أغسطس   2 في 

 ،2021 سبت 17   20 بتاليخ  ب راكش 

الحامل  بوح د  هللا  عبد  الس د  باع 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

البهجة  بحي  الساكن   ،E52705ر

الس د  لفائدة  ب راكش   129 لقم 

لبطاقة  الحامل  اعراب  الحسين 

 ،EE27ر01ر لقم  الوطن ة  التعريف 

الطاهر  س دي  بتعاوف ة  الساكن 

التجالي  األصل  مراكش  سعادة 

الفرعي الكائن بالدكان لقم 1ر مكرل 

مراكش  الفداء  زفقة  البهجة  بحي 

الغذائ ة  املواد  لب ع  واملنعقد  املنالة 

بالسجل  واملسجل  بالتقس ط 

بج  ع  612ر10  لقم  تحت  التجالي 

ب بلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

ألبعون ألف دلهم 10.000 دلهم.

اعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتفدموا  أن 

تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل  السجل 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15( من نشر االعالن 

الثاني.

النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

4 مكرر
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املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/151

حساب لقم 702ر
ب قت�سى عقد لسمي توث قي تلقاه 
األستاذ موالي أح د الصديقي املوثق 
 2021 يول و   16 في  مؤلخ  بالجديدة، 
باعت شركة Riad Fantasia املسجلة 
لقم   تحت  ملراكش  التجالي  بالسجل 
شركة   Bleu’Clair لفائدة   21087
واملسجلة  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
لقم  تحت  ملراكش  التجالي  بالسجل 

7611ر1.
الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
مراكش   11 لقم  م ر  لغزايل  بعرسة 
التجالي  بالسجل  واملق د  املغرب 
بج  ع   ،21087 لقم  تحت  ملراكش 
بدون  واملعنوية  املادية  عناصره 
بضاعة بث ن قدله 125.000 دلهم.

فعلى دائني البائع املذكول أعاله أن 
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 
التجالية ب راكش  التجالي باملحك ة 
نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
اإلعالن األول وينتهي في يوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

31 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي 
لقم ر2021/15

حساب لقم 691ر
تلقاه  توث قيي  عقد  ب قت�سى 
موثق  العسري  مروان  األستاذ 
أغسطس   25 في  واملؤلخ   ب راكش 
 27 بتاليخ  ب راكش  واملسجل   2021
 clef شركة  باعت   2021 أغسطس 
األصل  في  حصصها  ج  ع   al Khair
الكائن  لص دل ة  واملعد  التجالي 
الطريق  الوداية  مركز  ب راكش 
بالسجل  واملق د   8 لقم  الرئيس ة 
ر8101  لقم  تحت  ب راكش  التجالي 
من السجل التحل لي بج  ع عناصره 
املادية واملعنوية بث ن قدله 500.000 

دلهم.

التجالي  األصل  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

32 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

ب ع أصل تجالي 

لقم 2021/152

حساب لقم 689ر

0ر  في  ب قت�سى عقد موثق مؤلخ 

سناء  الس دة  باعت   ،2021 سبت 17 

الوطن ة  للبطاقة  الحاملة  الحريري، 

 ، باملح دية  الساكنة   ID2618 لقم 

لقم   9 ع الة  ر  س  م  النس م  إقامة 

املسمى  التجالي  األصل   ج  ع   ،6

واملستغل  الكائن  بالزا  ص دل ة 

ب راكش، لقم 1 ع ل ة يافيس ع الة 

الكريم  عبد  شالع  العب د  كدية   2

ص دل ة،  على  واملشت ل  الخطابي، 

ب راكش  التجالية  باملحك ة  املسجل 

السجل  من  281ر12  لقم  تحت 

التحل لي وتحت لقم 101 من السجل 

املادية  عناصره  بج  ع  الت1ت بي، 

واملعنوية، لفائدة الس د أفوال عكاش، 

89 زفقة الشاوية  الساكن بالب ضاء، 

دلهم.  580.000 قدله  بث ن   ،7 ط 

فعلى دائني الس دة سناء الحريري 

يتقدموا  أن  أعاله  املذكولة  البائعة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجالي 

دا ل  ب راكش  التجالية  باملحك ة 

اإلعالن  نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

33 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/118

حساب لقم 656ر
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 
يول و 2021 ومسجل ب راكش بتاليخ 
الس دة  قدمت   2021 سبت 17   22
لبطاقة  الحاملة  املسعودي  دل لة 
 EE59518 لقم  الوطن ة  التعريف 
دال  قبالة  املسعودي  بف ال  القاطنة 
مراكش  ابراه م  س دي  واحة  مل اء 
التحل الت  مخت17  شركة  لفائدة  
شركة  )ش.م.م.ش.و(،  تالكة  الطب ة 
األصل  ج  ع  التأسيس،  طول  في 
ر  برقم   215 ب  الكائن  التجالي 
تجزئة اللة ح ة طريق تالكة مراكش، 
 20758168 لقم  الضريبي  الرقم 
واملعد ك خت17 تحل الت طب ة بج  ع 
ب بلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 
 50.000 مقابل  دلهم   5.000.000

حصة احت اع ة في الشركة.
أعاله  املذكول  املقدم  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 
ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

34 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/119

حساب لقم 658ر
يوف و   16 في  ب قت�سى عقد مؤلخ 
بتاليخ  ب راكش  ومسجل   2021
 Riad الشركة  باع   2021 يوف و   29
.Boulouris  لفائدة الشركة Adjmal
ج  ع األصل الكائن عرصة اوزال 
لقم 75 باب دكالة املدينة واملعد دال 
الض افة واملسجل بالسجل التجالي 
عناصره  بج  ع  115ر2  لقم  تحت 
76.110.00ر  ب بلغ  واملعنوية  املادية 

دلهم.

أعاله  املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

35 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
هبة وا ع أصل تجالي

ملف 2021/117

حساب لقم 655ر

ب قت�سى عقدين عرف ين مؤل ين 

ومسجلين   2021 أغسطس  0ر  في 

ب راكش بتاليخ 8 سبت 17 2021.

عقد هبة :

وهب الس د م الد التديلي الحامل 

لقم   الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

لقم  أزلي  بحي  الساكن    EE79010

966 مراكش والس دة حنان التديلي 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بزفقة  الساكنة    E 198618 لقم 

املدالس لقم 27 سوق ألبعاء الغرب، 

الس دة اس ا التديلي الحاملة لبطاقة 

 E198651 لقم   الوطن ة  التعريف 

الحاملة  التديلي  سهام  والس دة 

 E لقم   الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

 1 باملسي1ة  الساكنة   568192

تانس فت 2 ع الة ك لقم 11 مراكش، 

الحاملة  التديلي  هند  والس دة 

لقم   الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

EE22019  الساكنة بتجزئة ازلي لقم 

الريح  فاطنة  والس دة  مراكش   966

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

ازلي  بحي  الساكنة    E 150911 لقم  

الس د  لفائدة  مراكش   966 لقم 

لبطاقة  الحامل  التديلي  أمين  مح د 

  EE29ر21ر لقم   الوطن ة  التعريف 

966 مراكش،  لقم  ازلي  بحي  الساكن 
التجالي  األصل  في  حقوقهم  ج  ع 

ملك تهم في  الذي   16/61 في  املت ثلة 
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الصويرة،  طريق  بأسكجول  الكائن   

النشاط  مل السة  واملعد  مراكش 

واكسسوالات  أجزاء  بب ع  املتعلق 
الس الات واملسجل بالسجل التجالي 

عناصره  بج  ع  5601ر1  لقم  تحت 

أجل  من  بتقويم  واملعنوية  املادية 

دلهم.  71750 قدله  التسج ل 

عقد ب ع :

الرحلي  الدليس ة  الس دة  باعت 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
ازلي  بحي  الساكنة    E68817 لقم  

الجنوبي لقم 158 مراكش.

لفائدة الس د مح د أمين التديلي  

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
ازلي  بحي  الساكن    EE29ر21ر لقم  
في  حقوقها  ج  ع  مراكش   966 لقم 

 1/61 في  املت ثلة  التجالي  األصل 
بأسكجول  الكائن  ملك تها  في  الذي 

واملعد  مراكش  الصويرة  طريق 

أجزاء  بب ع  املتعلق  النشاط  مل السة 

واملسجل  الس الات  واكسسوالات 

بالسجل التجالي تحت لقم 5601ر1 

واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 

بتعويض قدله 6500 دلهم.

