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1233الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بلكياس................................................. 

علومية  طريق  حدود  تخطيط  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

نزع  املراد  الالزمة  األرضية  القطع  وبتعيين  15م،  العرض  ذات 

طريق  بإحداث  يق�سي  والذي  العللية  تستوجبه  ملا  ملكيتها 

 214 رقم  الجهوية  الطريق  بين  والرابطة  15م  عرضها  علومية 

العقاري الرسم  ذات  لإلدماج  الفالحية  الضيعة   ومشروع 

 عدد 9896/ف، الكائية بدوار بني عالهم جلاعة كيدر سيدي اجيار 

1238علالة إقليم صفرو.................................................................................. 

تقوية  العامة  امليفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

التخزين بلركز واحات زيز عن طريق جزان مائي سعته 500 م3 جلاعة 

الرتب، إقليم الرشيدية وتنزع بلوجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة 

1240لهذا الغرض............................................................................................. 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بإحداث 

وتنزع  الحسيلة  إقليم  قلر3،  ايت  الترابية  بالجلاعة  جامعية  نوا3 

 ........................................ 1241بلوجبه ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض

إعالن عن إيداع  ونشر مشروع قرار لرئيس مجلس جلاعة اوالد الطيب يق�سي 

بتخطيط حدود الطرق العامة لحذف ملر الراجلين عرضه 8 أمتار 

1256بدوار أوالد بوعبيد الساقية بجلاعة أوالد الطيب  )علالة فاس(.......... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعليون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسيد3 إليهم.
وال تتحلل اإلدار3 أية مسؤولية فيلا يتعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

DIANA HOLDING
SA

 SIEGE SOCIAL : BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH -

PROVINCE EL HAJEB

 CAPITAL SOCIAL : 60.000.000

DHS

RC N° 17893

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

قرر   2018 يونيو   26 امليعقد بتاريخ 

 DIANA HOLDING شركة  أعضاء 

شركة مجهولة االسم ما يلي :

تجريد السيد الطاهر ميصف زنيبر 

من مهامه كعضو بلجلس اإلدار3.

السيد  عقد3  انتداب  تجديد 

عضو  بصفته  عبابو  علي  محلد 

بلجلس اإلدار3 ملد3 6 سيوات.

زنيبر  نيل  ليث  السيد  استقالة 

بصفته عضو بلجلس اإلدار3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2018 تحت رقم 2681.
بلقت�سى مقتطف وبيان

1 P

NICE PAPA SHOP
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 أكتوبر   20 بتاريخ  ومسجل 

شركة محدود3 املسؤولية  تم إنشاء 

تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 NICE PAPA SHOP  : التسلية 
SARL AU

وشراء  بيع   : االجتلاعي  الهدف 
تصدير  الصيدالنية،  املستلزمات 

واستيراد مواد التجليل.
رأسلال الشركة 100.000 درهم.

املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال 
رقم الشقة 4 أكدال الرباط.

مد3 الشركة : 99 سية ابتداء من 
تاريخ التأسيس.

تم تعيين السيد3 ريزق   : التسيير 
ليلى مسير3 للشركة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكلة  التجارية بالرباط 148249.

مقتطف بيان

2 P

شركة ترافيلوفيرال حايز
شركة ذات املسؤولية املحدود3

الشريك الوحيد
رأسلالها : 2.000 درهم

املقر االجتلاعي : املسير3 2 حي 
املغرب العربي بلوك س علار3 4 

الشقة رقم 4
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون   2020 سبتلبر   11
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدود3 ذات الشريك الوحيد والتي 

تتليز بلا يلي :
»ترافيلوفيرال  شركة   : التسلية 
املحدود3  املسؤولية  ذات  حايز» 

والشريك الوحيد.
الهدف : إعالميات )مبرمج - محلل  

- مبتكر(.

املد3 : حددت في 99 سية، انطالقا 

السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

حي   2 املسير3   : االجتلاعي  املقر 

 4 علار3  س  بلوك  العربي  املغرب 

الشقة رقم 4.

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 200 درهم مقسلة إلى   2.000 مبلغ 

دراهم   10 بثلن  اجتلاعية  حصة 

 200 الزيات  حاتم  السيد  حوز3  في 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

فاتح يياير إلى 31 ديسلبر من كل سية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد حاتم الزيات ملد3 غير محدود3.

الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 

الصافي في كل سية من أجل تكوين 

االحتياط القانوني.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020 يياير   8 في  بتلار3  االبتدائية 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.131621

3 P

MYAYA FOOD KENITRA

SARLAU

تأسيس
املسجل  العرفي  العقد  بلقت�سى 

قد   2021 يياير   2 بالقييطر3 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  شريك  ذات  املحدود3 

مواصفاتها كالتالي :

 MYAYA FOOD  : التسلية 

KENITRA SARLAU

الهدف االجتلاعي : مقهى ومطعم.

املقر االجتلاعي : 346-347 طابق 

21 قييطر3  وزنقة   23 ملتقى زنقة   2

سانتر القييطر3.

حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

في  للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 

 1000 على  موزع  درهم   100.000

100 درهم لكل حصة موزعة  حصة 

على الشريك الوحيد كلا يلي :

الدين  بدر  البوعزاوي  السيد 

1000 حصة.

عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 

االجتلاعي ملد3 غير محدد3  اإلمضاء 

إلى السيد البوعزاوي بدر الدين.

اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 بتاريخ 

12 يياير 2021 تحت رقم 80815.

4 P

ATLAS GT
SARLAU

املقر االجتلاعي : شارع الحسن 

الثاني رقم 19 علار3 1926 شقة 26 

أكدال الرباط
رفع رأسلال الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقتضيات 

رفع  تم   2020 ديسلبر   2 بتاريخ 
 3.000.000 من  الشركة  رأسلال 

بزياد3  درهم   5.500.000 إلى  درهم 

حوز3  في  كلها  درهم   2.500.000

الشريك الوحيد :
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 55.000 احساين  احلد  السيد 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحد3.

تحيين اليظام األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للرباط  التجارية  باملحكلة  القانوني 

يياير   12 بتاريخ   110199 تحت رقم 

.2021

5 P

 SOCIETE DOMAINE

TAYSSIR
SARL

في املؤرخ  عرفي،  عقد   بلوجب 

البيضاء،  بالدار   2020 نوفلبر   16

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3، تكلن مليزاتها في ما يلي :

 SOCIETE DOMAINE : التسلية

TAYSSIR SARL

البيضاء،  الدار   : املقر االجتلاعي 

131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم 11 - ب.

الهدف االجتلاعي :

وتعبئة  وتخزين  وتسويق  إنتاج 

جليع امليتجات الزراعية.

زيت  وتعبئة  واستخراج  إنتاج 

الزيتون.

تصدير جليع امليتجات الزراعية.

حياز3 جليع األرا�سي، سواء كانت 

مبنية أو غير مبنية، وكذلك أي عقار.

براءات  جليع  على  الحصول 

واستغاللها،  وحيازتها  االجتراع 

والتراجيص  التجارية  العالمات 

والقيام بعللية نقلهم، مساهلتهم في 

الحساب الحصري.

وتداول  وتأجير  وتشغيل  اقتياء 

التي  التجارية  األصول  جليع  وإدار3 

لها هدف ملاثل.

االستحواذ على حصة أو مصلحة 

بأي شكل كان في جليع الشركات أو 

األعلال التجارية ذات الهدف امللاثل.

املعامالت  جليع  عامة،  وبصور3 

املالية،  الصياعية،  التجارية، 

بشكل  املرتبطة  والعقارية،  امليقولة 

باألهداف  مباشر  غير  أو  مباشر 

أن  يحتلل  التي  أو  أعاله،  املذكور3 

تكون لصالح تحقيق وتطوير، وكذلك 

أي مشاركة مباشر3 أو غير مباشر3، 

الشركات جليع  في  شكلها،  كان   أيا 

 أومؤسسات التي لديها هدف ملاثل 

أو تسعى لتحقيق أهداف ملثالة أو 

ذات صلة.

الشركاء :

 AFRICA الشركة 

شركة   EXPLORATION HOLDIN

ذات  املحدود3  املسؤولية  ذات 

السيد  يلثلها  الوحيد،  الشريك 

عثلان يوسفي.

 EUREKA الشركة 

ذات  شركة   PARTICIPATION

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد، يلثلها السيد مروان يوسفي.

التسيير  مهام  أسيدت   : التسيير 

ملد3 غير محدود3 لفائد3 :

الحامل  يوسفي،  عثلان  السيد 

.BE252462 للبطاقة الوطيية رقم

الحامل  يوسفي،  مروان  السيد 

.BE298846 للبطاقة الوطيية رقم

في الشركة  مد3  حددت   :  املد3 

تسجيلها  من  وذلك  سية،   99  

بالسجل التجاري.
رأسلال الشركة : 10.000 درهم، 

تلثل 100 حصص اجتلاعية بقيلة 

100 درهم، موزعة كالتالي :

السيد عثلان يوسفي : 50 حصة 

اجتلاعية.

السيد مروان يوسفي : 50 حصة 

اجتلاعية.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 

2 يياير 2021، تحت رقم 260683.

6 P

ABL TECHNICAL
SARL

RC : 394925

غير  القرارات  محضر  بلوجب 

نوفلبر   15 بتاريخ  امليعقد  العادية 

2020، قد تم اتخاذ القرارات التالية :

 ABL للشركة  مسبق  حل 

TECHNICAL

آيت  العالي  عبد  السيد  تعيين 

أمريكية،  جنسية  من  املداني،  بن 

 ،1982 ديسلبر   2 بتاريخ  املزداد 

السفر األمريكي رقم  والحامل لجواز 

.530505263

تعيين مقر تصفية الشركة بالدار 

الزرقطوني،  شارع   ،192 البيضاء، 

مونى،  إقامة  شالة،  زنقة  زاوية 

الطابق األول، املكتب رقم 2.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء، ذلك بتاريخ 

2 يياير 2021، تحت رقم 260625.

7 P

ABL CAPITAL AFRICA
SARL à AU

RC : 420861

غير  القرارات  محضر  بلوجب 

امليعقد  الوحيد  للشريك  العادية 

تم  قد   ،2020 نوفلبر   25 بتاريخ 

اتخاذ القرارات التالية :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

 ،3 البيضاء،  بالدار  سابقا  الكائن 

زنقة آيت ورير، شارع موالي يوسف، 

بالدار  التالي  الجديد  العيوان  إلى 

الزرقطوني،  شارع   ،192 البيضاء، 

مونى،  إقامة  شالة،  زنقة  زاوية 

الطابق األول، املكتب رقم 2.

تحديث اليظام األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء، ذلك بتاريخ 

8 يياير 2021، تحت رقم 260225.

8 P

 SOCIETE KAPSET
DEVELOPPEMENT

10Rue Démocrite - Casablanca
غير  القرارات  محضر  بلوجب 
امليعقد  الوحيد  للشريك  العادية 
تم  قد   ،2020 نوفلبر   25 بتاريخ 

اتخاذ القرارات التالية :
 KAPSET الشركة  رأسلال  زياد3 
من   ،DEVELOPPEMENT
25.000.000 درهم إلى 40.000.000 
 15.000.000 مبلغ  بزياد3  درهم، 
 150.000 عن طريق تأسيس  درهم، 
درهم لكل   100 سهم بقيلة اسلية 

منها.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء، ذلك بتاريخ 

8 يياير 2021، تحت رقم 260224.
9 P

LA UNE
SARL AU

شركة محدود3 املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : علار3 30 شقة 8
زنقة موالي أحلد لوكيلي، حسان

الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
قوانين  تم وضع   2020 سبتلبر   11

الشركة ذات املليزات التالية :
LA UNE SARL AU : التسلية

الشكل القانوني : شركة محدود3 
املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجتلاعي بإيجاز :

التسويق،  والطباعة  التصليم 
اإلعالنات والوسائط املتعدد3.

مقاولة أشغال العامة والبياء.
بيع وشراء املعدات اإللكترونية.

العلليات  جليع  عامة  بصفة 
الخدمات الصياعية التجارية املالية 
مباشر3  بطريقة  املرتبطة  امليقولة 
االجتلاعي  بالهدف  مباشر3  غير  أو 

وبجليع األهداف املشابهة.
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املد3 : حددت في 99 سية.

شقة   30 علار3   : املقر االجتلاعي 

زنقة موالي أحلد لوكيلي، حسان   8

الرباط.

الرأسلال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسلة إلى 1000 حصة قيلة 

درهم مقسلة على   100 كل واحد3 

الحي  عبد  السيد  الوحيد  الشريك 

حلي.

تسير الشركة من طرف   : اإلدار3 

السيد عبد الحي حلي.

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2020 ديسلبر   2 بتاريخ 

.109010

10 P

ماركوطيك

شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 2.000.000 درهم

املقر االجتلاعي : 29 ملتقى شارع 

إميلزولى وزنقة ليل رقم 1

الدار البيضاء

امليعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 

بصفة غير عادية يوم 2 أكتوبر 2020 

قام مساهلو الشركة بلا يلي :

املصادقة على بيع 1000 حصص 

االجتلاعية التي في ملك السيد عبد 

محلد  السيد  لفائد3  الخليفي  هللا 

غيام.

من  و2   6 رقم  الفصل  تعديل 

وتحيييه  للشركة  األسا�سي  القانون 

طبقا ملا سبق ذكره.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2020 نوفلبر   16 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 254122.
من أجل النشر واإلجالص

مسيري الشركة

11 P

غروب نور أفركا بوغ ضفلوبم 

دي كومبتونس كزابالنكا

شركة ذات املسؤولية املحدود3

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 29 ملتقى زنقة ليل

وشارع اميل زوال إقامة ربيعة

الدار البيضاء

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يونيو 

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص التالية :

بوغ  أفركا  نور  غروب   : التسلية 

ضفلوبم دي كومبتونس كزابالنكا.

ملتقى زنقة   29  : املقر االجتلاعي 

ربيعة  إقامة  زوال  اميل  وشارع  ليل 

الدار البيضاء.

نشاط الشركة :

تكوين السائقين املهييين.

تكوين على السالمة الطرقية.

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشر3 أو 

والتي  أعاله  باملوضوع  مباشر3  غير 

ستساهم في تيلية الشركة.

لقد تم تحديد   : رأسلال الشركة 

درهم   100.000 رأسلال الشركة في 

حصة اجتلاعية   1000 مقسلة إلى 

ذات القيلة الواحد3 100 درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

محلد مراد غيام كلسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

فاتح يياير وتنتهي في 31 ديسلبر.

تم وضع وثائق التأسيس باملركز 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

يوم 19 نوفلبر 2020 وعليه حصلت 

رقم  التجاري  السجل  على  الشركة 

.483551
من أجل النشر واإلجالص

مسير الشركة

12 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 2

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 22 18 63 

جومابي طراف
تعديل شركة

غير  العام  الجلع  ملداوالت  طبقا 

العادي بتاريخ 18 ديسلبر 2020 قرر 

الشركاء ما يلي :

قرر السيد بيبي مبارك تغيير اسله 

من بيبي مبارك إلى عيان مبارك.

املسؤول الوحيد عن اإلمضاء هو 

السيد عيان مبارك.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 يياير   6 بتاريخ 

.2021/21

13 P

BLUE DIVE
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشركاء

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 ديسلبر   24 بتاريخ  بالفييدق 

مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

الخاصيات  ذات  بشريكين  محدود3 

التالية :

.BLUE DIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريكين.

املوضوع االجتلاعي :

مركز احترافي للغوص تحت املاء.

جليع األنشطة الرياضية واملائية.

الخرجات املائية السياحية.

كراء اليخوت الترفيهية.

األعلال تحت املائية.

التصوير تحت املائي.

والتقني  الحر  الغوص  تعليم 

.TECH

الكبير3  اليخوت  هياكل  إصالح 

والصغير3.

املد3 : 99 سية.

شقة   402 حي األمير3 رقم   : املقر 

A1 فييدق / ملريية سلير.

درهم   100.000  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة الواحد3.

 950 الدودي  جولة   : الحصص 

حصة.

عبد الحفيظ االدري�سي 50 حصة.

جولة الدودي كلسير3   : التسيير 

للشركة ملد3 غير محدود3.

السجل التجاري رقم : 28331.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية.

للشركاء  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان االبتدائية   باملحكلة 

24 ديسلبر 2020 تحت رقم 6225.

14 P

UNIC CAR 1984
SARL AU

تكوين شركة محدود3 املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

تم وضع القوانين   2020 أكتوبر   12

األساسية لشركة محدود3 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املليزات 

التالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

6، حي يعقوب  أمال   ،341  : املقر 

امليصور، الرباط.

بلا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد يونس أجلال ملد3 غير 

محدود3.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2020 ديسلبر   21 بتاريخ 

السجل التجاري 148415.

15 P
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JIYAD CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلال الشركة : 100.000 درهم

GR85 ،املقر االجتلاعي : الرباط

CYM 5 شارع 6 رقم

تفويت حصص
استقالة مسير وتعيين آجر

تحويل الشكل القانوني للشركة من 
: شركة ذات املسؤولية املحدود3 إلى 
: شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

بتاريخ 22 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

تفويت  على  باإلجلاع  املصادقة 

100 حصة اجتلاعية كانت في ملك 

السيد جواد جواض والسيد3 فتيحة 

لكرد لفائد3 السيد أيوب مزاهير.

جواد  السيد  استقالة  قبول 

للشركة  كلسير  مهامه  من  جواض 

وتعيين مكانه السيد أيوب املزاهر.