املذكولين  الواهبين  دائني  فعلى 

أعاله أن يتقدموا بتعرضهم إلى قسم 

التجالية  باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ 

ال وم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

36 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

ملف لقم : 150/2021

حساب لقم : 666ر
ب ع أصل تجالي

مؤلخ  عرفي  ب ع  عقد  ب قت�سى 

ومسجل   2021 سبت 17   20 في 

تنازلت  9/2021/ر2  بتاليخ  ب راكش 

الس دة بكري كوثر، الحاملة لبطاقة 

 E799551 لقم  الوطن ة  التعريف 

الس د  لفائدة  ب راكش  والساكنة 

الحامل  الشك ب،  الصادق  عبد 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
E518568 وذلك عن األصل التجالي 
باب  سويقة،   ،116 برقم  الكائن 
5810ر1 بج  ع  دكالة، مراكش لقم 
واملعد  واملعنوية  املادية  عناصره 
هكذا  دلهم   90.000 مبلغ  للخ اطة، 

بالحروف تسعون ألف دلهم.
أن  أعاله  البائعة  دائني  فعلى 
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 
التجالية ب راكش  التجالي باملحك ة 
نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
اإلعالن األول وينتهي من يوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

37 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
ملف لقم : 151/2021

حساب لقم : 667ر
إعالن عن تقديم أصل تجالي حصة 

في شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ ومسجل   2021 يوف و   22 
الس دة  قدمت   2021 يول و  ر1   
لبطاقة  الحاملة   ، املنصولي  فرجس 
 E659991 لقم  الوطن ة  التعريف 
برقم  الكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
مراكش  سيبا،  فبك  ديول   ،11 و   10
بالسجل  واملسجل  لص دل ة  واملعد 
بج  ع   98251 لقم  تحت  التجالي 
ب بلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 
شركة  في  حصة  دله ا   2.000.000
الشريك  ذات  ش.م.م  كولف  س  م  ا 
الوح د الكائن مقرها االجت اعي برقم 
10 و 11، ديول فبك سيبا، مراكش في 

طول التأسيس.
فعلى دائني البائع املذكول أعاله أن 
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 
التجالية ب راكش  التجالي باملحك ة 
نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
اإلعالن األول وينتهي من يوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن لئيس كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف الب ع لقم : 0/2021ر

حساب لقم : 8ر6ر
مح د  ذ.  توث قي  عقد  ب قت�سى 
السو�سي صدوق املوثق بفاس بتاليخ 
17 سبت 17 2021 و11 أكتوار 2021 

واملسجل بتاليخ ر1 أكتوار 2021.
البائع :

 D111117 بوه وفي  مح د 
عين   228 لقم  ول لي  حي  الساكن 

تاوجطات.
 D96521ر بوه وفي  اس اع ل 
عين   115 لقم  اكدال  حي  الساكن 

تاوجطات.
املشت1ي :

 H107691 اعنيبة  هللا  عبد 
ر  املسي1ة  الب ضاء  بالدال  الساكن 

زفقة 80 لقم 9.
ب ع أصل تجالي

 ET 8ر991  لقم  التجالي  لألصل 
.99110

 REZ DE CHAUSSEE  : بـ  الكائن 
 AVENUE AHMED LOUKILI

.N°21 FES
بث ن قدله : 600.000 دلهم.

أجل  دا ل  التعرضات  وتقبل 
النشرة  تاليخ  من  يوما  عشر    سة 

الثاف ة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط :
الس د املصطفى  طابي

64 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالخميسات
ملف لقم : 2021/08
حساب لقم : 5ر125

إعالن عن ب ع  األصل التجالي
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 11 فوف 17 2020 باع الس دان :
زهي1 بوا ة الحامل ل ب.ت.و عدد 

.D111999
ل ب.ت.و  الحامل  الخلفي  سع د 
الحبيب  للس د   X55759 عدد 
عدد  ب.ت.و  ل  الحامل  بالرح  و 
الكائن  التجالي  األصل    X89510
الخامس  مح د  شالع   102 لقم  ب. 
بالسجل  واملسحل  الخ يسات 

و9198ر  9191ر  عدد  التجالي 
بالخ يسات،  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 

واملقدل بث ن 120.000.00 دلهم.
لذلك فإن ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط   بكتابة  توضع  أن 
أجل  دا ل  بالخ يسات  اإلبتدائ ة 
النشرة  صدول   تاليخ  من  يوما   15

الثاف ة .
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة  كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بالخ يسات
امللف لقم : 2021/17
حساب لقم : 551ر1

ب ع االصل التجالي
بتاليخ توث قي  عقد   ب قت�سى 
الس د  باع   ،2021 أغسطس  ر2   
ل.ب.ت.و.  الحامل  بوطاهر  مج دو 
لقم رX1106 للس د سع د ش خاوي 
 ،W69200ر لقم  الحامل ل.ب.ت.و. 
شالع   : ب  الكائن  التجالي  االصل 
املحل  لقم  العزيز  عبد  بن  ع ر 
الجل  واملستغل  الخ يسات،   161
واملسجل  بالتقس ط  االثواب  ب ع 
1ر276  لقم  تحت  التجالي  بالسجل 
بالخ يسات،  االبتدائ ة  باملحك ة 
واملعنوية  املادية  عناصره  بج  ع 

واملقدل بث ن 260.000 دلهم.
لذلك فان ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
أجل  دا ل  بالخ يسات  االبتدائ ة 
النشرة  صدول  تاليخ  من  يوما   15

الثاف ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بالخ يسات
امللف لقم : 2021/20

حساب لقم : 707ر1

ب ع االصل التجالي
بتاليخ توث قي  عقد   ب قت�سى 
ع ر  الس د  باع   ،2021 يول و   26  
لقم  ل.ب.ت.و.  الحامل  لواات 
بوشت أح د  للس د   X115898
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 ،X56995ر لقم  ل.ب.ت.و.  الحامل   
زفقة   : ب  الكائن  التجالي  االصل 
الخ يسات،  الزهراء  حي  سبو  واد 
الجافة  الفواكه  ب ع  الجل  واملستغل 
بالسجل  واملسجل  بالتقس ط 
التجالي تحت لقم 1ر5ر1 باملحك ة 
بج  ع  بالخ يسات،  االبتدائ ة 
واملقدل  واملعنوية  املادية  عناصره 

بث ن 20.000 دلهم.
لذلك فان ج  ع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
أجل  دا ل  بالخ يسات  االبتدائ ة 
النشرة  صدول  تاليخ  من  يوما   15

الثاف ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بني مالل
ملف ب ع : ر2021/9
حساب لقم : 6112

إعالن عن ب ع أصل تجالي
مصادق  توث قي  عقد  ب قت�سى 
عل ه بتاليخ 9 سبت 17 2020 ومسجل 
 2020 سبت 17   17 بتاليخ  مالل  ببني 
مغربي  العسري  سع د  الس د  إن 
التعريف  لبطاقة  الحامل  لاشد 
الوطن ة لقم I266595 الساكن عين 
بني   18 لقم   2 ز  الفضل  حي  الشق 
بهذه  التجالي  بالسجل  مالل مسجل 
باع  قد  1ر119  عدد  تحت  املحك ة 
زفقة  والكائن  التجالي  األصل  ج  ع 
امغالة لقم 119 بني مالل واملستع ل 
املنزل ة  واألواني  األثاث  لب ع  ك حل 
مغربي  ابها  مح د  الس د  لفائدة 
الساكن حي األطلس بلوك ر الرقم 76 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  مالل  بني 
لقم 92621رI وقد حدد ث ن الب ع في 

مبلغ قدله 200.000.00 دلهم .
تقديم  األ ي1ة  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجالي 
باملحك ة اإلبتدائ ة ببني مالل دا ل 
املوال ة  يوما   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثاف ة .
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة  كتابة الضبط

1 مكرر

املحك ة  اإلبتدائ ة بني مالل
ملف عدد : 2021/91

حساب لقم : 6187

إعالن عن تس ي1 حر ألصل تجالي
حر  تس ي1  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 2يول و  في  مؤلخ  تجالي  ألصل 

ببني مالل تم اإلتفاق على ما يلي :
مغربي  داد�سي  مح د  الس د  قرل 
التعريف  لبطاقة  الحامل  لاشد 
الساكن   I66720 لقم  الوطن ة 
 2 مج وعة  الخرواة   1 العامرية 
لقم 1 بني مالل بافجاز عقد التس ي1 
الحامل  داد�سي  لفائدة محسن  الحر 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
الساكن  لاشد  مغربي   I70265ر
لقم   2 الخرواة مج وعة   1 العامرية 
1 بني مالل املسجل بالسجل التجالي 
تحت  مالل  بني  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
املادية  عناصره  بج  ع  2رر20  قم 
واملعنوية بث ن شهري قدله 1000.00 