تبعا لهذا التفويت وتعيين شريك 

الشكل  تحويل  تم  فقد  وحيد، 

ذات  شركة   : من  للشركة  القانوني 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدود3 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2020 يياير   6 بتاريخ 

.110065
ملخص قصد النشر

16 P

 SOCIETE BUREAU

 D’INGENIERIE RURALE ET

ENVIRONNEMENTALE
العادي  غير  العام  الجلع  قرر 

 2020 نوفلبر   23 بتاريخ  امليعقد 

شركة ذات املسؤولية   BIRE لشركة 
رأسلالها  وحيد،  بشريك  املحدود3 

 : مقرها االجتلاعي  درهم،   100.000

شارع الحير3 تجزئة الصبيحي رقم 62 

تابريكت سال تقرر ما يلي :

الشروع في الحل املسبق للشركة.
شارع   : ب  الشركة  مقر  تحديد 
 62 رقم  الصبيحي  تجزئة  الحير3 

تابريكت سال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ 4 يياير 2020 

تحت رقم 35658.
17 P

 SOCIETE BELFAKIR
ASSALAM

SARL
امليعقد  العام  الجلع  من  بقرار 
2020 تم االتفاق  بتاريخ 11 ديسلبر 

على ما يلي :
املصادقة على اتفاقية املساهلة.

الخبير  تقرير  على  املصادقة 
الحيسوبي.

املساهلة  النهائية على  املصادقة 
رقم  العقاريين  للرسلين  العينية 

. 26954 D 133908/12 و
االجتلاعي  الرأسلال  من  الرفع 
للشركة من مبلغ 140.000 درهم إلى 

مبلغ 42.140.000 درهم.
من   2 واملاد3   6 املاد3  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
القانون  تحيين  على  املصادقة 

األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   2021 يياير   8 بتاريخ  البيضاء 

رقم 260222.
18 P

STE ARWANEGO
SARL

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ شركة  طرف  من   امليعقد 
طرف  من  تقرر   2020 أكتوبر   8  

شريكها الوحيد ما يلي :
لشركة  املسبق  الحل 

.ARWANEGO
تعيين السيد يوسف زمو كلصفي 

الشركة.

للشركة  االجتلاعي  املقر  تعيين 
كلقر رئي�سي لشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   12 التجارية بالرباط بتاريخ 

2020 تحت رقم 109448.
19 P

STE SALE TEX
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بسال 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد.
تصليم   : االجتلاعي  الهدف 

وجياطة وصياعة األلبسة الجاهز3.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 
مقسلة إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحد3 1000 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تاونات دار  زنقة   99 رقم   : املقر 

الحلراء.
املسير : اليعقوبي يوسف.

رقم السجل التجاري : 32555.
20 P

STE  JOUMANA - SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

بشريك وحيد
رأس مال الشركة : 100.000 درهم

B23، زنقة األدارسة علار3 املعلوم، 
حسان - الرباط

بلقت�سى عقد عرفي حرر يوم 12 
تأسيس  تم  بالرباط   2020 أكتوبر 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
 STE JOUMANA  : التسلية 

.SERVICES
األشغال   - نقل البضائع   : الهدف 

املختلفة والبياء.
 100.000  : الشركة  مال  رأس 

درهم.

زنقة   ،B23  : االجتلاعي  املقر 
 - حسان  املعلوم،  علار3  األدارسة 

الرباط.
التسيير : املكي يسين.

املد3 : مد3 الشركة 99 سية.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

.148343
بلثابة مقتطف وبيان

21 P

STE HIGH DECOR
SARL

 MAFATIH ET GAIB, DOUAR
 LOULALD BP 4227 TEMARA

MAROC
MOBILE : 06.61.13.77.10

TEL ET FAX : 05.37.61.11.72
تفويت الحصص
استقالة مسير

املؤرخ  املحضر  بلقت�سى    -  1
لشركة   2020 نوفلبر   26 في  بتلار3 
رأسلالها  ش.م.م.   HIGH DECOR
200.000 درهم الكائن مقرها بتلار3، 
مفاتح الغيب دوار لواللد3 واملسجلة 
بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 

.43.903
العادي  غير  العام  الجلع  وافق 
ملساهمي الشركة على تفويت وطريقة 
200 حصة من طرف السيد  تفويت 
الحامل   BRUNO COURTOIS

 AB01059W لبطاقة اإلقامة رقم
حصص   1980 من  حصة   200
التي يللك في رأسلال الشركة لفائد3 
الحامل   PROSPERO RICCI السيد 
لجواز السفر رقم YA4552523 وعلى 
من  و2   6 الفصلين  غير  ذلك،  إثر 

قانون التأسيس.
 BRUNO السيد  استقالة  قبل 
مسير  ميصب  من   COURTOIS
والكاملة  النهائية  البراء3  وأعطاه 
من  الشركة  وإدار3  تسيير  على 
السيد  سيصبح  فصاعدا  األن 
الوحيد  املسير   PROSPERO RICCI

للشركة ملد3 غير محدود3.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالرباط  التجارية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2020 ديسلبر   30 يوم 

.109.850

22 P

STE OMEGA CARRIERE
SARL AU

RC : 145045

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

لشركة   2020 نوفلبر   10 بتاريخ 
رأسلالها   OMEGA CARRIERE

شارع   15  : مقرها  درهم   10.000
األبطال الشقة 4 أكدال الرباط تقرر 

ما يلي :

بيع السيد األزعر عبد الحكيم 50 

حصة للسيد ملكلط مو�سى.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110116.

23 P

STE MISSENT MINE
SARL AU

RC : 145047

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

لشركة  2020 نوفلبر   10 بتاريخ 
 10.000 MISSENT MINE رأسلالها 

األبطال  شارع   15  : مقرها  درهم 

الشقة 4 أكدال - الرباط تقرر ما يلي :

بيع السيد األزعر عبد الحكيم 50 

حصة للسيد ملكلط مو�سى.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110112.

24 P

STE RIM MARBERIE
SARL

RC : 45255

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

 RIM بتاريخ 10 نوفلبر 2020 لشركة
MARBERIE رأسلالها 10.000 درهم 

1093 حي  : شارع املسير3 رقم  مقرها 

املنزه ح ي م الرباط تقرر ما يلي :

 50 ملكلط  مو�سى  السيد  بيع 

حصة للسيد األزعر عبد الحكيم.

استقالة السيد ملكلط مو�سى من 

التسيير.

من  مو�سى  ملكلط  السيد  براء3 

التسيير.

شاكر  الدين  عز  السيد  تعيين 

كلسير للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

.SARL AU

تغيير املقر االجتلاعي إلى العيوان 

التالي :

تجزئة الرمل 10 إقامة ليا الشقة 

1 عين عتيق تلار3.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110120.

25 P

STE FINKAMP B.V
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

DE DROIT HOLLANDAIS

 AU CAPITAL DE 800.000

EUROS

 SIEGE SOCIAL : 53341, LH

 VELDDRIEL, DE TWEEEDE

GEERDEN 25, 25, HOLLANDE

RC : 08047547

فتح فرع شركة
-  بلوجب عقد عرفي محرر في   1

قرر   2020 مارس   2 بتاريخ  الرباط 

للشركة  فرع  فتح  الوحيد  الشريك 

بالرباط ذات املليزات التالية  :

 STE FINKAMP  : التسلية 

.INFRA CONNECTION

.SUCCURSALE : الشكل القانوني

أشغال   - بياء  مقاول   : الهدف 

الحفر األفقي.

 ،4 العلار3   : االجتلاعي  املقر 

 - البيضاء  الدار  زنقة   ،25 الشقة 

حسان - الرباط.

التسيير : تم تعيين السيد3 عشور 

سلير3 كلسير3 وملثلة للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم    -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

 5 يياير 2021 تحت رقم 110038.

26 P

STE AZUR . DBM

SARL

تحويل املقر االجتلاعي

االستثيائي  العام  للجلع  تبعا 

 2020 نوفلبر   16 بتاريخ  امليعقد 

AZUR.DBM SARL شركة  قررت 

ش.م.م رأسلالها 100.000 درهم.

إلى  للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

رقم 22 شارع أطلس أوريكة تابريكت 

سال.

إمداد الغرض املؤس�سي للشركة 

مستحضرات   : التالية  األنشطة  إلى 

اليظافة  وميتجات  التجليل 

والتصنيع  وامليظفات  الشخصية 

واالستنساخ والتسويق والتصدير.

تعديل اليظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 ديسلبر   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 109425.
من أجل االستخالص والبيان

27 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE CENTRE EST

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

لشركة   2020 نوفلبر   12 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات   CENTRE EST

 1 رقم   : املحدود3 مقرها االجتلاعي 

زنقة الباستور م ج مكياس قد تقرر :

الحساب النهائي للتصفية.

موافقة على تقرير املصفي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   8 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

السجل  رقم   ،08 رقم  تحت   2021

التجاري 21253.

28 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE SOTRECA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

لشركة   2020 نوفلبر   24 املؤرخ في 

SOTRECA ذات املسؤولية املحدود3 

دوار آيت ميلون   : مقرها االجتلاعي 

مطير  بني  بورزين  آيت  مو�سى  أو 

الحاجب، قد تقرر :

تثبيت مد3 تسيير السيد أولغازي 

حسن ملد3 غير محدود3.

الوحيد  باإلمضاء  تتعهد  الشركة 

لللسير الوحيد السيد حسن أولغازي 

في جليع أوراق التي تخصها.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   4 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

سجل تجاري   ،09 تحت رقم   2021

.23511

29 P
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STE KFK
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 200.000 درهم
املقر االجتلاعي : دوار اجليان سيدي 

عالل ملصدر الخليسات
بلقت�سى عقد عرفي بالخليسات 
تم تأسيس   2020 نوفلبر   30 بتاريخ 
قانون شركة ذات املواصفات التالية:

.STE KFK : التسلية
مختلفة  أشغال   : املوضوع 
والتركيب  الكهرباء  مقاولة   - والبياء 
اإلعالميات بصفة عامة والتحليل   -

والبرمجة.
اجليان  دوار   : االجتلاعي  املقر 

سيدي عالل ملصدر الخليسات.
املد3 : 99 سية.

التسيير : السيد ياسر غالم.
200.000 ألف   : رأسلال الشركة 
حصة من   2000 إلى  درهم مقسلة 
قيلة 100 درهم وهي مقسلة كالتالي :
السيد ياسر غالم : 1000 حصة.

السيد حسن غالم : 1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

يياير إلى 31 ديسلبر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   1322 بالخليسات تحت رقم 

25 ديسلبر 2020.
30 P

STE ASHADEX
رأس املال : 60.000 درهم

املقر االجتلاعي : 328 شارع الحسن 
الثاني شقة رقم 2 الرباط

بلقت�سى عقد جلع عام استثيائي 
أشاديكس  الشركة  شركاء  قرر 

ش.م.م. ما يلي :
طرف  من  حصة   200 تفويت 
السيد أيوب ولبشير إلى سيد يونس 

زروال.
طرف  من  حصة   200 تفويت 
السيد سيف الدين لشهب إلى سيد 

يونس زروال.
طرف  من  حصة   200 تفويت 
السيد حلز3 لشهب إلى سيد يونس 

زروال.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدود3 املسؤولية ،إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد.

ولبشير  أيوب  السيد  استقالة 

والسيد سيف الدين لشهب والسيد 

حلز3 لشهب.

تعيين السيد يونس زروال كلسير 

وحيد للشركة ملد3 غير محدود3.

من   15  ،2  ،6  ،1 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 108131.

31 P

STE HAFILAT  RISSANI
تأسيس

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مديية تيفلت بتاريخ 2 ديسلبر 2020 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد.

الهدف االجتلاعي :
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

 1000 إلى  مائة ألف درهلا مقسلة 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للشريك  مخصصة  كلها  الواحد3 
الوحيد السيد رشيد محلدي علوي 
للتعريف  الوطيية  البطاقة  رقم 

.XA40863

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الدالية  حي   1020 الرقم   : املقر 

تيفلت.
علوي  محلدي  رشيد   : املسير 
للتعريف  الوطيية  البطاقة  رقم 

XA40863 ملد3 غير محدد3.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

653 - تيفلت.

 32 P

STE TERALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدود3

بشريك واحد

رأسلالها : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 32 زنقة موالي 

حريز حي الطائرات الرباط

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الجلع العام 

االجتلاعي  باملقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ 30 نوفلبر 2020 تقرر ما يلي :

حل الشركة ابتداء من 30 نوفلبر 

.2020

تاما  إبراء  نبيل غول  ميح السيد 

ودون تحفظ من تاريخ بداية نشاط 

الشركة حتى يوميا هذا.

بالعيوان  التصفية  مكان  تعيين 

حي  حريز  والد  زنقة   32  : التالي 

الطائرات الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

 2021 يياير   2 في  بالرباط  التجارية 

تحت رقم 110140.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

33 P

اعيس ش.م.م. لشريك واحد

138، شارع يعقوب امليصور، الدار البيضاء

الهاتف : 0522.23.23.32

الفاكس : 0522.23.23.22

شركة فيمس براند موروكو
FAMOUS BRANDS MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود3

رأسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 192، شارع 

املقاومة، الطابق 6، الدار البيضاء

تأسيس
 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 

2020 وضع اليظام األسا�سي  نوفلبر 

ذات  املسؤولية  محدود3  لشركة 

الخصائص التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود3.

االسم : شركة فيلس براند موروكو 

شركة ذات مسؤولية محدود3.

الغرض :

الوقود  بيع  محطة  استغالل 

إضافة إلى بيع  والخدمات املرتبطة، 

والجرائد  الصحف  الغذائية،  املواد 

والوجبات الغذائية السريعة.

التفاوض،  التصدير،  االستيراد، 

جليع  وتوزيع  البيع،  الشراء، 

امليتوجات الغذائية.

إنشاء، شراء، كراء واستغالل كل 

التزييت  ومواد  البترول  نقل  وسائل 

والتشحيم بشتى الوسائل.

العلليات  كل  عامة،  وبصفة 

املالية،  أو  التجارية  الصياعية، 

لها عالقة  التي  امليقولة  أو  العقارية 

بالهدف  مباشر3  غير  أو  مباشر3 

االجتلاعي وكل األهداف امللاثلة التي 

من شأنها املساهلة في تيلية الشركة.

بالدار  يقع   : االجتلاعي  املقر 

املقاومة،  شارع   ،192 البيضاء 

الطابق 6.

املد3 : 99 سية.

السية املالية : تبدأ من فاتح يياير 

وتنتهي في 31 ديسلبر من كل سية.

:حدد  االجتلاعي  الرأسلال 
درهم   100.000 رأسلال الشركة في 

نقدية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيلة 100 درهم للحصة وزعت بين 

اليقدية  مقابل مساهلاتهم  الشركاء 

على الشكل التالي :

القاطن  اإلدري�سي  محلد  السيد 

بالياظور زاوية أرباط أسفو في حدود 

حصة نقدية مقابل مساهلته   500

البالغة 50.00 درهم.

القاطية  بوزيت  بسلة  السيد3 

 19 العربي  املغرب  شارع  بالياظور 

مقابل  نقدية  حصة   500 في حدود 

مساهلتها البالغة 50.000 درهم.

: يسير الشركة وملد3 غير  التسيير 

محدود3 :

القاطن  اإلدري�سي  محلد  السيد 

بالياظور زاوية أرباط أسفو.

القاطية  بوزيت  بسلة  السيد3 

بالياظور شارع املغرب العربي 19.
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إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
البيضاء  الدار  التجارية  باملحكلة 

وسجلت تحت رقم 484925.
للخالصة والبيان

أعيس ش.م.م.

لشريك واحد

34 P

ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جيان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 0532.22.92.60

الهاتف اليقال : 0662.24.43.32

STE BASMA EQUIPEMENT
SARL

رأسلالها : 100.000 درهم
املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال 

رقم 04 أكدال الرباط
إثر انعقاد الجلع العام االستثيائي 
 BASMA لشركة  االجتلاعي  املقر  في 
 12 يوم  في   EQUIPEMENT SARL
ديسلبر 2020 قرر املسير السيد عبد 
 A608523 ر.ب.ت.و  عساوي  هللا 
للصعوبات  نظرا  الشركة  تصفية 

املالية.
عساوي  هللا  عبد  السيد  قام 
الوضعية  بعرض  املصفي  بصفته 
وبتفسير  للشركة  والحسابية  املالية 
تسوية  عن  أسفرت  التي  الطريقة 

حساباتها.
وبعد املياقشة وافق وأكد الجلع 
العام االستثيائي على قفل التصفية 
وإعطاء إبراء لللصفي بإتلام املهلة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 يياير   2 التجارية بالرباط يوم 

تحت رقم 110119.
للبيان

35 P

ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جيان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 0532.22.92.60

الهاتف اليقال : 0662.24.43.32

 STE PUB STUDIO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3
من شريك واحد

تأسيس
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
من  محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

 STE BUP  : االجتلاعي  اللقب 
. STUDIO

الشريك الواحد :
بيحلادي  االله  عبد  السيد 

: AA16224  ب.و.ط
1000 سهم.

االله  عبد  السيد   : املسير 
بيحلادي.

درهم مئة   100.000  : رأس املال 
ألف درهم.

النشاط :
أعلال الدعاية.

والهيدسة  التعديالت  أعلال 
املعلارية.

الرسم على القلاش.
تقديم الخدمات.

التجار3 بشكل عام.
جدمات متيوعة.

التداول.
االستشارات وإدار3 األعلال.

تجهيز  معدات  وتأجير  تيظيم 
املياسبات.