دهم.
يوف و   21 من  ابتداء  العقد  مدة 
قابلة   2026 يوف و   21 إلى   2020

للتجديد.
تقديم  األ ي1ة  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجالي 
دا ل  مالل  بني  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
املوال ة  يوما   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثاف ة .
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة  كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة
ملف التفويت : 2021/01

إشهال تفويت فصف أصل تجالي
مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2021 يناير   15 بتاليخ  اإلمضاء 
ف17ير   11 بتاليخ  بتازة  ومسجل 
بوحاجة  هشام  الس د  يلتزم   ،2021
بتازة  مزداد  مغربي،  مصطفى  بن 
ر197،  أغسطس   12 بتاليخ 
 Z26178ر لقم  الوطن ة  بطاقته 
مداح  قسو  زفقة  بتازة  والساكن 
فصف  بتفويت  عص ان،  بن  ع الة 

بناصر  إكرام  للس دة  تجالي  أصل 
بتازة  مزدادة  مغرا ة  الهادي  بنت 
بطاقتها   1982 أكتوار   5 بتاليخ 
والساكنة   Z59ر52ر الوطن ة 
الذهب،  وادي  حي   211 لقم  بتازة  
األصل  فصف  لفائدها  تقبل  التي 
تع ينه. سيتم  ك ا  املب ع  التجالي 
التجالي  األصل  فصف   : التع ين 
املحدد نشاطه في مقهى محله ب دينة 
أ   181 لقم  الج الية  تجزئة  تازة 
املسجل بالسجل التجالي بتازة تحت 

لقم 21558 ويشت ل على ما يلي :
والشعال  اإلسم  والس عة  الزاناء 

ز صة اإلستغالل.
والتجهيزات  املادية  العناصر 
باملحل  املتواجدة  واملنقوالت 
املخصص الستغالل األصل التجالي.
أن  على  اإلتفاق  وقع   : الث ن 
قدله  إج الي  ث ن  مقابل  البي ع  هذا 

00.000.00ر دلهم مقسم كالتالي :
100.000 دلهم بالنسبة العناصر 

املادية 100.000.00 دلهم.
200.000.00 دلهم.

تطب قا  التعرضات  وستقبل 
لل ادة 81 من مدوفة التجالة ب كتب 
السجل التجالي باملحك ة اإلبتدائ ة 
تاليخ  من  يوما   15 أجل  دا ل  بتازة 

صدول النشرة الثاف ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة  اإلبتدائ ة بتازة
قسم السجل التجالي

ملف عدد : 2021/08

 إشهال تفويت أصل تجالي وحق
 في اإليجال

لس  ين  عقدين  ب قت�سى 
 2021 أغسطس   2 بتاليخ  منجزين 
سيبوس  حسن  األستاذ  طرف  من 
بتاليخ  بتازة  ومسجلين  بتازة  موثق 
أحده ا  يتعلق   2021 أغسطس   11
وار ر  اإليجال  في  الحق  بتفويت 

بتفويت أصل تجالي.
ال عكوبي  عصام  الس د  فوت 
بتازة   1975 أبريل   28 بتاليخ  املزداد 
 5 ع الة  ال17كة  بتجزئة  والساكن 
ب.ت.و  تازة،  يوسف  موالي  حي 

.Z268011

تاتو  ابن  ياسر  الس د  لفائدة 
املزداد بتاليخ 5 يناير 1992 والساكن 
ب ج وعة مدالس السعاة حي موالي 
 Z18025ر ب.ت.و  تازة،   يوسف 

ما يلي :
املسمى  التجالي  األصل  مج وع 
اإليجال  في  والحق  باستول  ص دل ة 
لقم  الكريزوف ط  بحي  الكائن  باملحل 
املخصص  تازة،  افزلان  بئ1  شالع   15
لص دل ة واملسجل بالسجل التجالي 
لقم  تحت  بتازة  اإلبتدائ ة  باملحك ة 

.7270
على  والت1ا�سي  اإلتفاق  وقع  وقد 
قدله  ث ن  مقابل  تم  الب ع   هذا  أن 
للحق  بالنسبة  دلهم   800.0000.00
دلهم   150.000.00 اإليجال  في 
بالنسبة لألصل التجالي مقسم على 

الشكل التالي :
200.000.00 دلهم عن العناصر 

املادية.
250.000.00 دلهم عن العناصر 

املعنوية.
ج  ع  العقد  هذا  وس قبل  
 81 لل ادة  طبقا  امل كنة  التعرضات 
السجل  ب كتب  التجالة  مدوفة  من 
بتازة  اإلبتدائ ة  باملحك ة  التجالي 
15 يوما من تاليخ النشر  دا ل أجل 

الثاني بالجريدة الرس  ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية باملحمدية
ملف ب ع : 2021/01

حساب  صو�سي: 9067

إعالن عن تحويل شخص ذاتي إلى 
شخص معنوي

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط 
أفه  باملح دية  اإلبتدائ ة  باملحك ة 
ب وجب العقد العرفي املسجل بتاليخ 
15 يوف و 2021 تم تحويل الشخص 

الذاتي :
الحاملة  الغولي  أس اء  الس دة 
 T282852 لقم  الوطن ة  للبطاقة 
التجالي   بالسجل  واملسجلة 
 18112 عدد  تحت  باملح دية 
املقاومة  شالع   2 بالرش دية  الكائن 
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أمين  مح د  إقامة  عث ان  مد ل 
الشخص  إلى  املح دية   12 لقم 
 ESPACE OPTIQUE املعنوي: 
شركة   CENTRE EL RHOULI
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
دلهم   800000 لأس الها  وح د 
شالع   2 الرش دية  اإلجت اعي  املقر 
إقامة مح د  املقاومة مد ل عث ان 
مسي1تها   املح دية   12 لقم  أمين 
الحاملة  الغولي  أس اء  الس دة 
.T282852لقم الوطن ة  للبطاقة 
التعرضات  ج  ع  فإن  وعل ه 
بهذه  إلى كتابة ضبط  يجب أن تقدم 
ابتداء  يوما   15 أجل  دا ل  املحك ة 

من تاليخ النشر الثاف ة.
النشرة الثاف ة

عن لئيس مصلحة  كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة االبتدائ ة باملح دية
ملف لقم 2021/05

حساب  صو�سي : ر912
إعالن عن تحويل شخص ذاتي 

إلى شخص معنوي
يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط 
أفه  باملح دية  االبتدائ ة  باملحك ة 
ب وجب العقد العرفي املسجل بتاليخ 
2021 تم تحويل الشخص  26 أبريل 

الذاتي :
الذهابي  السالم  عبد  الس د 
لقم   الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجلة   TA1875ر
التجالي باملح دية تحت لقم 15900 
شالع   1 لقم  السالم  بأسواق  الكائن 

الحسن 2 املح دية.
إلى الشخص املعنوي :

 Pharmacie Assalam
ذات  شركة   mohammedia
وح د،  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

لأس الها 1520000.00 دلهم ؛
السالم  أسواق   : االجت اعي  املقر 

لقم 1 شالع الحسن 2 املح دية ؛
السالم  عبد  الس د   : مسي1ها 
الوطن ة  للبطاقة  الحامل  الذهابي 

.TA1لقم  875ر

التعرضات  ج  ع  فإن  وعل ه 

كتابة ضبط هذه  إلى  تقدم  أن  يجب 

من  يوما   15 أجل  دا ل  املحك ة 

تاليخ النشرة الثاف ة.  

النشرة الثاف ة

لئيس مصلحة السجل التجالي

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجالي

شراء أصل تجالي
الضبط  كتابة  مصلحة  لئيس  إن 

باملحك ة االبتدائ ة بتطوان.

تطب قا ملقتض ات الفصل ر8 من 

مدوفة التجالة القافون لقم 19-95.