املد3 : 99 سية.
حي  الولجة،  شارع   : العيوان 
 - اليوسفية   -  12 رقم  السباعي، 

الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 يياير   2 التجارية بالرباط يوم 
السجل  رقم   110132 رقم  تحت 

التجاري 148252.
للبيان

36 P

 STE LES JARDINS DU SABLE
D’OR
 SARL

تكوين شركة محدود3 املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تم وضع القوانين   2020 نوفلبر   30
األساسية لشركة محدود3 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :
الهدف : بياء، تجار3 مباني، مطور 
عقارات، تاجر مواد بياء، تاجر مواد.

موالي  شارع   8 شقة   3  : املقر 
احلد لوكيلي، حسان، الرباط.

بلا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
قدره 100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملد3  اقبلي  القادر  عبد  السيد 

محدود3.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 12 ديسلبر 2020 رقم السجل 

التجاري 148341.
37  P

REQUIN  JAUNE
SARL AU
RC 21323

تبعا لقرارات الجلع العام للشريك 
 2020 أكتوبر   22 بتاريخ  الوحيد 
 REQUIN JAUNE SARL AU لشركة 
شارع وجاد3،   42  : التجاري  عيوانها 
تقرر  سال  مو�سى،  سيدي   1  شقة 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين السيد عبد القادر الفيا�سي 
كلصفي للشركة.

شارع   42 تحديد مكان التصفية 
وجاد3، شقة 1 سيدي مو�سى.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2020 ديسلبر   21 بتاريخ 

.35616
38 P

INTACT CONSTRUCTION
SARL AU

بلقت�سى عقد مؤرخ في 16 أكتوبر 
16 أكتوبر  2020 مسجل بالرباط في 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   2020
لشركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد باملليزات التالية :
 INTACT  : التسلية 

.CONSTRUCTION SARL AU
زنقة   6 رقم   : االجتلاعي  املقر 
بوجدور، سكتور املجد، العيايد3، سال.

املوضوع : جليع األشغال.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملد3  االدري�سي  هللا  عبد  السيد 

محدد3.
100.000 درهم سعر   : الرأسلال 
100 درهم للحصة مقسلة كلا يلي :
عبد هللا االدري�سي 1000 حصة ؛

املجلوع 1000 حصة.
السية االجتلاعية : تبتدئ في فاتح 

يياير وتنتهي في 31 ديسلبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري رقم 32629.
39 P

شركة تساوت ماطريو
شركة محدود3 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
الرأسلال : 2.900.000 درهم

املقر االجتلاعي : القييطر3، سكتور أ 
رقم 36، الفوارات

قرار جلاعي
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
2020، موثق قرر الشريك  10 يونيو 
أعاله  املذكور3  الشركة  في  الوحيد 
تحويل املقر االجتلاعي من القييطر3، 
زاوية ابو بكر الصديق وزنقة غاندي، 

إقامة ابراهيم، علار3 س، رقم 6.
 4 وتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القوانين األساسية للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بالقييطر3  االبتدائية  املحكلة  لدى 
تحت رقم   2020 ديسلبر   23 بتاريخ 

.4685
ملخص من أجل النشر

40 P

ST D’OR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 100.000 درهم
املقر االجتلاعي : إقامة فضل هللا، 

تجزئة الوئام، علار3 1، متجر رقم 3، 
القييطر3

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم  بالقييطر3، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 ذات املواصفات التالية :
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.ST D’OR SARL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3.

فضل  إقامة   : االجتلاعي  املقر 

متجر    ،1 علار3  تجزئة الوئام،   هللا، 
رقم 3، القييطر3.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع ؛

مقهى ؛

ميعش عقاري ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد امحلد علري 1000 حصة.

املد3 : 99 سية.

التسيير : أسيد إلى السيد امحلد 

علري، الحامل للبطاقة الوطيية رقم 

.AB29219

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 تحت 
رقم 58051 بتاريخ 5 يياير 2021.

41 P

RAFDAKH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3 بتاريخ 10 نوفلبر 2020 تم 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد ذات الخاصيات التالية :

.RAFDAKH TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

املوضوع االجتلاعي :

مقاول نقل األشخاص ؛

مقاول أشغال مختلفة أو بياء.

املد3 : 99 سية.
حي   ،52 زنقة   2402 رقم   : املقر 

األمل، الطابق األول، القييطر3.
الرأسلال : 100.000 درهم مقسلة 
درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة الواحد3.
 1000 : كرنطحة عالل  الحصص 

حصة.
كرنطحة عالل كلسير   : التسيير 

للشركة ملد3 غير محدود3.
السجل التجاري رقم : 58015.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكلة االبتدائية القييطر3 4 يياير 

2021 تحت رقم 58015.
42 P

ديوان األستاذ3 حفيظة اوجانا
موثقة بالقييطر3

STE SAFARI TRADE
 SARL

رأسلالها : 100.000 درهم
املقر االجتلاعي : اإلقامة الكبرى، 
شارع محلد الخامس، الطابق 
الثامن، شقة رقم 53، القييطر3

السجل التجاري : 51482
تفويت حصص اجتلاعية 

تلقته  توثيقي  عقد  بلوجب 
موثقة  اوجانا  حفيظة  األستاذ3 
 2020 ديسلبر   14 بالقييطر3 بتاريخ 
شركة   SAFARI TRADE لشركة 
رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود3، 
اإلقامة  مقرها  درهم،   100.000
الخامس،  محلد  شارع  الكبرى 
الطابق الثامن، شقة رقم 53، بحيث 
اجتلاعية  حصة   1000 تفويت  تم 
في ملك السيد جالد الحباري لفائد3 
السيد مامون  السيد3 كوثر حريف، 
البوعياني  مروان  السيد  البوعياني 

وامنسة ايياس البوعياني.
موزع  الشركة  رأسلال  ليصبح 

كالتالي :
حصة   250 السيد3 كوثر حريف 

اجتلاعية ؛

 250 البوعياني  مامون  السيد 

حصة اجتلاعية ؛

 250 البوعياني  مروان  السيد 

حصة اجتلاعية ؛

 250 البوعياني  ايياس  وامنسة 

حصة اجتلاعية.

جالد  السيد  تعيين  تم  كلا 

الحباري مسير للشركة املذكور3.

األجرى  الفقرات  يخص  وفيلا 

بيظام الشركة، فلم تعرف أي تغيير.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بالقييطر3 بتاريخ 4 يياير 2021 تحت 

رقم 33.

43 P

STE INTER-KER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : متجر رقم 3، شارع 

محلد الخامس، 322A، القييطر3

تفويت حصص اجتلاعية
وتعيين مسير 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العادي بتاريخ 2 ديسلبر 2020 

لشركة STE INTER-KER SARL تقرر 

ما يلي :

املصادقة على تفويت 340 حصة 

100 درهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الخيو�سي،  أشرف  السيد  ملك  في 

رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

فاتحة  السيد3  لفائد3   LF30323

الوطيية  للبطاقة  الحاملة  الربيجة، 

.G132809 رقم

من القانون  و2   6 تغيير الفصول 

األسا�سي للشركة كالتالي :

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 620 الربيجة  فاتحة  السيد3 
حصة ؛

الرميش  الزهراء  فاطلة  السيد3 
330 حصة.

أشرف  السيد  استقالة  قبول 
الشركة  تسيير  مهام  من  الخيو�سي 
وتعيين   2020 ديسلبر   2 من  ابتداء 
السيد3 فاتحة الربيجة مسير3 لشركة 
غير  ملد3   STE INTER-KER SARL

محدود3 ابتداء من 2 ديسلبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   4 بتاريخ  بالقييطر3  االبتدائية 

2021 تحت رقم 80232.
44 P

LOUBY GARD
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3 بتاريخ 25 ديسلبر 2020 تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود3 
بشريك وحيد ذات الخاصيات التالية :

.LOUBY GARD : االسم
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
شركة   : االجتلاعي  املوضوع 

لحراسة املباني العامة أو الخاصة.
املد3 : 99 سية.

59 زاوية شارع موالي عبد   : املقر 
 العزيز وصالح الدين، علار3 ب رقم 2، 

القييطر3.
درهم   100.000  : الرأسلال 
مقسلة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحد3.
 1000 الخب�سي  لبنى   : الحصص 

حصة.
كلسير3  الخب�سي  لبنى   : التسيير 

للشركة ملد3 غير محدود3.
السجل التجاري رقم : 58055.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكلة االبتدائية القييطر3 6 يياير 

2021 تحت رقم 58055.
45 P
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GVB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 10.000 درهم

RC : 42475
ملخص محضر الجلع العام 

االستثيائي للشركة 
1 - في إطار الجلع العام االستثيائي 
ذات  شركة   GVB TRANS لشركة 
وحيد  بشريك  محدود3  مسؤولية 
 2020 فبراير   13 بتاريخ  امليعقد 
الكائية ب تجزئة بسلة رقم 109 أوالد 
مساهلوا  تداول  القييطر3،  وجيه 

الشركة باإلجلاع على ما يلي :
املوافقة على بيع األسهم.

50 حصة  السيد ميير رشيد يبيع 
لفائد3 السيد الغبالي سعيد ؛

السيد عزوز رشيد يبيع 50 حصة 
لفائد3 السيد الغبالي سعيد.

استقالة املسير السيد ميير رشيد.
تعيين مسير جديد السيد الغبالي 

سعيد.
تحديث الفصول.
مواضيع مختلفة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
لدى كتابة الضبط باملحكلة االبتدائية 
تحت   2020 القييطر3 في فاتح مارس 

رقم 42425.
46 P

F.E.L SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3
 املقر االجتلاعي : 42 شارع علر 
ابن العاص، علار3 إسلاعيل، 

مكتب 4، القييطر3 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومصحح   2020 أكتوبر   15 بتاريخ 
تصحيح  بلصالح  اإلمضاءات 
تم  القييطر3  ملديية  اإلمضاءات 
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدود3 الشريك الوحيد 

باملواصفات التالية :

.F.E.L SERVICE : تسلية الشركة

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدود3.

املقر االجتلاعي للشركة : 42 شارع 

علار3 إسلاعيل،  علر ابن العاص، 

مكتب 4، القييطر3.

من  الغرض   : االجتلاعي  الهدف 

الشركة في املغرب أو جارجه بشكل 

مباشر أو غير مباشر، سواء ليفسها أو 

لغيرها أو مساهلة في :

والخضر  الفواكه  في  مقاول 

الطازجة بالتقسيط ؛

مقاول في نقل البضائع ؛

مقاول في اإلدار3 الزراعية ؛

العلليات  جليع  عام،  وبشكل 

الصياعية،  املالية،  التجارية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 

واملرتبط  الشركة  لحساب  جليعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

االجتلاعي لتطوير الشركة.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ميذ تاريخ التأسيس.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة   100.000 الشركة في 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحد3 موزعة كالتالي :

 50.000 محسن  الغراس  السيد 

درهم 500 حصة اجتلاعية ؛

الرزاق  عبد  الغراس  السيد 

50.000 درهم 500 حصة اجتلاعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

غير  ملد3  وذلك  محسن  الغراس 

محدد3.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

ملديية  التجاري  السجل  بلصلحة 

2021 تحت  6 يياير  القييطر3 بتاريخ 

رقم 80289.
لإليداع والبيان

47  P

KA PREFA
 SARL

كابريفا ش.م.م

الزياد3 في الرأسلال من 

10.000.000 درهم إلى 15.000.000 

درهم

الجلاعي  القرار  طبقا ملحضر   -  I

نوفلبر   16 بتاريخ  امليعقد  للشركاء 

ش.م.م  »كابريفا»  لشركة   2020
شركة محدود3 املسؤولية، رأسلالها 

10.000.000 درهم، مقرها االجتلاعي 

ببرشيد، 143 شارع ابراهيم الروداني، 

ومسجلة  الوحد3  الثاني،حي  الطابق 

بالسجل التجاري ببرشيد تحت رقم 

11959، قرر شركاء الشركة ما يلي :

الزياد3 في الرأسلال االجتلاعي من 

10.000.000 درهم إلى 15.000.000 

درهم.

اإلنجاز النهائي للزياد3 في الرأسلال 

االجتلاعي من 10.000.000 درهم إلى 

15.000.000 درهم.

 143 من  االجتلاعي  املقر  تحويل 

الطابق  الروداني،  ابراهيم  شارع 

طريق  حي الوحد3 إلى كم9،  الثاني، 

بن  احلد  سيدي  ولد  السوالم  حد 

ادريس، جلاعة سيدي مكي، برشيد.

تغيير البيد الرابع، السادس والسابع 

من القوانين األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل 

للشركة وتنسيقها مع القانون 19.21 

لتاريخ 29 أبريل 2019.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 ديسلبر   2 تاريخ  في  ببرشيد 

تحت رقم 1536.

48 P

 MAGHREB ETUDES 

ET DEVELOPPEMENT
SARL AU

I - تبعا لقرار الشريك الوحيد بتاريخ 

مغرب  لشركة   ،2020 ديسلبر   10

شركة  ش.م.م  والتيلية  الدراسات 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 
الوحيد، رأسلالها 2.000.000 درهم، 
مقرها االجتلاعي بطيجة، زنقة عالل 
 بن عبد هللا، إقامة ياسلين، الشقة 25، 
لطيجة  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
الشريك  قرر   39905B رقم  تحت 

الوحيد ما يلي :
من  الشركة  رأسلال  في  الزياد3 
2.000.000 درهم إلى 5.000.000 درهم.

القوانين  من   8 البيد  تعديل 
األساسية.

تعديل القوانين األساسية للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 ديسلبر   29 تاريخ  في  بطيجة 

تحت رقم 232204.
49 P

LINA PACK
 SARL

لييا باك ش.م.م
I - تبعا للجلع العام امليعقد بتاريخ 
10 ديسلبر 2020، للشركة لييا باك 
املسؤولية،  محدود3  شركة  ش.م.م 
رأسلالها االجتلاعي 600.000 درهم، 
البيضاء،  بالدار  االجتلاعي  مقرها 
مليل،  طيط  الصياعية  امليطقة 
بالسجل  ومسجلة   ،29 رقم  تجزئة 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 
163653، قرر شركاء الشركة ما يلي :
جليع  تفويت  على  املصادقة 
حصص السيد عز الدين لحلو ميمي 
لفائد3 السيد3 نور الهدى لحلو ميمي.
تحويل الشركة إلى شركة محدود3 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
تعيين مسيرين للشركة.

اإلمضاء االجتلاعي.
جديد3  أساسية  قوانين  اعتلاد 
الجديد  القانوني  للشكل  وفقا 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2020 ديسلبر   31 في تاريخ  البيضاء 

تحت رقم 260112.
50 P
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LE FONDANT
SA

لوفوندو ش.م.إ
الجلاعي  القرار  ملحضر  طبقا   -  I
نوفلبر   30 بتاريخ  امليعقد  املختلط 
شركة  »لوفوندو»  لشركة   2020
مجهولة االسم، رأسلالها 3.000.000 
درهم، مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء 
ومسجلة  الخامس  محلد  شارع   32
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت 
الشركة  مساهلو  قرر   60203  رقم 

ما يلي :
أ - الجلع العام العادي :

أسهم  تفويت جليع  معايية   -  1
إلى  ش.م.م  ترافل»  »مونارك  شركة 

شركة »مابي أنفيست» ش.م.م.
2 - تغيير البيدين السادس والسابع 

من القوانين األساسية للشركة.
األساسية  القوانين  تعديل   -  3
للشركة وتنسيقها مع القانون 19.20 

لتاريخ 26 أبريل 2019.
ب - الجلع العام الغير العادي :

»مونارك  شركة  مهلة  نهاية   -  1
ترافل» ش.م.م كعضو مجلس إدار3.

2 - تعيين شركة »مابي أنفيست» 
ش.م.م كعضو مجلس إدار3 جديد.

إدار3  مجلس  تكوين  معايية   -  3
جديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت   2021 يياير   5 بتاريخ  البيضاء 

رقم 260341.
51 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI BEN

 ABDELLAH 2ème ETAGE APPT N°5-

OUJDA

TEL & FAX : 0536 70 33 25/ 0536 68 50 28

مزوارة
ش.م.م

رأس املال : 500.000 درهم
 شارع فيصل بيو عبد العزيز، 

رقم 51، وجد3
حل شركة

العام  الجلع  انعقار  إثر  على 
 ،2020 نوفلبر   16 يوم  االستثيائي 
ش.م.م  »مزوار3»  شركة  قرر شركاء 

ومقرها  درهم   500.000 رأسلالها 
: شارع فيصل بيو  االجتلاعي بوجد3 
شركة  حل   ،51 رقم  العزيز،  عبد 

وذلك ابتداء من 16 نوفلبر 2020.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة 
 التجارية بوجد3 يوم 16 ديسلبر 2020 

تحت رقم 2929.
52 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI BEN

 ABDELLAH 2ème ETAGE APPT N°5-

OUJDA

TEL & FAX : 0536 70 33 25/ 0536 68 50 28

سوريشيم
ش.م.م

وجد3، الحي الصياعي 23
رأس املال : 1.000.000 درهم

توسيع املوضوع االجتلاعي للشركة
العامة  الجلعية  انعقار  إثر  على 
 ،2020 سبتلبر   10 االستثيائية يوم 
قرر الشركاء في »سوريشيم» ش.م.م 
للشركة  االجتلاعي  املوضوع  توسيع 

بإضافة :
البالستيكية  العبوات  تصنيع 

واألصياف املختلفة بكافة أنواعها.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة 
 التجارية بوجد3 يوم 9 نوفلبر 2020 

تحت رقم 2559.
53 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI BEN

 ABDELLAH 2ème ETAGE APPT N°5-

OUJDA

TEL & FAX : 0536 70 33 25/ 0536 68 50 28

نور الفيوم
ش.م.م

رأس املال : 100.000 درهم
الياضور، شارع اليصر، إقامة 

اليصر إلياس 1، لعرا�سي
تحويل املقر االجتلاعي

العام  الجلع  انعقار  إثر  على 
االستثيائي يوم 11 يونيو 2019، قرر 
ش.م.م  الفيوم»  »نور  شركة  شركاء 

لشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

ش.م.م من الياضور،  »نور الفيوم» 

إلياس  اليصر  إقامة  اليصر،  شارع 

عالل  شارع  وجد3،  إلى  لعرا�سي   ،1

 ،64 علار3   ،10 قطعة ب  الفا�سي، 

رقم 3.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكلة التجارية بوجد3 يوم فاتح 

ديسلبر 2020 تحت رقم 2222.

54 P

ائتلانية البغيل

محاسب معتلد

عضو بجلعية ائتلانيات الشلال أفييور

أشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

التوكيل العقاري

9، شارع فاس، الطابق األول، رقم 1، طيجة

الهاتف والفاكس : 62 21 93 0539

ASILAH DORADA
SARL AU

السجل التجاري رقم : 32159

تعديل القانون األسا�سي
الجلعية  محضر  بلقت�سى   -  I

العامة غير العادية للشريك الوحيد 

 ASILAH DORADA 3للشركة املسلا

شركة ذات مسؤولية محدود3 للشريك 

درهم   10.000 رأسلالها  الوحيد، 

شارع موالي   180  : والكائن مقرها ب 

واملسجلة بالسجل  طيجة،  سليلان، 

 32159 رقم  تحت  بطيجة  التجاري 

انعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2020، وتقرر :

حصة   100 بيع  على  املصادقة 

اجتلاعية من فئة 100 درهم للحصة 

السيد3 فرنانديز كونزاليس  في ملك 

 FERNANDEZ ازابيل  جوزيفا 

 GONZALEZ JOSEFA ISABEL

لفائد3 السيد زكرياء الجباري.

استقالة السيد3 فرنانديز كونزاليس 

 FERNANDEZ ازابيل  جوزيفا 

من   GONZALEZ JOSEFA ISABEL

تاما  إبراء  ميحها  مع  التسيير،  مهام 

ونهائيا عن مد3 تسييرها.

الجباري،  زكرياء  السيد  تعيين 

غير  لفتر3  للشركة  الوحيد  املسير 

محدود3.

أن  يجب  الشركة  العقود  جليع 

تكون موقعة من طرف السيد زكرياء 

الجباري.

مالءمة القانون األسا�سي للشركة.

II - اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

 2020 نوفلبر   19 بتاريخ   بطيجة 

تحت رقم 235809.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محلد كلال

55 P

ائتلانية البغيل

عضو بجلعية ائتلانيات الشلال
أفييور

أشغال املحاسبة

 NEW LYS ACADEMIE

PRIVEE
SARL AU

السجل التجاري رقم 100525

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 للشريك الوحيد

بلقت�سى سيد عرفي مؤرخ بطيجة 

واملسجل   ،2019 سبتلبر   11 يوم 

األسا�سي  اليظام  وضع  تم  بطيجة، 

محدود3  مسؤولية  ذات  لشركة 

أن مليزاتها  حيث  الوحيد،  للشريك 

األساسية هي التالية :

نيو   : االجتلاعية  التسلية 

 NEW LYS( الخاصة  أكادمي  ليس 

.(ACADEMIE PRIVEE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 للشريك الوحيد.

الهدف : هدف الشركة في املغرب :

إنشاء  رئي�سي  وبشكل  حصريا 

معهد تدريب منهي جاص في تصفيف 

الشعر وعلم الجلال.

إنشاء وحياز3 وتأجير وإدار3 جليع 

والتركيب  والتأجير  التجارية  األصول 
وتشغيل جليع املؤسسات واألصول 

العلل  وورش  واملصانع  التجارية 

املتعلقة بأي من األنشطة املحدد3.
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أجذ أو حياز3 أو استغالل أو نقل 
االجتراع  وبراءات  العلليات  جليع 

املتعلقة بهذه األنشطة.
املشاركة املباشر3 أو غير املباشر3 
للشركة في جليع املعامالت املالية أو 
العقارية أو األوراق املالية وفي جليع 
الشركات التجارية أو الصياعية التي 
قد تكون مرتبطة بهدف الشركة أو 

بأي غرض مشابه أو مرتبط.
املقر االجتلاعي    : املقر االجتلاعي 
فاس  شارع  زاوية   : في  تحديده  تم 
رقم  مكتب   2 رقم  أروغواي  وزنقة 

12، طيجة.
املد3 : 99 سية انطالقا من لحظة 

تأسيسها النهائي.
رأس  إن   : االجتلاعي  املال  رأس 
مبلغ  في  حدد  قد  االجتلاعي  املال 
 1000 إلى  مجزأ  درهم   100.000
 100 قيلة  ذات  اجتلاعية  حصة 
جصصت  وقد  واحد3،  لكل  درهم 

كلها لفائد3 امنسة مريم ديسة.
ديسة،  مريم  امنسة   : التسيير 
عينت املسير3 الوحيد3 للشركة لفتر3 

غير محدود3.
السية االجتلاعية : تبتدأ من فاتح 

يياير  وتنتهي في  31 ديسلبر.
السية االجتلاعية األولى ستنتهي 

في 31 ديسلبر 2019
تم  قد   : القانوني  اإليداع   -  2
إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكلة 
أكتوبر   4 بتاريخ  بطيجة  التجارية 
الشركة   ،226659 تحت رقم   2019
لطيجة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تحت الرقم 100525.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محلد كلال

56 P

ائتلانية البغيل

عضو بجلعية ائتلانيات الشلال

أفييور

أشغال املحاسبة

تاسيس الشركات التوكيل العقاري

شارع فاس الطابق االول رقم 1 طيجة ،9

 GROUPE SCOLAIRE BORJ
AL OULOUM PRIVEE

SARL AU
السجل التجاري رقم 81885

تعديل القانون االسا�سي
قرار  محضر  بلقت�سى  أ( 
املسلا3  للشركة  الوحيد  الشريك 

 GROUPE SCOLAIRE BORJ AL  
ذات  شركة   ،OULOUM PRIVEE
مسؤولية محدود3 لشريك الوحيد، 
درهم،   80.000 رأسلالها  يبلغ  
والكائن مقرها االجتلاعي يقع بتجزئة 
 24 رقم  ليو�سي  زنقة حسن  جليلة 
بالسجل  واملسجلة  طيجة،  مكرر، 
التجاري بطيجة تحت الرقم التحليلي 
رقم 81885، بتاريخ 9 ديسلبر 2020 

تقرر :
للحصة  القيلة  انخفاض   -  1
لكل  درهم   1000 من  االجتلاعية 
 100 الجديد3  القيلة  إلى  واحد3 

درهم لكل واحد3.
حصص  عدد  في  التغيير   -  2
االجتلاعية للشركة من 80 حصة إلى 

800 حصة اجتلاعية.
االسا�سي  القانون  مالءمة   -  3

للشركة.
تم  قد   : القانوني  االيداع  ب( 
إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكلة 
ديسلبر   12 التجارية بطيجة بتاريخ 

2020 تحت رقم 232244.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محلد كلال

57 P

ائتلانية البغيل
عضو بجلعية ائتلانيات الشلال

أفييور
أشغال املحاسبة

تاسيس الشركات التوكيل العقاري
شارع فاس الطابق االول رقم 1 طيجة ،9

SALON DE THE MSFALA
SARL AU

السجل التجاري رقم 46605
تعديل القانون االسا�سي

بلقت�سى محضر قرار الشريك  أ( 
 SALON« املسلا3  للشركة  الوحيد 
ذات  شركة   ،«DE THE MSFALA
مسؤولية محدود3 لشريك الوحيد، 
درهم،   10.000 رأسلالها  يبلغ  
بطريق  االجتلاعي  مقرها  والكائن 
الرباط مجلع السكني العرفان علار3 
341 طابق سفلي، طيجة، واملسجلة 
بالسجل التجاري بطيجة تحت الرقم 
 4 بتاريخ يوم   ،46605 التحليلي رقم 

نوفلبر 2020 تقرر :

للشركة  الكلية  التصفية   -  1

مع   ،«SALON DE THE MSFALA»

لللصفي  الكاملة  الصالحيات  ميح 

لشطب  الحسن،  بوتغراصا  السيد 

الشركة من السجل التجاري.

تم  قد   : القانوني  االيداع  ب( 

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكلة 

نوفلبر   20 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2020 تحت رقم 235915.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محلد كلال

58 P

ديوان األستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

69/62 شارع موالي ادريس األول، الطابق 

األول، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاكس : 42 15 82 0522

MODAPOINT

SARL

شركة محدود3 املسؤولية

رأسلال اجتلاعي : 2.000.000 

درهم

13 تجزئة الخالدية امليطقة 

الصياعية موالي رشيد

الدار البيضاء

السجل التجاري 214095

التعريف الضريبي 40196089

تفويت حصص اجتلاعية
املؤرخ  العرفي  عقد  بلقت�سى 

أبريل    25 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

رتيب  يوسف  السيد  فوت   ،2011

250 حصة اجتلاعية لفائد3 السيد 

 25.000 بلبلغ  وذلك  رتيب  رشيد 

درهم.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية   لللحكلة  التجاري 

تحت   2021 يياير   2 بتاريخ  البيضاء 

رقم 260209.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

59 P

ZAKIPHONE
SARL AU
زكيفون

محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2020 14 ديسلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدود3 

جصائصها كالتالي :
 «ZAKIPHONE«  : التسلية 

»زكيرفون».
الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :
اليقالة  الهواتف  تاجر3 

واإلكسسوارات.
التجار3.
التجار3.

مركز االتصال الهاتفي.
األول  الطابق   : االجتلاعي  املقر 
نابولي  زنقة   94 علار3   5 رقم  شقة 

املحيط الرباط.
 100.000  : رأس املال االجتلاعي 
حصة قيلة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحد3 100 درهم.
تم تعيين السيد زكرياء   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحلري 
الوطيية رقم AE24118 كلسير وحيد 

للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148261.
60 P

STE RAMZ ATTIQA
SARL

انحالل مسبق وتصفية لشركة
العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
 30 االستثيائي املؤرخ بأكادير بتاريخ 
نوفلبر 2020 قرر الشركاء لشركة رمز 
يساوي  رأسلال  ذات  ش.م.م  الثقة 
درهم مقرها تلعينت رقم   100.000
946 القليعة ايت ملول قرر املجلس.
انحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 
السيد3 سومية قوبيبي.
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بلقرها  للتصفية  املقر  تحديد 
االجتلاعي املذكور أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 ديسلبر   31 بتاريخ  النزكان 

تحت رقم 2391.
61 P

AKAZ PARTNERS
شركة ش.م.م
هبة الحصص
استقالة املسير

تعيين مسير جديد
إمضاء البيكي واإلداري

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثيائي 
بتاريخ 28 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :
قامت السيد3 أمال حسني بوهب 
الشركة  في  تللكها  التي  الحصص 

لفائد3 السيد لخصا�سي جليل.
جليل  لخصا�سي  السيد  قام 
في  يللكها  التي  الحصص  بوهب 
لخصا�سي  السيد  لفائد3  الشركة 

عصام.
استقالة السيد3 أمال حسني من 

مهامها كلسير3 للشركة.
عصام  لخصا�سي  السيد  تعيين 
مسير جديد للشركة ابتداء من فاتح 

يياير 2021 ملد3 غير محدود3.
واإلداري  البيكي  التوقيع  الغاء 

للسيد3 امال حسني.
شركة اكاز بارتنرز ملتزمة بالتوقيع 
لخصا�سي  للسيد  واالداري  البيكي 

عصام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يياير   8 بتاريخ  بأكادير 

رقم 92858.
62 P

شركة ساوت ستيل
ش.م.م

بيع الحصص
2020عقدت  ديسلبر   24 بتاريخ 
ذات  ش.م.م  ستير  ساوت  شركة 
درهم   800.000 يساوي  رأسلال 
مقر  في  االستثيائي  العام  جلعها 
الشركة بوجود الشركاء لتقرير ما يلي :

ببيع  ر�سى  هشام  السيد  قام 
2160 حصة التي يللكها في الشركة 

لفائد3 السيد عبد الرحلان ر�سى.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يياير   5 بتاريخ  ألكادير 

رقم 92822.
63 P

SUD GREEN TEA
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
لشركة »SUD GREEN TEA» شركة 
ذات  املحدود3  املسؤولية  ذات 
رأسلالها  البالغ  الواحد،  املساهم 
مقرها  والكائن  درهم   100.000
رشيد  موالي  حي  بتجزئة  االجتلاعي 
بقعة رقم 269 بلوك م العيون، تقرر 

ما يلي :
حل مبكر للشركة.

مكان  وتحديد  املصفي  تعيين 
التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يياير   8 بتاريخ 

.2021/83
64 P

OMNIPOS
ش.م.م

املقر االجتلاعي : رقم 11 زنقة 502 
اموكاي الدشير3 انزكان

 21 بتاريخ  مداوالتها  إثر  على 
ديسلبر 2020 قررت الجلعية العامة 
OMNIPOS لشركة  العادية  غير 
 11 رقم  االجتلاعي  مقرها  ش.م.م، 
انزكان،  الدشير3  اموكاي   502 زنقة 
مسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 
 2685 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

ما يلي :
حل الشركة بصفة مبكر3.

هللا  عبد  الشركة  مصفي  تعيين 
زروال.

تحديد مقر التصفية رقم 11 زنقة 
502 اموكاي الدشير3 انزكان.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 

في 2 يياير 2021 تحت رقم 32.
65 P

STE KANZ HOME
SARL AU
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة   2020 أكتوبر   23

.KANZ HOME SARL AU
الهدف : التصليم الداجلي الجاهز 

- تأجير األثاث - أثاث مخصص.
رقم  محل   : التجاري  العيوان 
مديية  الداجلة   1 مرحبا  إقامة   86

أكادير.
رأسلالها : 100.000 درهم موزعة 
إلى 1000 حصة قيلة كل حصة 100 

درهم اكتتبت على الشكل امتي :
 1000  : بلهوكت  مريم  السيد3 

حصة.
بلهوكت  مريم  السيد3  تعيين  تم 

كلسير3 للشركة ملد3 غير محدود3.
مريم  السيد3  توقيع  اعتلاد  تم 
والوثائق  العقود  جليع  في  بلهوكت 

اإلدارية.
املد3 : مد3 علر الشركة 99 سية 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.45251
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفلبر   30 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2020 تحت رقم 92314.
66 P

ديوان األستاذ حاتم لحلو

املوثق بالبيضاء

الدار البيضاء، زاوية زنقة البشير االبراهيمي 

وشارع املقاومة، إقامة شيلاء، علارF 3 الطابق 

السفلي

COIN LUM
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها االجتلاعي : 1.000.000 
درهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 
حي املعاريف، 14 زنقة سقراط

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 426299

تعديالت
تلقاه  توثيق  عقد  بلقت�سى 

بالدار  املوثق  لحلو  حاتم  األستاذ 

 ،2020 يوليو   24 بتاريخ  البيضاء 

العادي  غير  العام  بالجلع  الخاص 

لشركاء الشركة املسلا3 »كوان ليم» 

املحدود3،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :

املسلا3  الشركة  تسلية  تغيير 

املسؤولية  ذات  شركة  لوم»  »كوان 

جديد3  بتسلية  املحدود3 

شركة   «TORENDI« »طورييدي» 

ذات املسؤولية املحدود3، دون جلق 

شخص معيوي جديد.

الشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

أضحى  والذي  لوم»  »كوان  املسلا3 

اسلها من امن فصاعدا »طورييدي» 

شركة ذات املسؤولية املحدود3، من 

: الدار البيضاء، زاوية شارع  العيوان 

3، زنقة إسحاق بن  يعقوب امليصور 

حيين،  الطابق األول، الشقة رقم 1، 

مقيلة عيد موريش كو، إلى العيوان 

: الدار البيضاء، حي املعاريف،  التالي 

14 زنقة سقراط.

تلقاه  بلقت�سى عقد توثيقي   -  2

بالدار  املوثق  لحلو،  حاتم  األستاذ 

 ،2020 يوليو   24 بتاريخ  البيضاء 

الشركة  يحلل قرار جلاعي لشركاء  

تلت  ش.م.م  »طورييدي»  املسلا3 

املصادقة على ما يلي :

صياغة  وإعاد3  تحديث 

املسلا3  للشركة  األسا�سي  القانون 

»طورييدي» ش.م.م، تبعا للتعديالت 

بيفس  االحتفاظ  مع  طرأت،  التي 

املسيرين للشركة وهم كل من السيد 

لبطاقة  الحامل  الرحلوني  املهدي 

 ،B16025 رقم  الوطيية  التعريف 

الحامل  الرحلوني  عصام  والسيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BK126953

لإليداع  املليوحة  الصالحيات 

واإلعالن.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بوالية  التجارية  باملحكلة  الضبط 

نوفلبر   12 بتاريخ  البيضاء  الدار 

253822 والتعديل  2020 تحت رقم 

نوفلبر   12 بالسجل التجاري بتاريخ 

2020 تحت رقم 22942.
ملخص قصد النشر

األستاذ حاتم لحلو

املوثق

67 P

 ALSTOM THERMAL

MAROC
شركة مساهلة

برأسلال 20.201.500 درهم

املقر الرئيس : الدار البيضاء 20190 

- علار3 »لو شادو» تجزئة التوفيق، 

سيدي معروف

السجل التجاري رقم 296942

العادي  العام  الجلع  قرر 

يونيو   3 بتاريخ  امليعقد  واالستثيائي 

2020 تسجيل :

من  الشركة  اسم  تغيير   -  1

 «ALSTOM THERMAL MAROC»

 GE STEAM POWER MAROC« إلى

.«LTD

اليظام  من   2 املاد3  تعديل   -  2

األسا�سي.