لسمي  عقد  ب قت�سى  أفه  يعلن 

محرل من طرف ذة/أس ة أكتو املوثقة 

 ،2021 سبت 17  ر1  بتاليخ  بتطوان، 

يعلن أفه ب قت�سى عقد لسمي محرل 

املوثقة  اكتو  ذة/أس ة  طرف  من 

 ،2021 سبت 17  ر1  بتاليخ  بتطوان، 

الحامل  الطالعي  أح د  الس د  باع 

لقم  الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

التجالي  االصل  ج  ع   ،L01612ر

الخراز  مح د  شالع  بتطوان  الواقع 

119، واملخصص  الجديدة لقم  عين 

بالسجل  واملق د  العقاقي1،  لب ع 

التجالي باملحك ة االبتدائ ة بتطوان 

لفائدة  وذلك   ،12252 لقم  تحت 

الحامل  الطالعي  مح د  الس د 

لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.L01611ر

ب صلحة   التعرضات  وستقبل 

السجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

من  يوما   15 غاية  الى  وذلك  بتطوان 

صدول االعالن الثاني.

النشرة الثاف ة

14 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجالي

الضبط  كتابة  مصلحة  لئيس  إن 

باملحك ة االبتدائ ة بتطوان.

تطب قا ملقتض ات الفصل ر8 من 

مدوفة التجالة القافون لقم 19-95.

لسمي  عقد  ب قت�سى  أفه  يعلن 

أس ة  االستاذة  طرف   من  محرل 

 8 بتاليخ  بتطوان،  املوثقة  أكتو 

هناء  الس دة  باعت    ،2021 سبت 17 

التعريف  للبطاقة  الحاملة  أعريبو    

والساكنة   ،L11519ر لقم  الوطن ة 

بل هدي ع الة  بشالع موالي الحسن 
بواسطة  تطوان   12 لقم   5 ط   2

لبطاقة  الحامل  صالح  س ي1  وك لها 

 E1215A لقم  باملغرب  االقامة 

ج  ع االصل التجالي لل حل الكائن 

بشالع الحسن الثاني اقامة الح امة 

 G1  01 الب ضاء الطابق االل�سي لقم

الحالقة  تطوان، املخصص لصالون 

واملسجل بالسجل التجالي باملحك ة 

االبتدائ ة بتطوان تحت لقم 61ر52.

فجاة   : الس دة  لفائدة  وذلك 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  ه دول 

الساكنة   LF10065 لقم  الوطن ة 

شالع املنامة  اقامة ازهر 119 الطابق 
05 لقم 9 تطوان.    

ب صلحة   التعرضات  وستقبل 

االسجل التجالي باملحك ة االبتدائ ة 

من  يوما   15 غاية  الى  وذلك  بتطوان 

صدول االعالن الثاني.

النشرة الثاف ة

15 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة
 ملف عدد 2021/19

حساب لقم 87رر2
ب ع أصل تجالي

في  مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ ومسجل   ،2021 يوف و   25 

8 يول و 2021، باع الس د عبد الكبي1 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املج دي 

الس د إلى   M26615ر لقم  الوطن ة 

لبطاقة  الحامل  املج دي  هللا  عبد   
 M287192 عدد  الوطن ة  التعريف 
الحامل  مفتوح  السعدية  والس دة 
لقم  الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
التجالي  األصل  مج وع   M108508
 ،19176 لقم  التجالي  السجل  ذو  
 82-DERB EL HAJJAR EL الكائن ب

.JADIDA
 COIFFEUR نشاط  ف ه  املزاول 

.POUR HOMMES
والك ف ة  الشروط  حسب  وذلك 

املذكولة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعل ه 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  دا ل  بالجديدة 

تاليخ النشرة الثاف ة.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجالي

6 مكرر

املحك ة االبتدائ ة بالجديدة
تقديم أصل تجالي حصة في شركة

ملف لقم : 2021/22
حساب لقم : 0ر251

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
ك ال  الس د  قدم   2021 أكتوار   15
التعريف  لبطاقة  الحامل  الديساوي 
األصل   M688ر لقم  الوطن ة 
إلى شركة  في شركة  التجالي كحصة 
 ATLAS ARABIAN RACING - SARL

.AU - 2AR
 DOUAR  : ب  الكائن 
 OULED DAOUD LAGHDIRA

AZEMMOUR EL JADIDA
 ELVEUR  : نشاط  ف ه  املزاول 
 DE CHEVAUX ET ECURIE DE
الشروط  حسب  وذلك   CHEVAUX

والك ف ة املذكولة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعل ه 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  دا ل  بالجديدة 

تاليخ النشرة الثاف ة.
النشرة األولى

املشرف عل مصلحة السجل التجالي

19 مكرر
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املحك ة االبتدائ ة بالجديدة

ملف لقم 2021/20

حساب لقم : ر2171
إعالن عن ب ع أصل تجالي

مؤلخ  موثق  ب قت�سى عقد لسمي 

بتاليخ  ومسجل   2021/09/2296 في 

لجاء  الس دة  باعت   2021 أكتوار   1

التعريف  لبطاقة  الحاملة  شنط ط 

إلى     BE 61557ر لقم   الوطن ة 

الس د  الد التون�سي الحامل لبطاقة 

  BE 11التعريف الوطن ة عدد  595ر

السجل  دو  التجالي  األصل  مج وع 

بـ الكائن   18210 لقم   التجالي 

.LOT Essalam 1, El jadida   715

.Pharmacie  املزاول ف ه نشاط

والك ف ة  الشروط  حسب  وذلك 

املذكولة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعل ه 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  دا ل  بالجديدة 

تاليخ النشرة الثاف ة.

النشرة الثاف ة
املشرف على مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجالي

ملف لقم : 09/2012

حساب لقم : 176ر2
ب ع اصل  تجالي

امل17م  العرفي  العقد  ب قت�سى 

الدين  فول  املجدوبي  االستاذ  ب كتب 

واملسجل  طنجة  به ئة  املحامي 

 2012 سبت 17   21 بتاليخ  بالعرائش 

بنيس  العربي  مح د  الس د  باع 

 BENNIS لشركة  القافوني  امل ثل 

لبطاقة  الحامل   MOBILIER

 L29111 لقم  الوطن ة  التعريف 

الخامس  مح د  شالع   91 الساكن 

بوستة  السع د  للس د  العرائش 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم LA1610 ، الساكن 1756 تجزئة 

ج  ع  العرائش  الجديد  املغرب 

االصل التجالي لل حل الواقع بشالع

بالعرائش،   ر1  لقم  بن مرحل  مالك   
املنزل ة،  االثاث  لب ع  يستغل  الذي 

بج  ع عناصره املادية واملعنوية.
تسجل  التعرضات  فان  واذلك 
االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
التجالي،  السجل  مكتب  بالعرائش، 
للنشرة  املوال ة  يوما   15 أجل  دا ل 

الثاف ة.
النشرة األولى

لئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجالي

ملف اإلشهال عدد : 71/2021
حساب لقم : 6089

السجل التجالي : 8ر71
إشهال عقد توف ت أصل تجالي

إن لئيس كتابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبتدائ ة 

يصرح :
أفه ب قت�سى عقد عرفي املؤلخ في 
11 أكتوار 2010 واملؤدى عنه لسوم 
التسج ل بالصويرة بتاليخ 20 أكتوار 

.2010
 ROQUIGNY الس د  قام 
 ،LIONEL GUILLAUME ROBERT
 7 بتاليخ  مزداد  الجنس ة  فرن�سي 
لبطاقة اإلقامة  الحامل   ،1970 ماي 
بالرقم  والساكن   ،N000852Y عدد 
الصويرة،  يوسف  موالي  زفقة  رر 
بب ع األصل التجالي بج  ع عناصره 
بشالع  الكائن  واملعنوية،  املادية 
الصويرة   20 لقم  لآلمنة  األمي1ة 
)مطعم(  نشاط  مل السة  ويستغل 
 ،PIZZA ET DELICE شعال  تحت 
واملسجل بالسجل التجالي باملحك ة 
اإلبتدائ ة بالصويرة تحت لقم 8ر71 
دلهم   200.000.00 قدله  بث ن 

لفائدة كل من :
 HERRERA ORIANE الس دة 
املزدادة  الجنس ة  فرنس ة   ،MARIE
الحاملة   1971 أغسطس   12 بتاليخ 
 ،N000511K عدد  اإلقامة  لبطاقة 

الساكنة بدوال الغزوة الصويرة.