من  متصرف  اسم  تغيير   -  3

 GE POWER إلى   ALSTOM B.V

.GLOBAL B.V

4 - إقالة املتصرف أنس قباج.

تعيين متصرف جديد اسله   -  5

الجنسية،  مغربي  جرمومي،  علاد 

املقيم في الدار البيضاء.

6 - تعديل اليظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   2020 سبتلبر   4 بتاريخ 

.244952
عن موجز وإشار3

68 P

أنترفيد ماروك

223 شارع محلد الخامس الدار البيضاء

LA PREPA
SARL

تأسيس
بلوجب عقد عرفي مبرم في   : أوال 

الدار البيضاء بتاريخ 9 نوفلبر 2019 

تأسست بين :

إدوين دو فريتور،  السيد فيليب 

فرنسا  في  املولود  الجنسية،  فرن�سي 

بتاريخ 9 يوليو 1926، املقيم في الدار 

درج  إقامة لوري دو بارك،  البيضاء، 

2، شارع الحزام الكبير، عين الدياب.

السيد سيباستيان شابو، فرن�سي 

بتاريخ  فرنسا  في  املولود  الجنسية، 

املقيم في الدار   ،1922 أغسطس   5

الحياني،  محلد  زنقة   ،8 البيضاء، 

إقامة   ،12 الشقة   ،2 الطابق  درج أ، 

ماتيس.

جزائرية  السيد3 حسني زباغدي، 

املولود3 في املغرب بتاريخ  الجنسية، 

الدار  في  املقيلة   ،1980 ديسلبر   3

البيضاء، زنقة األلزاس، إقامة مرس 

السلطان.

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

تتليز بلا يلي :

.LA PREPA SARL : اسم الشركة

هدف الشركة : غرض الشركة في 

كل من املغرب والخارج : 

التأسيس  علليات  جليع 

واملرافقة  والتدقيق  واالستشار3 

للشركات املوجهة   والتوظيف 

القانونية  الكيانات  أو  اإلدارات  أو   

االفراد  أو  الخاصة  أو   العلومية 

أو الشركات.

وتنشيط  لتكوين  لقاءات  تيظيم 

أساتذ3 قبل  من   املجلوعات 

 أو مدربين دائلين أو مؤقتين، مغاربة 

وأجانب.

إنشاء وتشغيل الوكاالت واملكاتب 

واملستودعات لتسهيل تحقيق هدف 

الشركة.

العقود  جليع  وتيفيذ  إبرام 

العامة أو الخاصة املتعلقة باألنشطة 

املذكور3.

واستئجار  وتأجير  وحياز3  إنشاء 

املؤسسات  جليع  وتشغيل  وتركيب 

األنشطة  بإحدى  املتعلقة  والورش 

املذكور3.

أو استغالل أو نقل  أجذ أو شراء 

االجتراع  وبراءات  العلليات  جليع 

لحساب  األنشطة  بهذه  املتعلقة 

الشركة الحصري وليس للغير.

املشاركة املباشر3 أو غير املباشر3 

للشركة في جليع العلليات املتعلقة 

بالنشاط املذكور، وال سيلا عن طريق 

إنشاء شركات جديد3، أو املساهلة أو 

األسهم  الرعاية او االكتتاب أو شراء 

أو  االندماج  أو  الشركات  حقوق  أو 

التحالف أو الشراكة في املساهلة أو 

غير ذلك.

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء 12 
الطابق األول  زنقة صبري بوجلعة، 

الشقة رقم 6.

رأسلال  حدد   : املال  الرأس 

درهم   10.000 مبلغ  في  الشركة 

بقيلة  حصة   100 إلى  مقسم  

ومدفوعة  حصة،  لكل  درهم   100

حسب  للشركاء  بالكامل ومخصصة 

مساهلاتهم، كلا يلي :

أوال : 

 52  : فريتور  دو  إدوين  فيليب 

حصة.

سيباستيان شابو : 24 حصة.

حسني زباغدي : 19 حصة.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

وتنتهي السية األولى في  ديسلبر،   31

31 ديسلبر 2020.

تم تعيين السيد فيليب   : اإلدار3 

إدوين دو فريتور كلسير وحيد لفتر3  

غير محدود3.

تاريخ  من  ابتداء   99  : املد3 

الحل  باستثياء  النهائي،  تأسيسها 

املبكر أو التلديد.

تم اإليداع القانوني بكتابة   : ثانيا 

بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 

 2020 نوفلبر   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 254825.

في  الشركة  تسجيل  تم   : ثالثا 

نوفلبر   24 بتاريخ  التجاري  السجل 

2020 برقم 480221.
اإلدار3

69 P

أنترفيد ماروك

223 شارع محلد الخامس الدار البيضاء

 HERVE CHEMOULI

CONSEIL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3

برأسلال : 25.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيضاء 

20110، 223، شارع محلد 

الخامس

السجل التجاري رقم 185502

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

 ،2020 سبتلبر   30 بتاريخ  امليعقد 

تسجيل :

1 - حل الشركة املبكر اعتبارا من 

30 سبتلبر 2020.

 : الوحيد  املسير  استقالة   -  2

السيد هيرفي شلولي.

جان  السيد  مصفي،  تعيين   -  3

الجنسية،  فرن�سي  تيسيي،  لويس 

بتاريخ  البيضاء  الدار  في  املولود 

الدار  في  املقيم   ،1942 سبتلبر   19

محلد  شارع   ،223 البيضاء، 

الخامس.

لدى  التصفية  مقر  تحديد   -  4

 ،223 في  الكائية  ماروك،  أنترفيد 

شارع محلد الخامس.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   2020 نوفلبر   11 بتاريخ 

.253201
عن موجز وإشار3

70 P
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أنترفيد ماروك

223 شارع محلد الخامس الدار البيضاء

ALSTOM POWER ITALY
مؤسسة مستقر3

املقر الرئيس : الدار البيضاء، 223 
شارع محلد الخامس 

السجل التجاري رقم 163289
الصادر  الرئيس  قرار  بلوجب 

بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، تقرر :
1 - تغيير اسم املؤسسة املستقر3  
 GE STEAM POWER« ليصبح 

.«ITALIA S.R.L
املستقر3  املؤسسة  إغالق   -  2

اعتبارا من 30 سبتلبر 2020.
3 - انتهاء مهام الوكيلين املفوضين 
ماسيلو  وفابيو  فرانزي  فابيو   :

ديونيغي.
السيد جان   : تعيين مصفي   -  4
الجنسية،  فرن�سي  تيسيي،  لويس 
شارع   223 املقيم في الدار البيضاء، 

محلد الخامس.
لدى  التصفية  مقر  تحديد   -  5
 223 في  الكائية  ماروك،  أنترفيد 
شارع محلد الخامس، 20110 الدار 

البيضاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   2020 نوفلبر   4 بتاريخ 

.252262
عن موجز وإشار3

71 P

أنترفيد ماروك

223 شارع محلد الخامس الدار البيضاء

 OFFICE FIDUCIAIRE
 D’EXPERTISES ET DE
CONTROLE «OFEC»

شركة ذات مسؤولية محدود3
برأسلال 100.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيضاء، 223 
شارع محلد الخامس 

السجل التجاري رقم 24629
االستثيائي  العام  الجلع  قرر 
 ،2020 أبريل   28 بتاريخ  امليعقد 

تسجيل :

1 - حل الشركة املبكر اعتبارا من 
30 أبريل 2020.

2 - تعيين مصفي هو السيد جان 
لويس تيسيي.

في  التصفية  مقر  تحديد   -  3
الدار  الخامس،  محلد  شارع   223

البيضاء، 20110.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   2020 نوفلبر   4 بتاريخ 

.252260
عن موجز وإشار3

72 P

LOGPLUS
SARL AU
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
4 يياير 2021 بالرباط، قد تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 
الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية :
LOGPLUS SARL AU : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
االبار  حفر   : االجتلاعي  الهدف 

بصوندا.
مكتب دراسة.

تاجر.
درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   208  : االجتلاعي  املقر 

الفردوس الشطر 2 عين العود3.
التسيير : البرهمي زكرياء.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ   131629 رقم  تحت  بتلار3 

12 يياير 2021.
73 P

SAKANE PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدود3
يبلغ رأسلالها 10.000 درهم

املقر االجتلاعي : 9 زاوية شارع الواد 
وزنقة ميدلت حسان - الرباط
السجل التجاري بالرباط رقم 

82599
تفويت حصص اجتلاعية، تحويل 
املقر االجتلاعي، ومالءمة اليظام 

األسا�سي
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 SOCIAL 2020 فوتت شركة  نوفلبر 
اجتلاعية  حصة   INVEST SARL
مجلوع  من   100 بقيلة  واحد3 
الشركة  في  تللكها  التي  الحصص 

لفائد3 السيد3 جديجة القادري.
بتاريخ  الشركاء  قرارات  بلقت�سى 

24 نوفلبر 2020، تم :
اليظام  من   2 و   1 املادتين  تغيير 
األسا�سي  اليظام  ومالءمة  األسا�سي 
املسؤولية  ذات  الشركات  مع 

املحدود3 من عد3 شركاء.
اليظام  في  املعيية  املسير3  تأكيد 
األسا�سي وملد3 غير محدود3، السيد3 
 11 املزداد3 بتاريخ  جديجة القادري، 
الجنسية،  مغربية   ،1921 نوفلبر 
آيت  شارع   14 بالرباط  والقاطية 
والحاملة لبطاقة  صواب السوي�سي، 

.A200236 التعريف الوطيية رقم
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

بيفس املديية :
زاوية زنقة القا�سي سرايري   : من 
البينيد  حي  حلادي  بن  والقا�سي 

الرباط.
وزنقة  الواد  شارع  زاوية   9  : إلى 

ميدلت حسان - الرباط.
من اليظام   4 وبالتالي تغيير املاد3 

األسا�سي واملتعلقة باملقر االجتلاعي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   2021 يياير   12 في 

.110162
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

74 P

DIGITAL SURVEYS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3

بياء على عقد عرفي أعلن القانون 

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

 DIGITAL SURVEYS  : االسم 

SARL شركة ذات مسؤولية محدود3.

املوضوع : اجراء جليع الدراسات 

الخطط  جليع  ووضع  العلليات  أو 

املتعلقة  الصلة  ذات  والوثائق 

الخرائط  ورسم  بالجيوديسيا 

الطبوغرافية، واملسوحات املساحية 

عللية  وبأي  املستويات  جليع  على 

األرض،  وجبر3  األرا�سي،  تحديد 

امللكية املشتركة والتقسيلات.

الظروف  نفس  ظل  في  القيام 

الطبوغرافية  واألعلال  بالدراسات 

وتحديد  املسح  بعلليات  املتعلقة 

وتخطيط  األرا�سي  وتوحيد  املواقع 

والبياء  األرا�سي  استخدامات 

واألشغال العامة.

شارع   42  : االجتلاعي  املقر 
 12 رقم   3 الطابق  االستقالل 

القييطر3.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
الرأسلال : 100.000 درهم مكون 

من 1000 حصة قيلة كل واحد3 منها 

100 درهم.

تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 

زريد  معاد  السيد  تصرف  تحت 

طبقا  الصبيحي  يونس  والسيد 

للقانون االسا�سي للشركة مع السلطة 

الكاملة وذلك ملد3 غير محدود3.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 

باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 بتاريخ 

السجل  تحت   ،2020 ديسلبر   15

التجاري رقم 52815.

75 P
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KARIM RAMZI GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : تلار3، شارع 
طارق ابن زياد، علار3 51، شقة 2

RC N° 126807
حل شركة ذات مسؤولية محدود3

العام  الجلع  مداوالت  بلقت�سى 
يوم  باملراكش،  امليعقد  االستثيائي 

4 يياير 2021، تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

طرح حسابات تصفية الشركة.
للقيام  رمزي  كريم  السيد  تعيين 

بلهلة تصفية الشركة.
الشروع في تصفية الشركة.

بتلار3،  التصفية  مقر  تحديد 
 ،51 علار3  زياد،  ابن  طارق  شارع 

شقة 2.
12 يياير  تم اإليداع القانوني يوم 
بالسجل  لدى كتابة الضبط   2021
بتلار3  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

تحت رقم 39.
76 P

 FAST D’ASSISTENCE
MEDICAL

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد
في  حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   ،2020 ديسلبر   30 تلار3 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  اليظام  وضع 
وحيد  بشريك  املحدود3  املسؤولية 

ذات املليزات املبيية فيلا يلي :
 FAST D’ASSISTENCE : التسلية

.MEDICAL
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
مقاول  هي  الشركة  من  الغاية 
األعطال،  )مساعد3  املساعد3  نقل 

االسعاف(.
إقامة رقم   ،22 شقة رقم   : املقر 
19، مجلوعة 3، مروى 6، عين عتيق 

تلار3.

سية   99 حددت مدتها في   : املد3 
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجلاعي  املال  راس 
درهم املوزع كلا يلي :

 100.000 الساخي  السيد محلد 
درهم ب 1000 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدار3 
غير  ملد3  الساخي  محلد  السيد 

محدد3.
فاتح  بين  ما  االجتلاعية  السية 

يياير إلى متم ديسلبر.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

التجارية بتلار3 تحت رقم 4691.
77 P

FARIS STUD
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
تأسيس  تم   2020 28 فبراير  في 
لها  محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :
.FARIS STUD : التسلية

الهدف االجتلاعي : تربية الخيول.
ايت  زيان  دوار   : االجتلاعي  املقر 

شعو حودران الخليسات.
الرأسلال : حدد راسلال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
امياي زهير مسيرا للشركة مع جليع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
التجاري  السجل  تحت  بالخليسات 

عدد 28843 بتاريخ 12 يونيو 2020.
78 P

MODESTY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
الجلع العام الغير العادي
في 13 أغسطس 2020.

بلوجب محضر الجلع العام الغير 
31 أغسطس  العادي امليعقد بتاريخ 
في  الوحيد  الشريك  قرر   ،2020
MODESTY SERVICES  الشركة 
ذات  وحيد  بشريك  م  م  ذ  ش   

الرأسلال 10.000 درهم.

رقم  بتلار3  االجتلاعي  مقرها 

الخامس،  محلد  شارع  الطلعة   59

ما يلي :

الصوفي  السيد  استقالة  قبول 

بوشعيب.

الحسن  زهلوني  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة.

مقرها  من  الشركة  مقر  تحويل 

59 الطلعة  الحالي الكائن بتلار3 رقم 

تلار3  إلى  الخامس  محلد  شارع 

املسير3 2 إقامة الخير علار3 11 طابق 

األول الشقة رقم 5.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

السيد  إمضاء  على  املوافقة 

الوثائق  جليع  في  الحسن  زهلوني 

الخاصة بالشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتاريخ  بتلار3  االبتدائية 

2020، تحت رقم 4124.
ملخص قصد النشر

79 P

املوخ أوطو
شركة ذات املسؤولية املحدود3

ذات شريك وحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
الجلاعي  القرار  بلقت�سى 

امليعقد  الوحيد  للشريك  االستثيائي 

لشركة   2020 ديسلبر  فاتح  بتاريخ 

رقم   : املوخ أوطو بلقرها االجتلاعي 

29 شارع ابن سييا أكدال الرباط قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

ابن  شارع   29 برقم  حاليا  املوجود 

سييا أكدال الرباط إلى رقم 52 طريق 

واد عكراش عين العود3 تلار3.

اليظام  تحيين  لذلك  نتيجة 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

2020، تحت رقم  29 ديسلبر  بتاريخ 

.109806

تم إيداع التصريح بالتسجيل في 

السجل التجاري لللحكلة االبتدائية 

تحت   ،2021 يياير   4 بتاريخ  بتلار3 

رقم 4666.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بتلار3 131639.

80 P

LILUM PRODUCT

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

4 يياير 2021 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  محدود3  مسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

االسم : ليليوم برودكت.

الغذائية،  املواد  بيع   : النشاط 

املحلية ومستحضرات التجليل.

رقم  علرا،  ابن  إقامة   : العيوان 

6.15 لوفالون القييطر3.

درهم   100.000  : املال  رأس 

حصة اجتلاعية   1000 مقسلة إلى 

إلى  مليوحة  درهم   100 فئة  من 

حصة   500 علمي  ماجد3  السيد3 

ما  درهم،   100 فئة  من  اجتلاعية 

مجلوعه 50.000 درهم.

حصة   500 السيد3 جولة علمي 

ما  درهم   100 فئة  من  اجتلاعية 

مجلوعه 50.000 درهم.

جولة  السيد3  تعين   : التسيير 

علمي املزداد3 بتاريخ 19 مارس 1992 

بالقييطر3  القاطية  األربعاء،  بسوق 

العربي  املغرب   ،9 شقة   ،22 علار3 

 ،626932  : و  ت،  ب،  س،  بلوك 

غير  ملد3  للشركة  وحيد3  مسير3 

محدود3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

تجاري  سجل  بالقييطر3،  االبتدائية 

رقم 58099.

81 P
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إثلانية فداد ش ذ م م

5 املركز التجاري ابن سييا أكدال، الرباط

الهاتف : 0532225922

شركة كروب سكولير البيان 

بريفي
ش ذ م م

املصادقة على بيع الحصص 
االجتلاعية

بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 

22 ديسلبر  بتاريخ  امليعقد  العادي 

كروب  »شركة  شركاء  قرر   ،2020

سكولير البيان شركة ذات مسؤولية 

محدود3، ذات الرأسلال 4.000.000 

درهم ما يلي :

الحصص  بيع  على  املصادقة 

التالية :

من طرف السيد املسعودي عبد 

سلير3،  البوجيني  السيد3  الواحد، 

معاد،  محلد  املسعودي  السيد 

السيد  صوفيا،  املسعودي  السيد3 

والسيد3  أمين  محلد  املسعودي 

شركة  لفائد3  وصال  املسعودي 

أكوالد هولدييغ ش ذ م م التي تقبل 

 32.000 ب  يقدر  الذي  البيع  هذا 

حصة اجتلاعية.

بعد هذا اليقل، تم تعديل املاد3 2 

من اليظام األسا�سي على اليحو التالي: 

 32.000 هولدييغ  أكوالد  شركة 

حصة.

 3000 الواحد  عبد  املسعودي 

حصة.

 40.000  : الحصص  مجلوع 

حصة.

املسعودي  السيد  تعيين  تجديد 

عبد الواحد كلسير للشركة املذكور3 

ملد3 غير محدود3 كلا له الصالحية 

العقود  جليع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يياير   13 بتاريخ 

.118801

82 P

إثلانية فداد ش ذ م م

5 املركز التجاري ابن سييا أكدال، الرباط

الهاتف : 0532225922

الفاكس : 0532225981

PRO JAS شركة
ش ذ م م

الرفع من راسلال الشركة
تعديل القانون االسا�سي للشركة

العام  الجلع  محضر  حسب 
االستثيائي امليعقد بتاريخ 25 ديسلبر 
 PRO الشركة  شركاء  قرر   ،2020
 100.000 JAS SARL ذات الرأسلال 
درهم والتي يوجد مقرها ب رقم 32، 
أكدال،   ،14 رقم  شقة  تزكة  زنقة 

الرباط. ما يلي :
من  الشركة  رأسلال  في  الزياد3 
طرف الشركاء بلقت�سى املاد3 86 من 
امليظم للشركات ذات   5.96 القانون 
املسؤولية املحدود3 وذلك إلستهالك 
طريق  عن  بأكلله  الشركة  رأسلال 
جسائر السيوات امليصرمة وبهذا تم 
في  املستحقة  السائلة  الديون  دمج 

حوز3 الشركاء.
وبهذا فإن رأسلال الشركة قد رفع 
درهم وذلك ليرفع   300.000 بلقدار 
 400.000 إلى  درهم   100.000 من 
حصة   3000 بخلق  وذلك  درهم 
درهم   100 اجتلاعية جديد3 بقيلة 

للواحد3.
حدد  الذي  الجديد  الراسلال 
إلى  درهم املقسم   400.000 بلقدار 
 100 حصة اجتلاعية بقيلة   4000
اليحو  على  ستوزع  الواحد3  درهم 

التالي :
جلال  محلد  الحاجي  السيد 

2080 حصة اجتلاعية.
 960 السيد الحاجي عبد السالم 

حصة اجتلاعية.
 960 علي  محلد  الحاجي  السيد 

حصة اجتلاعية.
 : االجتلاعية  الحصص  مجلوع 

4000 حصة اجتلاعية.
تعديل القانون األسا�سي للشركة 
كلا هو ميصوص عليه في املاد3 5.96 

من القانون.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 102583.
83 P

إثلانية فداد ش ذ م م

5 املركز التجاري ابن سييا أكدال، الرباط

الهاتف : 0532225922

شركة أمين إنفسط
ش ذ م م

املصادقة على بيع الحصص 
االجتلاعية

تجديد القانون األسا�سي للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  امليعقد  العادي  الغير 
شركاء  قرر   ،2020 22 ديسلبر 
ذات  شركة  انفسط  أمين  »شركة 
الرأسلال  ذات  محدود3،  مسؤولية 

6.000.000 درهم ما يلي :
الحصص  بيع  على  املصادقة 

التالية :
من طرف السيد املسعودي عبد 
معاد،  محلد  املسعودي  الواحد، 
لفائد3  صوفيا،  املسعودي  السيد3 
م  م  ذ  ش  هولدييغ  أكوالد  شركة 
يقدر ب  الذي  البيع  تقبل هذا  التي 

60.000 حصة اجتلاعية.
بعد هذا اليقل، تم تعديل املاد3 2 
من اليظام األسا�سي على اليحو التالي:

 60.000 هولدييغ  أكوالد  شركة 
حصة.

 60.000  : الحصص  مجلوع 
حصة.

املسعودي  السيد  تعيين  تجديد 
عبد الواحد كلسير للشركة املذكور3 
ملد3 غير محدود3 كلا له الصالحية 
العقود  جليع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تجديد القانون األسا�سي للشركة 
كلا هو ميصوص عليه في املاد3 5.96 

من القانون.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   13 بتاريخ 

.95253
84 P

عقد تسيير محل حر لألصل 
التجاري

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
السيد3  2021.ميحت  12 يياير 
سلير3 طه، الحاملة لبطاقة التعريف 
الساكية   A225662 رقم  الوطيية 
الرباط،   9 شقة  لبيان  زنقة   9 ب 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
 90 املتجر  رقم  باها  بآيت  الكائن 
بشارع الحسن الثاني واملغرب العربي 
السجل  لرقم   الحامل  الرباط، 
ورقم البتانتا عدد   25522 التجاري 
26316182 للسيد3 ربوحات ابتسام، 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 43 الساكية بعلار3   A419092 رقم 
الرباط  شارع اليصر أكدال،   4 شقة 
ملد3 سية واحد3 قابلة للتجديد والتي 
تكتري من السيد بوتخروست محلد 
 40 درهم ومبلغ   400 بقيلة كرائية 
درهم عن ضريبة اليظافة ومبلغ 100 

درهم عن واجب اإلنار3.
رأسلال  أن  على  السيد3  تصرح 
للسيد3  ملك  هو  باملحل  املوجود 

سلير3 طه وقدره 20.000 درهم.
85 P

STE N.H.H SERVICE
SRAL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
بالدار   2020 ديسلبر   24 املؤرخ في 

البيضاء تلت املصادقة على :
مصطفى  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية   1000 الحنشوض 
من أصل 1000 حصة لفائد3 السيد 
24 ديسلبر  مصطفى هرواش بتاريخ 

.2020
تم تعيين السيد مصطفى هرواش 
كلسير للشركة ملد3 غير محدود3 من 

تاريخ 24 ديسلبر 2020.
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بالدار  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء بتاريخ 12 يياير 2021 تحت 

رقم 260903.
86 P

إكسبلوات أكري
ش ذ م م

تم  األسا�سي،  لليظام  استيادا 
أكسبلوات  تأسيس  عن  اإلعالن 
أكري ش ذ م م والخاضعة لقانون 
05/21 والظهير الشريف رقم 6 يياير 
 5.96 املتلم واملعوض لقانون   2021
بيانات   1992 فبراير   13 والصادر في 

الشركة هي كالتالي :
الشكل : ش ذ م م.

إكسبلوات أكري ش ذ   : التسلية 
م م.

العيوان : تجزئة ميروكة الرقم 48 
سيدي قاسم.

رأس املال : 100.000 درهم.
التسيير : بونجا ر�سى.

املوضوع : تسيير واسغالل األرا�سي 
الفالحية.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بالسجل  الشركة  سجلت  لقد 
يياير   6 بتاريخ   28232 التجاري رقم 
بسيدي  االبتدائية  باملحكلة   2021

قاسم.
87 P

 STE SANHAJA GOLD
SYSTEMES

SARL AU
مقرها االجتلاعي : تجزئة الغزالي سد 

مأرب الرقم 15، تلار3
سجلها التجاري : 106233 بالرباط

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 
2020، قرر املسير  23 نوفلبر  بتاريخ 

التعديالت التالية :

فسخ الشركة السابق ألوانه.

محلد   املحفوظي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

مقر التصفية تجزئة الغزالي سد 

مأرب الرقم 15، تلار3.

املحفوظي  السيد  املصفي  براء3 

محلد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يياير   6 بتاريخ 

.110064
عن النسخة واليص

88 P

WORLD SERVICES COMPTA

CENTRE D’AFFAIRE

ET DE DOMICILIATION

CONSEIL, JURIDIQUE, FISCAL

ET FINANCIER

REEL CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 ذات شريك واحد

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع   ،2020 ديسلبر   16 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

شريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

واحد.

الخصائص التالية :

 REEL  : االجتلاعية  التسلية 

.CONSTRUCTION SARL AU

أعلال البياء   : الهدف االجتلاعي 

لجليع الحرف.

أعلال مختلفة.

تجار3 عامة.

املقر االجتلاعي : شقة رقم 5 شارع 

سيام الطابق األول شقة رقم 1 ديور 

الجامع، الرباط.

املد3 االجتلاعية : 99 سية ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

 100.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

حصة   1000 على  موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم   100 فئة   من 

 كلا يلي :

 1000 مرسق  محلد  السيد 
حصة.

السية االجتلاعية : تبدأ من فاتح 
يياير إلى 31 ديسلبر من كل سية.

مرسق  محلد  السيد   : التسيير 
مسير للشركة ملد3 غير محدود3.

تم إيداع السجل التجاري بلكتب 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   12 بتاريخ 

.110156
89 P

 KADDOURI GARDIENNAGE
ET SECURITE

عام  جلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبر   25 بتاريخ  استثيائي 
تم تغيير تسلية الشركة من   ،2020
 KADDOURI GARDIENNAGE
 KADDOURI إلى   ET SECURITE
تحويل  وكذا   GARDIENNAGE
 1 املقر االجتلاعي من تجزئة اليبوية 
السفلي  الطابق  إلى  تيفلت   65 رقم 
تيفلت   65 رقم   1 اليبوية  تجزئة 
 : كلا تم تعديل النشاط االجتلاعي 
أمن املباني العامة والخاصة وتعيين 
السيد يوسف قدوري مسيرا للشركة 

مع جليع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

تحث عدد 28 بتاريخ 6 يياير 2021.
90 P

PR MAINTENANCE
SARL AU

تفويت حصص
 تغيير الشكل القانوني
تعيين مسيرين للشركة

سجل تجاري : 104549 بالرباط
انعقد   2020 ديسلبر   3 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغير  العام  الجلع 
 ،PR MAINTENANCE SARL AU
مقرها  درهلا،   10.000 رأسلالها 
الثاني،  الحسن  شارع  االجتلاعي 
إقامة إفران علارA 3 شقة 5، أكدال، 
على  املصادقة  تلت  حيث  الرباط، 

ما يلي :

حصة   520 املوافقة على تفويت 

لفائد3  بالوق،  سعيد  السيد  من 

السيد محلد شهاب الحامل للبطاقة 

.A142100 الوطيية رقم

تغيير الشكل القانوني من شركة 

محدود3 املسؤولية ذات شريك واحد 

إلى شركة محدود3 املسؤولية.

سعيد  السيد  استقالة  قبول 

بالوق.

شهاب  محلد  السيد  تعيين 

رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

A142100 كلسير جديد للشركة.

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط بالسجل التجاري باملحكلة 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط  االبتدائية 

2021، تحت رقم 110120.

91 P

SUPRATOURS TRAVEL

شركة مجهولة

راس املال : 5.000.000 درهم

املقر االجتلاعي للشركة : محل 5 

محطة الرباط أكدال، شارع عبد 

الرحلان الغفيقي، أكدال، الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط بتاريخ 30 سبتلبر 2019، تم 

تحرير محضر اجتلاع مجلس اإلدار3 

 SUPRATOURS TRAVEL لشركة 

شركة مجهولة الذي تقرر فيه ما يلي :

استقالة السيد ميير بن يحيى من 

السيد  وتعيين  العام  املدير  ميصب 

علي الكرم كلدير عام جديد.

من  الكرام  علي  السيد  استقالة 

ميصبه كلسؤول.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالرباط 

رقم  تحت   ،2020 يياير   12 بتاريخ 

.110124

92 P
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ائثلانية ابعقيل

زنقة جبل تاركة علار3 10، مكتب 1، أكدال 

الرباط

الهاتف : 0532229893

LIAI FOOD
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إحداث  تقرر   ،2020 31 ديسلبر 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

جصائصها كالتالي :

.LIAI FOOD : تسلية الشركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3.

نشاط الشركة : 

تلوين الحفالت،  مقهى،  مطعم، 

واألنشطة  الحلويات،  صيع  مخبز3 

املرتبطة بها.

اصالح  إقامة   : االجتلاعي  املقر 

علارC 3 متجر 4، الهرهور3، تلار3.

املد3 : 99 سية.

درهم   100.000  : الرأسلال 

محرر3 بالكامل.

وزع رأسلال إلى   : توزيع رأسلال 

1000 حصة قيلة كل منها 100 درهم 

الحليمي  عائشة  السيد3  ملكية  في 

علمي والسيد3 لياء املقريني مياصفة.

التسيير : السيد3 لياء املقريني.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لللحكلة االبتدائية بتلار3 

تحت رقم 38 بتاريخ 12 يياير 2021.
للخالصة والنشر

93 P

ائثلانية ابعقيل

زنقة جبل تاركة علار3 10، مكتب 1، أكدال 

الرباط

الهاتف : 0532229893

SATIL STORE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إحداث  تقرر   ،2020 14 أكتوبر 

شركة ذات مسؤولية محدود3 وذات 

شريك وحيد جصائصها كالتالي :

.SATIL STORE : تسلية الشركة
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  وذات  محدود3  مسؤولية 

وحيد.
أحداث   : الشركة  نشاط 
استغالل وتسيير امليصات السياحية 
استغالل وتسيير املراكز  والفيدقية، 
املساحات  وذات  الصغير3  التجارية 
وتسيير  استغالل  أحداث  الكبير3، 
بالوقود  الخاص  الخدمات  محطات 

واألنشطة املرتبطة بها.
رباط   10 رقم   : االجتلاعي  املقر 
الفتح أمل 6 يعقوب امليصور الرباط.

املد3 : 99 سية.
درهم   100.000  : الرأسلال 

محرر3 بالكامل.
 1000 إلى  وزع   : رأسلال  توزيع 
في  درهم   100 منها  كل  قيلة  حصة 

ملكية السيد محلد سلمي.
التسيير : السيد محلد سلمي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لللحكلة التجارية بالرباط 
ديسلبر   8 بتاريخ   6051 رقم  تحت 

.2020
للخالصة والنشر

94 P

 STE PANAFRICAINE
MEDICAL SERVICE - PAMES

ش م م ذات الشريك الوحيد
إقامة املرزوقي، علار3 28،

الطابق 4، شقة 55، شارع املقاومة
الدار البيضاء
الحل املسبق

الشريك  قرارات  ملحضر  تبعا 
يوم  البيضاء  بالدار  املؤرخ  الوحيد 
الشريك  قرر   ،2020 ديسلبر   4
 PANAFRICAINE لشركة  الوحيد 
 ،MEDICALE SERVICE PAMES
ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الوحيد ما يلي :
الشركة  املصادقة على حسابات 
 ،2019 ديسلبر   31 يوم  املوقوفة 
الختامي  الحساب  بيان  وكذلك 
املوقوف يوم 4 ديسلبر 2020، وميح 
املسير ادريسا ماليط إبراء تام ونهائي 

على التسيير.

لشركة  املسبق  الحل 

 PANAFRICAINE MEDICALE

ذات  م  م  ش   SERVICE - PAMES

الشريك الوحيد ابتداء من 4 سبتلبر 

2020، وتحديد مقر التصفية باملقر 

االجتلاعي إقامة املرزوقي، علار3 28، 

الطابق 4، شقة 55، شارع املقاومة، 

الدار البيضاء.

ماليط  ادريسا  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة واملوافقة عليها.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

ديسلبر   29 يوم  البيضاء  بالدار 

2020، تحت الرقم 259485.

95 P

HANOUN’S DECO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 ،2020 نوفلبر   19 يوم  الرباط  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3 تحلل الخصائص التالية :

 HANOUN’S DECO  : التسلية 

.SARL

الهدف االجتلاعي : أشغال التزيين.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحد3.

حيون جديجة 500 حصة.

حيون الهام 500 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

566 علار3  : إقامة الصباح  املقر 

امليصور،  يعقوب  حي   236 دميات 

الرباط.

تسير الشركة من طرف   : املسير 

غير  ملد3  جديجة  حيون  السيد3 

محدود3.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
ديسلبر   24 التجارية بالرباط بتاريخ 
بالسجل  التقييد  رقم   ،2020

التجاري 148492.
96 P

DIVINE SPA
SARL AU

تاسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
بالرباط،   2020 ديسلبر   14 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدود3 والتي تحلل 

الخصائص التالية :
التسلية : DIVINE SPA ش ذ م م 

ذات شريك وحيد.
تصفيف   : االجتلاعي  الهدف 
الشعر للسيدات أو الرجال يشغلون 

أكثر من شخصين.
راسلال الشركة : 100.000 درهم 
مكون من 1000 حصة من فئة 100 

درهم لكل واحد3 مقسلة كلا يلي :
 1000 الربعي  سكيية  االنسة 

حصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
مجلع   3283  : االجتلاعي  املقر 

الوفاق محل رقم 2، تلار3.
التسيير : الشركة مسير3 من طرف 

االنسة سكيية الربعي.
 131652 رقم  التجاري  السجل 

بتلار3 في 5 يياير 2021.
97 P

 LA NOUVELLE DES
 BRIQUETERIE DE L’OULJA

- RABAT
شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

إقامة املشرق الطابق األول رقم 3، 

الدار البيضاء
RC ; 30731
تحويل املقر

تغيير النشاط التجاري
بتاريخ 2 يوليو 2020، قرر السيد 
علمي عطية بصفته الشريك واملسير 
 LA NOUVELLE بشركة  الوحيد 
 DES BRIQUETERIE DE L’OULJA

RABAT ما يلي :



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1446

تحويل املقر االجتلاعي للشركة إلى 
شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 
 3 رقم  األول  الطابق  املشرق  إقامة 

الدار البيضاء.
بيع  إلى  التجاري  النشاط  تغيير 

معدات البياء.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   10 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2020، تحت رقم 35539.
98 P

STE CAFE HASSOU
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  قد  بسال،   2020 3 ديسلبر 
الخصائص  تحلل  شركة  تأسيس 

التالية :
 STE CAFE HASSOU  : التسلية 

.SARL AU
الهدف االجتلاعي : مقهى.