الس د AUBERT DAVID، فرن�سي 
ماي   11 بتاليخ  املزداد  الجنس ة 
عدد  اإلقامة  لبطاقة  الحامل   1968

KرN00051، الساكن بالصويرة.
 COURTOIS الس دة 
الجنس ة  فرنس ة   ،CATHERINE
ر196  أكتوار   25 بتاليخ  املزدادة 
عدد  السفر  لجواز  الحاملة 

760ر01C86  والساكنة بالصويرة.
املذكول  البائع  دائني  فعلى  وعل ه 
مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي بهذه املحك ة دا ل 
أجل يبتدئ من تاليخ نشر هذا اإلعالن 
األول ويتنهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني .
اإلعالن األول

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجالي

الرقم التحل لي : 5790 و 12170
ب ع أصل تجالي

ملف لقم : 7/2021 ب أ ت
حساب لقم : 008ر
ب ع اصل  تجالي

فحن لئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائ ة  باملحك ة 
من  ر8  الفصل  ملقتض ات  تطب قا 
 15-95 لقم  القافون  التجالة  مدوفة 

نعلن ما يلي :
ب كتب  موثق  عقد  ب قت�سى 
االستاذ ع ر الغالوي موثق بخريبكة، 
الس د  باع   ،2021 أكتوار   18 بتاليخ 
هشام لحس ن ة بطاقته الوطن ة لقم 
اشرايكي  لش د  والس د   Q18711ر
 ،Q151009 لقم  الوطن ة  بطاقته 
على  التجالي  بالسجل  املق دين 
و12170   5790 لقم  تحت  التوالي 
املحك ة  لدى  التحل لي  بالسجل 
الس دة  لفائدة  بخريبكة  االبتدائ ة 
لقم  الوطن ة  بطاقتها  ف  لي  مريم 
التجالي  االصل  ج  ع   ،Q12207ر
والكائنة  مقهى،  عن  عبالة  هو  الذي 
برقم 57 و59 زفقة مراكش  ريبكة.

تسجل  التعرضات  فان  وعل ه 
املحك ة  بهذه  الضبط  ب كتب 
بخريبكة  التجالي(  السجل  )مكتب 
بعد  يوما   15 أقصاه  اجل  دا ل 

النشر الثاني.
النشرة األولى

لئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
شعبة السجل التجالي

إعالن بهبة أصل تجالي
ملف الب ع لقم : 2021/21
حساب لقم : 21051019

بتاليخ  توث قي  عقد   ب قت�سى 
األستاذ  تلقاه   ،2021 أكتوار   5
بسال،  موثق  اس اع لي،  هاشم 
الساكن  لباق،  لحال  الس د  وهب 
تجزئة  القن طرة،  طريق  بسال، 
الجنس ة   ،65 لقم  حجي  سع د 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مغرا ة، 
لفائدة   A59151ر لقم  الوطن ة 
بسال،  الساكن  لباق،  عصام  الس د 
طريق القن طرة، تجزئة سع د حجي، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،65 لقم 
بنسبة   AE27611ر لقم  الوطن ة 
النصف، والس دة عائشة العث اني، 
القن طرة،  طريق  بسال،  الساكنة 
تجزئة سع د حجي لقم 65، الجنس ة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  مغرا ة، 
بنسبة   AB65189 لقم  الوطن ة 
األصل  لج  ع  واحد،  لكل  النصف 
 MILK مقهى  من  املتكون  التجالي 
BAR CAFE واملق د بالسجل التجالي 
بسال  االبتدائ ة  باملحك ة  التحل لي 
الكائن  العقال  في  1رر50،  تحت لقم 
بسال، شالع السالم، تجزئة م17وكة، 

ع الة 12 متجر 2.
التعرضات  ستقبل  وعل ه، 
لدى  التجالي  السجل  ب صلحة 
املحك ة االبتدائ ة بسال دا ل أجل 
صدول  تاليخ  من  يوما   15 أقصاه 
اإلعالن الثاني وذلك طبقا لل ادة 81 

من مدوفة التجالة.
اإلعالن األول

20 مكرر
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املحك ة االبتدائ ة بسال
ملف لقم 22/2021
معاهدة املساه ة

 CIN :  / ل لى  حاجي  مدام 
ص دل ة  ذاتي  شخص   G61ر10ر
شركة  إلى  تحويلها  تم  أوارا 
ذات  DRUGSTORE OPERA شركة 
الوح د  لشريك  محدودة  مسؤول ة 
مقرها  س كون  التأسيس  طول  في 
أ  2 مد ل  الساف ة  إقامة  االجت اعي 

لقم 1 تابريكت سال.
الساف ة  إقامة  التجالي  أصل 
سال،  تابريكت   1 لقم  أ  مد ل   2
مسجل في السجل التجالي تحت لقم 

.18518
طرف  من  املعالضين  تلقي  سيتم 
باملحك ة  الضبط  كتابة  لئيس 
التسج ل  ) دمة  لسال  االبتدائ ة 

التجالي(.
اإلعالن األول

لئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
شعبة السجل التجالي

إعالن عن ب ع أصل تجالي

لقم : 26ر2000/7

املسجل باملحك ة االبتدائ ة 

بالرش دية

مصلحة  لئيس  الس د  يعلن 

االبتدائ ة  باملحك ة  الضبط  كتابة 

ب ع  عقد  ب قت�سى  أفه  بالرش دية 

26ر2000/7  لقم  تجالي  أصل 

األستاذ  املوثق  طرف  من  واملحرل 

سع د السراوتي بتاليخ 27 أغسطس 

مسجل  تجالي  أصل  ب ع  تم   2021

بهذه املحك ة تحت السجل التحل لي 

الت1ت بي  والسجل  26ر7  لقم 

شالع   71 لقم  بالعنوان   2000/51

لل سمى  الريش  تاشفين  بن  يوسف 

لهدود املصطفى لقم بطاقته الوطن ة

طلحة،  إي ان  للس دة   VA28167  

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

مبلغ  مقابل  وذلك   IA111167 لقم 

500.000 دلهم.

ك ا يعلن أن التعرضات على هذا 

الب ع تقدم ب صلحة السجل التجالي 

لدى هذه املحك ة دا ل أجل   سة 

عشر )15( يوما بعد النشر الثاني.

النشرة األولى
لئيس كتابة الضبط

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
تفويت أصل تجالي
ملف لقم 20/2021

حساب لقم : 1260

 ADIDDI EL الس د  فوت 

HOUCINE بطاقة التعريف الوطن ة 

دوال  بإفزكان  الساكن   JB11968ر

الخ ايس القل عة.

بطاقة  أزلوال  حسن  الس د  إلى 

 EB9522 لقم  الوطن ة  التعريف 

القل عة  بنعنفر  الجهاد  حي  الساكن 

ايت ملول.

املوجود  التجالي  األصل  مج وع 

ملول،  ايت  القل عة  بنعنفر  بدوال 

التجالي  بالسجل  واملسجل  افزكان، 

بافزكان تحت لقم 1260.

تسجل  التعرضات  فإن  واذلك 

التجالية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

)مكتب السجل التجالي( دا ل أجل 

  سة عشر يوما املوالي للنشرة األولى 

والثاف ة.

النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

66 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلدالي لقم ر70

املرجع : املرسوم عدد : 2.17.516 

بتاليخ  19 سبت 17 2017

املدعو  العقال  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  تم  الذي  »الضهرة« 

الج اعة السالل ة »أوالد ع رو«، قد 

تم وضعه ب قر ق ادة س دي لحسن، 

وكذا  تاوليرت،  إقل م  دبدو،  دائرة 

العقالية  األمالك  على  باملحافظة 

بتاوليرت،  العقالي  املسح  ومصلحة 

األمر  يعن ه  من  لكل  ي كن  ح ث 

االطالع عل ه.

املادة  ملقتض ات  واستنادا 

 18 ب  املؤلخ  الظهي1  من  الخامسة 

ف17اير 1921 املتعلق بتحديد األلا�سي 

على  التعرض  أجل  فإن  الج اع ة 

في ستة  التحديد اإلدالي محدد  هذا 

)6( أشهر ابتداء من 17 فوف 17 2021 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاليخ 

الرس  ة.

التعرض  أن  إلى  االشالة  وتجدل 

تقدي ه  يجب  اإلدالي  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحل ة 

لق ادة س دي لحسن وذلك إلى غاية 

18  ماي 2022.

املادة  مقتض ات  إلى  واستنادا 

السادسة من ففس الظهي1 ف جب على 

كل متعرض أن يودع لدى املحافظة 

بتاوليرت  العقالية  األمالك  على 

تعرضه،  لتأك د  للتحف ظ  مطلبا 

وذلك دا ل أجل ثالثة أشهر )ر( بعد 

أي  التعرضات  تقديم  أجل  افصرام 

قبل 19 أغسطس 2022.