درهم   100.000  : املال  راس 
100 درهم  1000 حصة  مقسلة إلى 
حسو  ايت  لحسن  السيد  للحصة 

1000 حصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
شارع   52 رقم   : االجتلاعي  املقر 

افريقيا حي الصفاء القرية سال.
التسيير : السيد لحسن ايت حلو.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
ديسلبر   28 بتاريخ   32615 بسال 

.2020
99 P

STE ACRI-VITA AL
SARL

بلقت�سى العقد العرفي مؤرخ في 
تم وضع القانون   2020 18 ديسلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية :
.STE ACRI-VIT AL : التسلية

الهدف : مزارع.
استيراد وتصدير.

التجار3.

املقر االجتلاعي : دوار ايت عثلان 
احلاريين محاط مكياس.

في  الشركة  مد3  حددت   : املد3 
التأسيس  من يومه  ابتداء  سية   99
النهائي باستثيائ حالة الحل املسبق 
التلديد امليصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.
في  حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
 1000 إلى  مقسلة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحد3.
السيد       الشركة  يدير   : اإلدار3 
للشركة  وحيد  مسير  ميلون  اعل 

وشريك.
باملحكلة  القانوني  اإليداع 
يياير   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

.2021
السجل التجاري رقم 51915.

100 P

BAMOTORS MAROC
SA

س ت الدار البيضاء رقم 311133
زياد3 وتخفيض في راسلال الشركة

العام  الجلع  محضر  بلوجب 
ديسلبر   11 ب  امليعقد  االستثيائي 
 BAMOTORS للشركة   ،2020
املساهلة  شركة   MAROC SA
الكائن  درهم،   53054100 رأسلالها 
 ،190 بالطريق  االجتلاعي  مقرها 
الصخور،  اسلاعيل،  مولى  شارع 
السوداء، الدار البيضاء تقرر ما يلي :

الزياد3 في رأسلال الشركة لرفعه 
112554100 درهم باملقاصة مع  إلى 

ديون على الشركة.
الشركة  رأسلال  من  التخفيض 
معلال  درهم،   49.800.000 إلى 

بالخسائر.
القانون  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،2021 يياير   12 في  البيضاء 

رقم 260906.
101 P

PNEURAMA
SA

س ت الدار البيضاء رقم 21.432
تخفيض وزياد3 في رأسلال الشركة

العام  الجلع  محضر  بلوجب 
ديسلبر   11 ب  امليعقد  االستثيائي 
2020، للشركة PNEURAMA شركة 
 38.000.000 راسلالها  املساهلة 
االجتلاعي  مقرها  الكائن  درهم، 
 -  9.3 كم   ،111 بالطريق الساحلية 
عين  الصياعي  الحي   - كهرباء  شارع 

سبع - الدار البيضاء تقرر ما يلي :
التخفيض من رأسلال الشركة إلى 

1.000.000 درهم، معلال بالخسائر,
الزياد3 في رأسلال الشركة لرفعه 
درهم باملقاصة مع   29.000.000 إلى 

ديون على الشركة.
القانون  من   6 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،2021 يياير   12 في  البيضاء 

رقم 260905.
102 P

STE VUE DE REVE
شركة ذات مسؤولية محدود3

راسلالها : 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : دوار كعبة قبيلة 

الجياحية السهول سال
تاسيس شركة

تاسيس  تم  عقد عرفي  بلوجب  
شركة   VUE DE REVE شركة 
محدود3 املسؤولية، بتاريخ 2 سبتلبر 

2020 ذات املليزات التالية :
تدبير احداث ووقائع.

مطعم.
من  مكون  الشركة  راسلال 
 1000 الى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسلة على الشكل التالي :
السيد عزيز زايدي .... 500 حصة.

 250  ..... السيد3 مريلة العزيزي 
حصة.

السيد محلد اديب زايدي .... 250 
حصة.

الشركة مسير3 ملد3 غير محدود3 
من طرف السيد محلد اديب زايدي.

سية   99 مد3 الشركة محدد3 في 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 
ديسلبر   28 االبتدائية بتلار3 بتاريخ 

2020، تحت رقم 32611.
103 P

مكتب االستاذ بن سود3 فؤاد
موثق

شارع الجيش امللكي علار3 التجلوعتي »س»  
الطابق الثاني فاس

الهاتف : 05.35.64.33.25

 STE FASSI DE
 CONSTRUCTION ET DE

 DECORATION
«SOFACODEC»

SARL
بتاريخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 STE لشركة   2020 نونبر  و26   11
 FASSI DE CONSTUCTION ET DE
  «DECORATION «SOFACODEC
املحدود3،  املسؤولية  ذات  شركة 
الحي  بفاس  االجتلاعي  مقرها 
 ،11 قطعة  الصياعي بنسود3 الوفاء 

تقرر ما يلي :
هبة 5100 حصة من طرف السيد 
التي  الحصص  من  نجيب  مكزاري 
ذكرها  السابق  الشركة  في  يلتلكها 

لفائد3 السيد مكزاري نور الدين.
السيد  املسيرين  أحد  استقالة 
املهام  من  وابراء  الدين  نور  مكزاري 
الذي كان يزاوله في الشركة السابق 

ذكرها.
اعاد3 صياغة قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   2 بتاريخ 

.21/65
بلثابة مقتطف

االستاذ بن سود3 فؤاد

104 P
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 STE MCD GAZ
SARL

مقرها االجتلاعي : تيزي وسلي املركز 
اكيول تاز3

الرسم املنهي : 16130204
التعريف الجبائي : 42319856

السجل التجاري رقم : 5211
التعريف الجبائي املوحد : 

002628215000029
تاسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بتاز3 تم تاسيس   2020 ديسلبر   24
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 
القانون  على  املوقعين  لالشخاص 
االسا�سي للشركة املذكور جصائصها 

كالتالي :
 : للشركة  القانونية  التسلية 

.STE MCD GAZ SARL شركة
 : للشركة  االجتلاعي  املوضوع 
 GAZ COMPRIMES , LIQUEFIES
 OU DISSOUS, (MARCHAND(,

.DE EN GROS
تيزي   : للشركة  االجتلاعي  املقر 

وسلي، املركز، أكيول، تاز3.
الشركة  مد3  إن   : الشركة  مد3 

محدد3 في 99 سية.
للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 
100.000 درهم مقسم الى   محدد في 
1000 حصة قيلة كل منها 100 درهم 

وتتوزع على الشكل التالي :
صالح الدين بالي .... 200 حصة.

رياض بالي .... 200 حصة.

ابراهيم بالي : 200 حصة.

عالل  بالي .... 200 حصة.
 200  .... بالي  الكريم   عبد  ريان 

حصة.
تسيير الشركة : ان الشركة مسير3 
ومدار3 من طرف السيد صالح الدين 

بالي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتاز3  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   5 بتاريخ 

.2021/06
105 P

 STE HAJ MED ABBOU

 HUILE ET CEREALE
SARL

RC N° : 37743

هبة حصص
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

تلقاه االستاذ   2020 نونبر   22 بتاريخ 

هبة  تم  بفاس  موثق  سعد  سقاط 

من  الشركة  في  حصة   605.000

طرف السيد محلد عبو ابن علي في 

 HAJ MED ABBOU تسمى  شركة 

ش.م.م.،   HUILE ET CEREALE

راسلالها 60.500.000 درهم ومقرها 
زنقة   1 رقم  بفاس،  االجتلاعي 

الدكارات،  الصياعي  الحي  املحلدية 

بنسبة  عبو  حليد  السيد  لفائد3 

عبو  فؤاد  والسيد  حصة   405.350

بنسبة 199.650 حصة.

تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بفاس  موثق  سقاط  سعد  االستاذ 

على  يحتوي   2020 نونبر   22 بتاريخ 

االستثيائي  العام  الجلع  محضر 

ليفس الشركة تقرر ما يلي :

االجتلاعي  املقر  عيوان  تحديد 

كالتالي :
رقم 1 زنقة جريبكة الحي الصياعي 

الترقيم  بعد  وذلك  فاس،  الدكارات 

املختصة  املصالح  طرف  من  امليجز 

لجلاعة فاس.

 605.000 هبة  على  املصادقة 

السيد  الشركة من طرف  في  حصة 

لفائد3 السيد  محلد عبو ابن علي، 

والسيد   405.350 حليد عبو بنسبة 

فؤاد عبو بنسبة 199.650.

استقالة املسير السيد محلد عبو 

ابن علي.

ابراء عن مد3 التسيير.

فؤاد  السيد  جديد  مسير  تعيين 

عبو.

تحديد سلط املسيرين.

تغيير شكل الشركة.

تخويل السلط مسائل مختلفة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2020، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.2021/95
بلثابة مقتطف

االستاذ سقاط سعد

106 P

STE AOM INVEST
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلالها : 100.000 درهم

 182 RMB : مقرها االجتلاعي
 COMPLEXE DE BIEN FAISANCE

OUJDA
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
نونبر   16 بتاريخ  امليعقد  االستثيائي 

2020، تلت املصادقة على ما يلي :
تفويت الحصص من طرف السيد 
مالكي محلد والسيد3 سار3 ميدون 
 % 25 لفائد3 السيد محلد شطاطي 

والسيد حسن شطاطي 25 %.
اعطاء ابراء لللسير القديم السيد 

محلد مالكي.
في  جديد  مسير  وتعيين  تسلية 

شخص السيد شطاطي محلد.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
نونبر   22 بتاريخ  بوجد3  التجارية 

2020، تحت رقم 2260.
107 P

 STE COTE AUTOMOTIVE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم تكوين نظام   ،2020 ديسلبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدود3 

جصائصها كالتالي :
 COTE  : التسلية 

.AUTOMOTIVE
الهدف : تلارس الشركة االهداف 

التالية :
الجديد3  السيارات  استيراد 

واملستعللة.
االستيراد والتصدير.

استيراد معدات واالت االصالح.
شقة   30 علار3   : املقر االجتلاعي 
موالي أحلد الوكيلي حسان   8 رقم 

الرباط.
 10.000  : االجتلاعي  رأسلال 
درهم مقسم الى 100 حصة قيلة كل 

واحد3 100 درهم.
التسيير : تم تعيين السيد3 شيلاء 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  وسعيد 
كلسير3   TK20435 رقم  الوطيية 

وحيد3 للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع  تم   : القانوني   االيداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148295.
108 P

 STE M.C.H.N
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
4 يياير2021، تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد جصائصها كالتالي :

.STE M.C.H.N : التسلية
الهدف : تلارس الشركة االهداف 

التالية :
أو  االعلال  مختلف  من  املقاول 

البياء.
تجار3.

وأجهز3  املواد  وبيع  شراء 
الكلبيوتر.

الشقة بالطابق   : املقر االجتلاعي 
االول الواقع برقم 5 العلار3 94 زنقة 

نابولي املحيط الرباط.
 100.000  : االجتلاعي  رأسلال 
حصة قيلة   1000 درهم مقسم الى 

كل واحد3 100 درهم.
التسيير : تم تعيين السيد بومهدي 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  فتحي  
كلسير   A492992 رقم  الوطيية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع  تم   : القانوني   االيداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148222.
109 P
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 STE ATI.KAF

SARL AU

في  حرر  استثيائي  قرار  بلقت�سى 

شركة  شركاء  قرر   2021 يياير   2

وحيد بشريك  املسؤولية   محدود3 

 ما يلي :

.ATI.KAF تصفية مسبقة للشركة

السيد3  للشركة  املصفي  تعيين 

وكذا مكان التصفية  عتيقة الكاس، 

في 24 زنقة اوالد زيان الطيران الرباط.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

يياير   12 في   110180 رقم  تحت 

.2021

110 P

STE BVB TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد

راسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 46 شارع عقبة 

رقم 2 اكدال الرباط

حل الشركة
محضر الجلع العام  تبعا ملا جاء 

االجتلاعي  باملقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ 22 ديسلبر 2021 تقرر ما يلي :

 22 من  ابتداء  الشركة  حل 

ديسلبر 2020.

ابراء  لغريبي  محلد  السيد  ميح 

بداية  تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى يوميا هذا.

بالعيوان  التصفية  مكان  تعيين 

التالي :

اكدال   2 رقم  عقبة  شارع   46

الرباط.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بالرباط في 12 يياير 2021، 

تحت رقم 110192.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

111 P

STE GUEPO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد

 GUPO GMBH CHEMIE شركة 

UND TECHNIK ، برأسلال 26.000 

يورو مكتبها املسجل في :
                   SIEMENSSTRABE KEHL

 1322694أملانيا مسجلة في السجل 

 HRB320329 رقم  تحت  التجاري 

السيد  قبل  من  تلثيلها  تم   ،

ماي   19 مواليد   ،BMAN SCHM

املقيم  االملانية،  الجنسية   ،1964

رقم  السفر  جواز  حامل  أملانيا،  في 

على  تاسيسها  تم   ،C96Y09Z6C

اليحو التالي :

 STE GUEPO الشركة:  تسلية 

.MAROC SARL AU

التجار3 العامة،   : نشاط الشركة 

ومعدات  العللية  املواد  وبيع  شراء 

املختبرات.

سهل وهران   352  : مقر الشركة 

حي االوداية تلار3 12.000.

من تاريخ  سلة ابتداء   99  : املد3 

احداثها الفعلي.
100.000 درهم مقسم   : رأسلال 

درهم   100 حصة بقيلة   1000 على 

للحصة للواحد3.

عبد  السيد   : والتوقيع  التسيير 

الرحيم املواكبي.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   12 بتاريخ  بتلار3  االبتدائية 

2021، تحت رقم 131683.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

112 P

STE DOMAINE D›OUCHEN
SARL AU

تم تاسيس شركة ذات مسؤولية 

ذات  وحيد  بشريك  محدود3 

املواصفات التالية :

 STE DOMAINE  : التسلية 

D’OUCHEN ش.م.م.ش.و.

املقر :  21 ساحة ابو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، اكدال الرباط.

النشاط التجاري : ادار3 العلليات 
التجارية او الصياعية او الزراعية او 

املدنية أو العسكرية.
التصدير واالستيراد.

املد3 : 99 سية.
100.000 درهم مقسم   : رأسلال 
الى 1000 حصة من فئة 100 درهم، 
عبد  السيد  بحللها  كاملة،  مؤدات 

الحق معاد.
التسيير : السيد عبد الحق معاد، 

ملد3 غير محدود3.
بالسجل  تم   : القانوني   االيداع 
التجاري لللحكلة التجارية بالرباط 
يياير   12 بتاريخ   148223 تحت رقم 

.2021
113 P

 STE DASMA
SARL AU

تعديالت قانونية
قرر   ،2020 ديسلبر    2 بتاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :
بيع حصص :

 ... رشيد  اكباس  السيد  املتيازل 
1000 حصة.

السعيدي  السيد  له  املتيازل 
السعيد ....1000 حصة.

: استقالة السيد اكباس  التسيير 
وتعيين  الشركة  تسيير  من  رشيد 
كلسير  السعيد  السعيدي  السيد 
االمضاء  اعتلاد  تم  كلا  للشركة 

الوحيد له.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يياير   2 بتاريخ 

.60/2021
114 P

STE SAHARA AMINE 1 
SARL

سجل تجاري رقم : 25132
تغيير شركة

التغيير  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملليزات التالية :

وفا3 الشريك علي البودناني.

10 حصص لللتوفى علي  تقسيم 
البودناني على الورثة.

باملحكلة  تم   : القانوني  االيداع 
يياير   8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021، تحت رقم 2021/88.
115 P

STE GOLDEN DAIRY
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

يياير   8 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
2021، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية :
 STE GOLDEN  : التسلية 

.DAIRY
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب او جارجه :
جليع  بيع  تجار3  استيراد  انتاج 
تجار3  الغذائية،  واملواد  امليتوجات 

عامة، استيراد وتصدير.
املقر الرئي�سي : 3 كلم طريق امليياء 

العيون.
الراسلال : حدد في مبلغ 500.000 
حصة من   5000 الى  درهم مقسلة 
السيد  ملك  في  للواحد3   100 فئة 

امبارك جلال.
السيد  تسيير من طرف   : االدار3 

امبارك جلال.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يياير   12 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،91/2021

.34665
116 P

STE LUXACE
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

يياير   6 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
2021، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية :
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.STE LUXACE : التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب او جارجه :
أشغال  جدمات  ومطعم،  مقهى 
صياعي،  مختلفة كل نشاط تجاري، 
استيراد  وجدمات،  مالحي  فالحي، 

وتصدير ...
بلوك د   482 رقم   : املقر الرئي�سي 

تجزئة الوحد3 العيون.
الراسلال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  درهم مقسلة 
السيد3  ملك  في  للواحد3   100 فئة 

أسلاء بلحاج علرو.
االدار3 : تسيير من طرف  السيد3 

أسلاء بلحاج علرو.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
2021، تحت  يياير   6 بالعيون بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،52/2021 رقم 

.34602
117 P

STE  MJ SUD
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

يياير   8 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
2021، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية :
.STE MJ SUD : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب او جارجه :
جليع  بيع  تجار3  صياعة  انتاج 
استيراد  عامة،  تجار3  البياء،  مواد 

وتصدير ...
املقر الرئي�سي : 3 كلم طريق امليياء 

العيون.
الراسلال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  درهم مقسلة 
السيد  ملك  في  للواحد3   100 فئة 

سيداتي جلال.