68

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلدالي لقم 0ر9

املرجع : املرسوم عدد : 2.21.12 

بتاليخ  27 يناير 2021

املدعو  العقال  تحديد  إن محضر 

تم  الذي  ملولن«  اولير  »ملك 

السالل ة  الج اعة  اسم  في  تحديده 

ب قر  وضعه  تم  قد  اوكاز«،  »ايت 

إقل م  تالوين،  دائرة  اساكي،  ق ادة 

على  باملحافظة  وكذا  تالودافت، 

املسح  ومصلحة  العقالية  األمالك 

العقالي بتالودافت، ح ث ي كن لكل 

من يعن ه األمر االطالع عل ه.

من   9 املادة  ملقتض ات  واستنادا 

القافون لقم 17.ر6 املتعلق بالتحديد 

السالل ة  الج اعات  أللا�سي  اإلدالي 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر  )ر(  ثالثة  في  محدد  اإلدالي  

تاليخ   2021 فوف 17   17 من  ابتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس  ة.

التعرض  أن  إلى  اإلشالة  وتجدل 

تقدي ه  يجب  اإلدالي  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحل ة 

 18 غاية  إلى  وذلك  أساكي  لق ادة 

ف17اير 2022.

 10 املادة  إلى مقتض ات  واستنادا 

إل ه  املشال  17.ر6  لقم  القافون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقالية 

لتأك د  للتحف ظ  مطلبا  تالودافت 

تعرضه، وذلك دا ل ثالثة أشهر )ر) 

التعرضات  تقديم  أجل  افصرام  بعد 

أي قبل 19 ماي 2022.

69 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ   2021/5797

العقال  على  س جري  الذي   2021

العقالي  الرسم  ذي  له  ل  املسمى 

بالج اعة  املتواجد   16/11105 لقم 

الت1اب ة ايت يدين، دائرة الخ يسات، 

تاليخ  من  ابتداء  الخ يسات،  إقل م 

15 فوف 17 2021 إلى غاية 21 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  بئ1  بإفجاز  الت1  ص 

 0,61 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتالا لفائدة الس دة ازاي ط فاط ة 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الزهراء 

.X210الوطن ة 2رر

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ   2021/5790

العقالات  على  س جري  الذي   2021

املس اة تيشنت ذي عقدي شراء ض 

واستخراج   222 وعدد  ر29  بعدد 

املتواجد  29ر  بعدد  ض  واجب 

ق ادة  ت حضيت،  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء  افران،  إقل م  ت حضيت، 

غاية إلى   2021 فوف 17   22 تاليخ  من 

في  علني  بحث   2021 ديس 17  فاتح   

ثقب  بإفجاز  الت1  ص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتالا   10,8601 مساحة 

معه   ومن  مح د  حسوت  الس د 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA2876ر

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ   2021/5781

العقال  على  س جري  الذي   2021

شهادة  موضوع  الولجة  املسمى 

ب ع  عقد  ذي   K/8818 عدد  امللك ة 

بالج اعة  املتواجد  7رر  عدد  كلي 

الت1اب ة عين كرمة، دائرة عين كرمة، 

تاليخ من  ابتداء  مكناس،   إقل م 

15 فوف 17 2021 إلى غاية 21 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الت1  ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء منه، 

هكتالات   7 مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة الس د الراكب مح د الحامل 

.GB1770 لبطاقة التعريف الوطن ة

26
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ   2021/5791

العقال  على  س جري  الذي   2021

الرسم  ذي  الشعرة  عين  املسمى 

املتواجد   81/15057 لقم  العقالي 

الجوهرة،  عين  الت1اب ة  بالج اعة 

الخ يسات،  إقل م  ت فلت،  دائرة 

 2021 فوف 17   15 تاليخ  من  ابتداء 

إلى غاية 21 فوف 17 2021 بحث علني 

بإفجاز  الت1  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

الس د  لفائدة  هكتال   1,91 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الدين  فول  بلح دية 

.XA10817 التعريف الوطن ة

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ  ر2021/579 

العقال  على  س جري  الذي   2021

العقالي  الرسم  ذي   12 فرح  املسمى 

بالج اعة  املتواجد  ر16/1811  لقم 

الت1اب ة عين الجوهرة، دائرة ت فلت، 

تاليخ  من  ابتداء  الخ يسات،  إقل م 

 21 غاية  إلى   2021 فوف 17   15

شأن  في  علني  بحث   2021 فوف 17 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لعروبي  الس د  لفائدة  هكتالات   7

التعريف  لبطاقة  الحامل  سع د 

.X102888 الوطن ة

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

2021/5812 بتاليخ 25 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جري  الذي 

العقالي  الرسم  ملك بوكعو موضوع 

شراء  عقد  ذي   16/58025 لقم 

املتواجد   2021 سبت 17   21 بتاليخ 

الت1اب ة ايت س 17ن، دائرة  بالج اعة 

الخ يسات،  إقل م  الخ يسات، 

 2021 فوف 17   15 تاليخ  من  ابتداء 

بحث   2021 فوف 17   21 غاية  إلى 

الت1  ص  مشروع  شأن  في  علني 

بإفجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

1,5212 هكتال لفائدة  سقي مساحة 

الس د البقالي يونس الحامل لبطاقة 

.BE67التعريف الوطن ة 186ر

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

2021/5808 بتاليخ 21 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جري  الذي 

لقم  امللك ة  شهادة  ذي  سف ان  ملك 

بالج اعة  املتواجد  7ر16/179 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الت1اب ة 

ابتداء  الخ يسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية  إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ  من 

21 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

فج ب  الس د  لفائدة  هكتالات   2

التعريف  لبطاقة  الحامل  سف ان 

.AE128151 الوطن ة

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

2021/5799 بتاليخ 22 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جري  الذي 

فدان س دي قا�سي حاجة ذي مطلب 

املتواجد   81/5120 لقم  التحف ظ 

بالج اعة الت1اب ة مقام الطلبة، دائرة 

ابتداء  الخ يسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ   من 

21 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإفجاز  الت1  ص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

كنون  الس د  لفائدة  هكتالا  2896,ر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املهدي 

.A700187 الوطن ة

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   22 بتاليخ  ر2021/580 

العقال  على  س جري  الذي   2021

عقد  ذي  املرس  مسرعب  املسمى 

املتواجد  ر0ر  بعدد  ض  شراء 

ق ادة  ت حضيت،  الت1اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  افران،  إقل م  ت حضيت، 

تاليخ 22 فوف 17 2021 إلى غاية فاتح 

شأن  في  علني  بحث   2021 ديس 17 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا  7ر11,51 

لبطاقة  الحامل  اح د  العطالتي 

.R212809 التعريف الوطن ة

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   26 بتاليخ   2021/5816

العقال  على  س جري  الذي   2021

املسمى ملك الدولة موضوع الرس ين 

عدد  11151/و  ك  عدد  العقاليين 

الس سرة  محضري  ذي   57/9167

املتواجد   2021 أبريل   2 بتاليخ  حرلا 

ق ادة  اللوح،  عين  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء  افران،  إقل م  اللوح،  عين 

غاية  إلى   2021 فوف 17   22 تاليخ  من 

في  علني  بحث   2021 ديس 17  فاتح 

ثقب  بإفجاز  الت1  ص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتالا   1,1206 مساحة 

الس د قساوي حسن الحامل لبطاقة 

.X29التعريف الوطن ة 202ر

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   26 بتاليخ   2021/5556

العقال  على  س جري  الذي   2021

ملحق  ذي  الض ة  قطعة  املسمى 

املتواجد   21/1015 لقم  ايجال  عقد 

املخفي،  س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

افران،  إقل م  عدي،  س دي  ق ادة 

 2021 فوف 17   22 تاليخ  من  ابتداء 

بحث   2021 ديس 17  فاتح  غاية  إلى 

الت1  ص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه ا،  املاء  وجلب  ثقبين  بإفجاز 

08ر18,8 هكتالا  أجل سقي مساحة 

 NASSIM AL ARZ شركة  لفائدة 

القافوني  م ثلها  شخص  في   SARL

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB26125

34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   26 بتاليخ   2021/5551

العقال  على  س جري  الذي   2021

ملحق  ذي  الض ة  قطعة  املسمى 

املتواجد   21/1016 لقم  ايجال  عقد 

املخفي،  س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

افران،  إقل م  عدي،  س دي  ق ادة 

 2021 فوف 17   22 تاليخ  من  ابتداء 

بحث   2021 ديس 17  فاتح  غاية  إلى 

الت1  ص  مشروع  شأن  في  علني 

منها،  املاء  وجلب  اثقاب   1 بإفجاز 

ر100,129  مساحة  سقي  أجل  من 

 TEMAHDITE شركة  لفائدة  هكتالا 

م ثلها  شخص  في   GREENPLACE

التعريف  لبطاقة  الحامل  القافوني 

.AB01075Z الوطن ة

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي  الحوض 

أكتوار   28 بتاليخ  9ر2021/58 

العقالات  على  س جري  الذي   2021

املس اة ازول ذي عقد شراء ض بعدد 

192 وشهادتي امللك ة لقم 0ر11/86 

وعدد 11/8568 املتواجدة بالج اعة 

املنزل،  دائرة  ت كناي،  عين  الت1اب ة 

تاليخ من  ابتداء  صفرو،   إقل م 

16 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الت1  ص بإفجاز ر أثقاب وجلب املاء 

 21,71 مساحة  سقي  أجل  من  منها، 

ايوب  بوجلبان  الس د  لفائدة  هكتال 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G219119

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5821 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

شراء  عقد  ذي   1-19 املنزه  لياض 

الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد   75 لقم 

عرمة،  عين  دائرة  والل،  ايت 

تاليخ  من  ابتداء  مكناس،   إقل م 

16 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1  ص 

 0,0510 أجل سقي مساحة  منه من 

زكرياء  عزيز  الس د  لفائدة  هكتال 

صف ة  روب،  موف ة  والس دة 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامالن 

.PP8و9505ر PN81185ر

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5792 بتاليخ 22 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  امللك ة  176إ ذي شهادة  النصر 

بالج اعة  املتواجد   21/10826

دائرة  سغروشن،  آيت  الت1اب ة 

تاليخ  من  ابتداء  تازة،  إقل م   تاهلة، 

12 فوف 17 2021 إلى غاية 22 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1  ص 

منه من أجل االستع ال املنزلي وإلواء 

هكتالات   5 مساحة  وسقي  املاش ة 

لفائدة الس د حا�سي اح د، الحامل 

.Z27لبطاقة التعريف الوطن ة 79ر

38 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5796 بتاليخ 22 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  امللك ة  شهادة  ذي  صف ة 

بالج اعة  املتواجد  1ر21/720 

واد  دائرة  الغرا ة،  غ اتة  الت1اب ة 

تاليخ  من  ابتداء  تازة،  إقل م   أمل ل، 

12 فوف 17 2021 إلى غاية 22 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الت1  ص بإفجاز بئ1 وجلب املاء منه 

 1,2629 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتالا لفائدة الس دة صف ة بوهزة، 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.Z29115ر

39 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5807 بتاليخ 22 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

ب قابل  تسل م  عقد  ذي  العين  دمنة 

71ر املتواجد بالج اعة الت1اب ة  لقم 

بني اح د الشرق ة، دائرة بني اح د، 

تاليخ  من  ابتداء  شفشاون،   إقل م 

فاتح  غاية  إلى   2021 فوف 17   22

شأن  في  علني  بحث   2021 ديس 17 

وجلب  بئ1  بإفجاز  الت1  ص  مشروع 

االستع ال  أجل  من  منه  املاء 

الس د  لفائدة  املاش ة  وإلواء  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  مح د،  الحضري 

.LC17785 التعريف الوطن ة

40 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5820 بتاليخ 26 أكتوار 2021 

الذي س جرى على العقال املسمى ظهر 

س دي الطاهر 5 ذي الرسم العقالي 

بالج اعة  املتواجد  8778ر/16  لقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  س دي  الت1اب ة 

ابتداء  الخ يسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية  إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ  من 

21 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإفجاز  الت1  ص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

ديب  الس د  لفائدة  هكتال  رر0,98 

فول الدين، الحامل لبطاقة التعريف 

.F198771 الوطن ة

41 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5822 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

الذي س جرى على العقال املسمى لاس 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  ر  مرشيش 

81/6178 املتواجد بالج اعة الت1اب ة 

ت فلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  س دي 

تاليخ  من  ابتداء  الخ يسات،   إقل م 

16 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  بئ1ين  بإفجاز  الت1  ص 

منه ا من أجل سقي مساحة 6072,ر 

طالق  بريطل  الس د  لفائدة  هكتال 

والس د سوه ل اح د امين، الحامل 

 Aلبطاقة التعريف الوطن ة 1065رر

.BK81978و

42 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5825 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

ذي  بولرواح  وفدان  بواللوح  فدان 

8607ر/11  لقم  امللك ة  شهادتي 

بالج اعة  املتواجد  ور11/5981 

صفرو،  دائرة  تازوطة،  الت1اب ة 

تاليخ  من  ابتداء  صفرو،   إقل م 

15 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1  ص 

 2,1161 أجل سقي مساحة  منه من 

هكتالا لفائدة الس د لا�سي الحسين، 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.R52951

43 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5827 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

 66 بفاس  امللكي  الكولف  إقامة 

 11/5127 لقم  امللك ة  شهادة  ذي 

عين  الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

كندل،  اي وزال  دائرة  الشكاك، 

تاليخ  من  ابتداء  صفرو،   إقل م 

15 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب املاء منه 

من أجل أغراض منزل ة لفائدة الس د 

لبطاقة  الحامل  مح د،  الخطابي 

.Cالتعريف الوطن ة 75689ر

44 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 0ر2021/58 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لواليج 1ر-0ر ذي الرسم العقالي لقم 

ر7/1692 املتواجد بالج اعة الت1اب ة 

اي وزال  دائرة  لجروف،  السبع  آيت 

 كندل، إقل م صفرو، ابتداء من تاليخ 

15 فوف 17 2021 إلى غاية 25 فوف 17 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإفجاز  الت1  ص 

 0,72 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتالا لفائدة الس د الرو�سي مح د 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه،  ومن 

.C5الوطن ة 552ر

45 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 1ر2021/58 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  الشرع 

بالج اعة  املتواجد   11/57958

دائرة  ا  ال،  س دي  كندل  الت1اب ة 

 صفرو، إقل م صفرو، ابتداء من تاليخ 

 25 غاية  إلى   2021 فوف 17   15

شأن  في  علني  بحث   2021 فوف 17 

ثقب  بإفجاز  الت1  ص  مشروع 

سقي  أجل  من  منه  املاء  وجلب 

5 هكتالا لفائدة  الس د عبد  مساحة 

اللط ف مرون ويونس مرون، الحامالن 

 C205576 الوطن ة  التعريف   لبطاقة 

.C261050و

46 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 5ر2021/58 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  امللك ة  شهادة  ذي  قاسم 

بالج اعة  املتواجد  ر69/15571 

موالي  دائرة  لوا�سي،  سبع  الت1اب ة 

يعقوب، إقل م موالي يعقوب، ابتداء 

غاية  إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ  من 

25 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

بوزوبع  الس د  لفائدة  هكتالات  ر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د، 

.Bالوطن ة ر6687ر

47 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5806 بتاليخ 25 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  الديب  غال 

8020ر/7 املتواجد بالج اعة الت1اب ة 

دائرة  اح د،  بن  يوسف  س دي 

 صفرو، إقل م صفرو، ابتداء من تاليخ 

 22 غاية  إلى   2021 فوف 17   12

شأن  في  علني  بحث   2021 فوف 17 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا   21,5080

الحامل  املداد  ومح د  اح د،  املداد 

C1لبطاقة التعريف الوطن ة 16ر7ر 

.CD81517و 

48 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدله مدير  وكالة 

ح.ج  لقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5795 بتاليخ 27 أكتوار 2021 

املسمى  العقال  على  س جرى  الذي 

الساهلة موضوع الرسم العقالي لقم 

مصادق  كراء  عقد  ذي   K/1085ر

عل ه بتاليخ 17 يوف و 2021 املتواجد 

دائرة  إقدال،  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء  الحاجب،  إقل م  الحاجب، 

غاية  إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ  من 

21 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

صناع ة  أغراض  أجل  من  منه  املاء 

وتكسي1ها(  األحجال  )استخراج 

 STE CARRIERE AL شركة  لفائدة 

WAFAE في شخص م ثلها القافوني.

49 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5791 بتاليخ 27 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   2021

املسمى »فبابة 1« ذي الرسم العقالي 

بالج اعة  املتواجد  0ر67/106  لقم 

دائرة  بولزوين،  آيت  الت1اب ة 

ابتداء  الحاجب،  إقل م  الحاجب، 

غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ   من 

21 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتالات لفائدة الس د يدير املكاوي 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UB79118 لقم

50
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5805 بتاليخ 25 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   2021

عقد  ذي  السنو�سي«  »حجر  املسمى 

ابراء ض بعدد 612 ص ر15 املتواجد 

دائرة  امطرفاغة،  الت1اب ة  بالج اعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقل م  املنزل، 

غاية إلى   2021 فوف 17   12  تاليخ 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

801ر,1 هكتالا لفائدة الس دة بشرى 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  سالمة 

.CB85678 الوطن ة لقم

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 25 بتاليخ  ح.ج/2021/5801 

على  س جرى  الذي   2021 أكتوار 

عقد  ذي  »االشراف«  املسمى  العقال 

ر2  26 ص  بعدد  مت1وك ض  واجب 

اغزلان،  الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو،  إقل م  املنزل،  دائرة 

غاية إلى   2021 فوف 17   12 تاليخ   من 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا   0,1567

لبطاقة  الحامل  مح د  حديدش 

.CB112711 التعريف الوطن ة لقم

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5802 بتاليخ 25 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   2021

عقد  ذي  عاشول«  بن  »طهر  املسمى 

املتواجد   15 16 ص  بعدد  شراء ض 

ت كناي،  عين  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء  صفرو،  إقل م  املنزل،  دائرة 

غاية إلى   2021 فوف 17   12 تاليخ   من 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكتالا  ر2,896 

لبطاقة  الحامل  الحداوي  الد 

.DD801182 التعريف الوطن ة لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5801 بتاليخ 25 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   2021

شراء  عقد  ذي  »تقبل ت«  املسمى 

املتواجد  ر18  ص   150 بعدد  ض 

اقولال،  اغبالو  الت1اب ة  بالج اعة 

ابتداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية إلى   2021 فوف 17   12 تاليخ   من 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

عبد  لقي  الس د  لفائدة  هكتالا   1,86

العلي ولقي املصطفى الحامل لبطاقة 

 CB85717 لقم  الوطن ة  التعريف 

.CB15881 و

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5800 بتاليخ 25 أكتوار 

العقال  على  س جرى  الذي   2021

شهادة  ذي  أزمول«  »فدان  املسمى 

1ر11/100  لقم  التحف ظ  مطلب 

تازوطة،  الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية إلى   2021 فوف 17   12 تاليخ   من 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

222ر,1 هكتالا لفائدة الس د الدغول 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.G115811 الوطن ة لقم

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاليخ ح.ج/2021/5798   لقم 

س جرى  الذي   2021 أكتوار   25  

ألض ة«  »قطعة  املسمى  العقال  على 

ص  0ر  بعدد  ض  صدقة  عقد  ذي 

الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد  رر 

اي وزال  دائرة  لجروف،  السبع  ايت 

من  ابتداء  صفرو،  إقل م  كندل، 

غاية إلى   2021 فوف 17   12  تاليخ 

22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

171ر,0 هكتالا لفائدة الس د  ايف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سع د  هللا 

.CB15الوطن ة لقم 910ر

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 27 بتاليخ  ح.ج/2021/5826 
س جرى  الذي   2021 أكتوار 
املسمى  الدولة  »ملك  العقال  على 
العقالي  الرسم  موضوع  بوكناوو« 
مستخلص  ذي   K/111ر لقم 
 21 بتاليخ  محرل  الس سرة  محضر 
بالج اعة  املتواجد   2021 يناير 
دائرة  بوا دمان،  آيت  الت1اب ة 
ابتداء  الحاجب  إلقل م  تاوجدات، 
غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ   من 
22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 
 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
عبد  بالودي  الس د  لفائدة  هكتالات 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الغفول 

.IB11الوطن ة لقم 700ر
57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاليخ ح.ج/2021/5811   لقم 
س جرى  الذي   2021 أكتوار   22  
وعركوب  موكة  »طالع  العقال  على 
لقم  العقالي  الرسم  ذي  الزير« 
عامر  بقب لة  الكائن   R/15822
بالج اعة  املتواجد  السفل ة 
ق ادة  الش ال ة،  عامر  الت1اب ة 
القصيب ة،  دائرة  الش ال ة،  عامر 
من  ابتداء  سل  ان،  س دي  إقل م 
غاية إلى   2021 فوف 17   12  تاليخ 
22 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،   املاء 
19 هكتالا لفائدة الس د اح د لصفر 
الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB125506 لقم
58
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5811 بتاليخ 25 أكتوار 
العقال  على  س جرى  الذي   2021
الرسم  ذي  »الشافطي«  املسمى 
العقالي لقم 0/19665ر وعقدي ب ع 
بتاليخ 15و 18 يوف و 2021 املتواجد 
اعزوز،  س دي  الت1اب ة  بالج اعة 
ق ادة موالي عبد القادل، دائرة تالل 
ابتداء  قاسم،  س دي  إقل م  الغرب، 
غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ   من 
25 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 
وجلب  بئ1  بإفجاز  الت1  ص  مشروع 
املاء منه، من أجل االستع ال املنزلي 
الرك عة  ابتسام  السادة  لفائدة 
ومصطفى شعكاك الحامالن لبطاقتي 
 GN12812ر لقم  الوطن ة  التعريف 

.GN101952 و
59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدله  قرال  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاليخ ح.ج/2021/5815   لقم 
س جرى الذي   2021 أكتوار   25  

للج اعة  التابعة  األلض  على   

ذات  شكران  لدوال  السالل ة 

بتاليخ  191 لقم  االستغالل   شهادة 

بالج اعة  املتواجد  ر201  أبريل   5  

ق ادة  الحاج،  بواكر  س دي  الت1اب ة 

اللة  دائرة  الحاج،  بواكر  س دي 

ابتداء  القن طرة،  إقل م  م  وفة، 

غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ   من 

25 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 
فصري  الس د  لفائدة  هكتالات  ر   

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.GB9817 الوطن ة لقم

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/ر2021/581 بتاليخ 25 أكتوار 

القطعة  على  س جرى  الذي   2021

األلض ة املستخرجة من امللك املسمى 

افجاش ذات عقد ب ع بتاليخ 9 أبريل 

الت1اب ة  بالج اعة  املتواجد   2019

س دي  باشوية  القنادل،  أبي  س دي 

ابتداء  سال،  إقل م  القنادل،  أبي 

غاية إلى   2021 فوف 17   15 تاليخ  من 

25 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الت1  ص بإفجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل االستع ال املنزلي 

وإلواء املاش ة لفائدة الس د امل لودي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الدياني 

.A577770 الوطن ة لقم

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 26 بتاليخ  ح.ج/2021/5810 
س جرى  الذي   2021 أكتوار 

عصام،  دائرة  القن طرة،  بج اعة 

من  ابتداء  القن طرة،  إقل م 

غاية إلى   2021 فوف 17   21  تاليخ 

في  علني  بحث   2021 ديس 17   12

امل اه  بصب  الت1  ص  مشروع  شأن 

املستع لة الصناع ة املعالجة بك  ة 

تقدل 771.000 مت1 مكعب في السنة 

سبو  بواد   SETEXAM شركة  لفائدة 

الصناع ة  املحطة  من  افطالقا 

»لبال  املسمى  بامللك  املتواجدة 

لقم  العقالي  الرسم  ذي  التهامي« 

القن طرة  بإقل م  الكائن  10109/ر1 

ج اعة القن طرة.

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدلته  قرال  ب وجب 

لقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 26 بتاليخ  ح.ج/2021/5819 

على  س جرى  الذي   2021 أكتوار 

السالل ة  للج اعة  امل لوك  العقال 

عقد  ذي  الهبابنة  طلحة  اوالد 

املتواجد   129/2021 لقم  إيجال 

مح د  س دي  الت1اب ة  بالج اعة 

لح ر،  مح د  س دي  ق ادة  لح ر، 

الغرب،  الثالثاء  سوق  دائرة 

من  ابتداء  القن طرة،  إقل م 

غاية إلى   2021 فوف 17   16  تاليخ 

26 فوف 17 2021 بحث علني في شأن 

أثقاب   1 بإفجاز  الت1  ص  مشروع 

سقي  أجل  من  منها،  املاء  وجلب 

شركة  لفائدة  هكتال   108 مساحة 

«PALM DREAM« م ثلة في شخص 

الح وتي  فكري  القافوني  م ثلها 

الوطن ة  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.R1296لقم 1ر
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