السيد  تسيير من طرف    : االدار3 
سيداتي جلال.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يياير   12 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،90/2021

.34663
118 P

 STE MABROUKI IMORT
EXPORT
 S.M.I.E
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3
وذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
تم وضع    ،2021 يياير   5 بتاريخ 
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدود3 

وذات املليزات التالية :
 STE MABROUKI  : التسلية 
وذات   .IMPORT EXPORT S.M.I.E
الشريك  وذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
: استيراد وتصدير، تجار3  الهدف 
نقل البضائع لحساب الغير،  عامة، 
كراء االت اليقل، نقل السلع للحساب 
ودولي  وطني  نقل  والغير،  الخاص 
السياحي،  اليقل  البضائع،  ملختلف 
اللوجيستيكي،  نقل  البضائع،  نقل 

أشغال عامة والخدمات.
الراسلال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  درهم مقسلة 
موزعة  للواحد3  درهم   100 فئة 

كاالتي :
 1000  .... جواد  مبروكي  السيد 

حصة.
املقر االجتلاعي : حي جط الرملة 1 

زنقة زاوية الشيخ رقم 162 العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : االدار3 

مبروكي جواد ملد3 غير محدد3.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يياير   6 بتاريخ 

.34591
119 P

STE LUXA MAROC
SARL AU

 تاسيس شركة
العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 
التاسي�سي امليعقد بتاريخ 24 ديسلبر 
 STE LUXA 2020 تم تاسيس شركة 
باملواصفات   ،  MAROC SARL AU

التالية :
.STE LUXA MAROC : التسلية

الحي الحسني، رقم   : عيوان املقر 
402 مشرع بلقصيري.

 80.000  : الشركة  راسلال  مبلغ 
حصة الذي   1000 درهم مكون من 
يلتلكها السيد حاتم سراج الساكن، 
مشرع   402 رقم  الحسني،  الحي 

بلقصيري.
غرض الشركة : نقل املستخدمين.

كراء العربات وأشغال مختلفة.
التسيير للسيد حاتم سراج.

اجلها  من  تاسست  التي  املد3 
99 سية ابتداء من تقييدها  الشركة 

بالسجل التجاري.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بلشرع  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2020 سبتلبر   28 بلقصيري بتاريخ 
452 وتم تسجيل الشركة  تحت رقم 

بالسجل التجاري رقم 22001258.
120 P

 STE FUENTE CAR
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم  قد  بالرباط   ،2020 مارس   9
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 
املحدود3 تحلل الخصائص التالية :

 STE FUENTE CAR  : التسلية 
.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود3.

الهدف االجتلاعي : كراء السيارات 
بدون سائق.

رأسلال : 100.000 درهم مقسلة 
درهم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التاسيس النهائي.

من فاتح يياير الى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   3 الطابق   : املقر االجتلاعي 

نابولي رقم 18 املحيط الرباط.

التسيير : السيد3 مونير كوثر.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ   145635 رقم  تحت   بالرباط 

9 سبتلبر 2020.

121 P

STE AFFINITY SERVICE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2020 قد  24 ديسلبر  الرباط بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدود3 بشريك وحيد.

 STE AFFINITY  : التسلية 

.SERVICE

الهدف االجتلاعي : كراء السيارات 

بدون سائق.

 2.000.000  : الشركة  رأسلال 

حصة   20.000 الى  مقسلة  درهم 

100 درهم للحصة الواحد3  من فئة 

الشرقاوي  هشام  سيدي  السيد 

املعطاوي 20.000 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير الى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 18 زنقة تانسيفت علار3   : املقر 

رقم 11 اكدال الرباط.

هشام  سيدي  السيد   : املسير 

الشرقاوي املعطاوي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148802

122 P
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ز & ز دسطربسيون
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد

راسلالها : 10.000 درهم

مقرها االجتلاعي : حي كيش االوداية 

رقم 930 محل رقم 2 تلار3

تاسيس شركة
في  املبرم  العرفي  العقد  بلقت�سى 

الرباط بتاريخ 18 اكتوبر 2020، وضع 

محدود3  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية، تحلل املواصفات التالية:

تحلل الشركة تسلية   : التسلية 

شركة محدود3  ز&ز دسطربسيون، 

املسؤولية.

تهدف الشركة لحسابها   : الهدف 

االجرين  واملزودين  الزبياء  ولحساب 

شراء وبيع.

االلبسة وانتاج البسة من النسيج.

املساهلة في أي شركة لها عالقة 

بليدان ملاثل.

املقر االجتلاعي : حي كيش االوداية 

رقم 930 محل رقم 2 تلار3.

في  الشركة  مد3  حددت   : املد3 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  عاما   99

حاالت  باستثياء  التجاري  بالسجل 

املد3  تلديد  أو  املسبق  االنحالل 

بواسطة القانون االسا�سي للشركة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من   31 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.

حدد   : االجتلاعي  الراسلال 

 10.000 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

100 حصة من فئة  درهم مقسم الى 

100 درهم للواحد3، مسدد3 كاملة.

: السيد3 مريم الشهو�سي  التسير 

مسير3 للشركة ملد3 غير محدود3.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

بتلار3  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2020 ديسلبر   23 في 

.1689
للخالصة والتذكير

123 P

شركة موراد إينو 1988
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
تاسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية :
إييو  موراد  شركة   : التسلية 

.1988
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
االشغال   : االجتلاعي  الهدف 

العلومية والبياء.
راسلال : 200.000 درهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التاسيس النهائي.

من فاتح يياير الى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
1 ايت  املقر االجتلاعي : حي االمل 

يدين الخليسات.
التسيير : موارد قسيوي.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
التجاري  السجل  رقم   ، التجارية 

.29161
124 P

BENMOUSSA & ASOOCIES
CABINET D›AUDIT ET DE CONSEIL

 STE  FAL STUD
SARL

الزياد3 وانخفاض الراسلال الشركة
على اثر مداوالت الجلعية العامة 
 ،FAL STUD لشركة  االستثيائية 
شركة محدود3 املسؤولية، راسلالها 
العام  ومقرها  درهم   22.000.000
الطابق  ياسلين  اقامة   1 ب  يوجد 
القسطالي  الهاشمي  زنقة  السفلي 
بتاريخ  امليعقد3  الرباط،  املحيط 
الشركاء فقد قرر   ،2020 نونبر   10 

 ما يلي :
الزياد3 في راسلال الشركة بلبلغ 
23.880.000 درهم من اجل رفعه من 
22.000.000 درهم الى 95.880.000 
حصة   23.880 بانشاء  وذلك  درهم 

من فئة 1000 درهم للحصة.

مع  بلقاصة  وحررت  اكتتبت 

حساب الجاري للشركاء كالتالي :

 .... السدراتي  الدين  عز  محلد 

63.302.000 درهم.

 3.526.000  ...... السدراتي  مهى 

درهم.

 .... السدراتي  كلال  محلد 

3.526.000 درهم.

 3.526.000  .... السدراتي  الهام 

درهم.

بلبلغ  راسلال  جفض 

أجل  من  درهم   22.330.000

الى  درهم   95.880.000 من  تنزيله 

23.550.000 درهم وذلك بامتصاص 

حسابات  في  املسجلة  الخسارات 

الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت الرقم 50.
من اجل استخالص والبيان

املسير

125 P

STE ROCSOFT COMPANY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود3

 ذات الشريك الوحيد

راسلالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع  تم   ،2020 اكتوبر   20 بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدود3  املسؤولية 

وذات الخصائص التالية :

 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.ROCSOFT COMPANY SARL AU

ادوات   : االجتلاعي  الهدف 

ومصلم  ومحلل  مبرمج  مكتبية، 

مراقبة  كاميرات  تركيب  معلوماتي، 

وحلاية ضد السرقة.

م  بلوك   20  : االجتلاعي  املقر 

الحوزية القييطر3.

املد3 االجتلاعية : 99 سية.

حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كلا يلي :

 1000  .... حلز3  رشدي  السيد 

حصة.

السية االجتلاعية : تبدأ من فاتح 

يياير الى 31 ديسلبر من كل سية.

التسيير : تم تعيين السيد رشدي 

حلز3 كلسير وموقع للشركة ملد3 غير 

محدود3.
التجاري  السجل  االيداع  تم 

بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 

بالقييطر3ن تحت رقم 52292 بتاريخ 

23 نونبر 2020.

126 P

STE SOGEFICOM

 STE CHIKEN

 INTERNATIONAL
SARL AU

العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 

 30 يوم  امليعقد3  العادية  الغير 

 CHIKEN لشركة   2020 نونبر 

 INTERNATIONAL SARL AU

علار3   8 رقم  االجتلاعي  ومقرها 

الحبوس شارع الحسن الثاني فاس.
زياد3 النشاط التالي :

 PUBLICITE MULTIMEDIA

 DE COMMUNICATION

.IMPRESSION INFOGRAPHIE

الوسائط  طريق  عن  )اعالن 

املتعدد3، طباعة انفوغرافيك(.

 CREATION DE SITE

 INTERNET DE LOGICIELS

.D’APPLICATION

برنامج،  ويب،  موقع  )انشاء 

تطبيق(.

  IMPORT  : حدف النشاط التالي 

EXPORT  )االستيراد والتصدير(.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

 2021/82 التجارية بفاس تحت رقم 

بتاريخ 2 يياير 2021.

127 P
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STE SOGEFICOM

  STE AJARTE
 SARL

تم تاسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 في فاس بتاريخ فاتح ديسلبر 

2020 ذات الخصائص التالية :
.STE AJARTE SARL : التسلية

املقر االجتلاعي : رقم 124 بتجزئة 
زهر3 مطائن 2 الطابق الثاني فاس.

متيوعة  أشغال   : الهدف 
.TRAVAUX DIVERS

الصياعية  املعدات  بيع 
 MARCHAND MATERRIEL

.INDUSTRIEL
 IMPORT والتصدير  االستيراد 

.EXPORT
املد3 : 99 سية.

رأسلال : 100.000 درهم مقسلة 
الى 1000 حصة من فئة 100 درهم.

الشركاء : السيد العلراوي محلد 
.... 500 حصة ب 50.000 درهم.

السيد عبد الرحلان عبد االله ب 
500 حصة ب 50.000 درهم.

السيد   : واالمضاء  التسيير 
العلراوي محلد.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 
 48/2021 التجارية بفاس تحت رقم 

بتاريخ 6 يياير 2021.
128 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 ADRESSE : RAYAN 10 ANGLE RUE DE FES

 ET RUE IBNOU EL KHATAB

الهاتف : 05.35.28.05.35

COMPTABLE ZAROILI@HOTMAIL.FR

STE CARITA TRAV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتلاعي : حي اكال وادي 
امليل

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
18 سبتلبر 2020، قرر شركاء شركة 
STE CARITA TRAV ، شركة محدود3 
 1.000.000 راسلالها  مسؤولية، 
اكال  حي  االجتلاعي  ومقرها  درهم، 

وادي امليل. ما يلي  :

حي اكال واد   : نقل املقر الرئي�سي 

امليل تاز3 الى العيوان الجديد الكائن 

 ،36123/21 ملك الهواري رقم   : في 

جلاعة غياثة الغربية  دوار زويتيية، 

تاز3.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بتاز3  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

يوم 22 نونبر 2020، تحت رقم 562.
امضاء

بلقاسم شيوف

129 P

شركة بروموسيواكادير فولكلور
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وفا3 املسير السابق
تعيين مسير جديد للشركة

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثيائي 

بتاريخ 9 ديسلبر 2020، تقرر ما يلي :

اعلن املجلس وفا3 املسير السابق 

السيد بالل صطيلي.

تعيين السيد رشيد فاجور مسير 

جديد للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2020 ديسلبر   31 بتاريخ  بانزكان 

تحت رقم 2392.

130 P

 KARTE’LL

COMMUNICATION
تفكيك الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

بخصوص   2020 يياير  فاتح  في 

 KARTE’LL شركة  تفكيك 

رأسلالها   COMMUNICATION

250000.00 درهم.

ميدان   12  : اإلجتلاعي  ومقرها 

باستور إقامة باستور بويلد الطابق 

السادس الدارالبيضاء قرر ما يلي :

تفكيك الشركة.

ليلى  لطفي  السيد3  تسلية 

كلصفية للشركة.

الشركة  تفكيك  مقر  تعيين 
باستور  ميدان   12 بالدارالبيضاء 

إقامة باستور بويلد الطابق السادس 

الدارالبيضاء.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  لللحكلة  التجاري 

بالدارالبيضاء بتاريخ 13 يياير 2020 

تحت رقم 242088.
بلثابة مقتطف وبيان

131 P

 MULTI SERVICES CONSEILS

& TRAVAUX
S.A.R.L A.U

 بيع الحصص اإلجتلاعية
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

لشركة   2020 يياير   10 بتاريخ 

 MULTI SERVICES CONSEILS

محدود3  لشركة   & TRAVAUX

رأسلالها  وحيد  لشريك  املسؤولية 

ومقرها  درهم   100.000.00
وكلال  الشاوية  زنقة   4 اإلجتلاعي 

الدارالبيضاء  الثالث  الطابق  محلد 
قرر   391669 التجاري  سجلها  رقم 

ما يلي :

بيع الحصص اإلجتلاعية.

املحيل : السيد عبد العاطي مطيع 

1000 حصة إجتلاعية.

السيد سيدي عبد   : املحال إليه 

 1000 الرحالي  العسولي  اللطيف 

حصة إجتلاعية.

السيد  القديم  املسير  استقالة 

مسير  وتعيين  مطيع  العاطي  عبد 

عبد  سيدي  السيد  جديد   وحيد 

اللطيف العسولي الرحالي.

تغيير املواد 6 و2 و16 من اليظام 

األسا�سي للشركة.

تعديل اليظام األسا�سي  للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  لللحكلة  التجاري 

ديسلبر   10 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تحت رقم 252102.
بلثابة مقتطف وبيان

132 P

 EL MITWALLI IMPORT
EXPORT

S.A.R.L
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
وضع  تم   2020 نوفلبر   22 ليوم 
شركة  لتأسيس  األساسية  القانون 
جصائصها  املسؤولية  محدود3 

كالتالي :
 EL MITWALLI  : التسلية 

.IMPORT EXPORT
شركة   : القانونية  الصيغة 

محدود3 املسؤولية.
الهدف : 

استيراد تصدير تجار3 بيع وشراء 
جليع امالت الفالحية.

زنقة  تقاطع   4  : اإلجتلاعي  املقر 
الشاوية وكلال محلد الطابق الثالث 

الدارالبيضاء.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

املتولي سيد كلسير للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   2020 ديسلبر   24  

.258223
بلثابة مقتطف وبيان

133 P

LYNN DEVELOPPEMENT
SARL A.U

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
لشريك وحيد

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2020 أغسطس   24 في  مؤرخ  
لتأسيس  األساسية  القوانين  وضع 
لشريك  املسؤولية  محدود3  شركة 

وحيد جصائصها كالتالي :
 EL LYNN  : التسلية 

.DEVELOPPEMENT
شركة   : القانونية  الصيغة 

محدود3 املسؤولية لشريك وحيد.
الهدف : 

جاهز3  مالبس  تصدير  استيراد 
وتسويق  تجار3  مبيعات  مشتريات 

املالبس واألحذية.
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زنقة  تقاطع   4  : اإلجتلاعي  املقر 
الشاوية وكلال محلد الطابق الثالث 

الدارالبيضاء.
تسيير الشركة : تم تعيين السيد3 
وحيد3  كلسير3  مريم  الحيطي 

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

سبتلبر 2020 تحت رقم 246962.
بلثابة مقتطف وبيان

134 P

ANSALDO TRANSPORTI
SUCCURSALE MAROC

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القوانين  وضع  تم   2020 أكتوبر   6
باملغرب  فرع  لتأسيس  األساسية 

جصائصه كالتالي :
 ANSALDO  : التسلية   
 TRANSPORTI SUCCURSALE

.MAROC
الصيغة القانونية : فرع.

الهدف :
واألشغال  اإلصالح  اليقل 
امليكانيكية العامة لآلليات ومركبات 

امالت.
شارع   298  : اإلجتلاعي  املقر 
 2 الطابق   14 الزرقطوني شقة رقم 

الدارالبيضاء.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
كلسير   DI SARNO GENNARO

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   2020 نوفلبر   12  

.254254
بلثابة مقتطف وبيان

135 P

SERTEGO TGMD
SA

س.ت طيجة رقم 62.082
زياد3 في رأسلال الشركة
 وتغيير في مجلس اإلدار3

العام  الجلع  محضر  بلوجب 
ديسلبر   9 ب  امليعقد  اإلستثيائي 
 SERTEGO TGMS للشركة   ،2020
رأسلالها  املساهلة  شركة   ،SA
الكائن مقرها يورو،   2.000.000.00

قصر  الحر3،  امليطقة  اإلجتلاعي   

محافظة  الرمل،  وادي  املجاز، 

طيجة  ميياء  ماربول  محطة  أنجر3، 

املتوسط، تقرر ما يلي :

الزياد3 في رأس مال الشركة لرفعه 

يورو باملقاصة مع    12.850.000 إلى 

ديون على الشركة.

من اليظام  و2   6 تعديل املادتين 

األسا�سي.

اإلقرار باستقالة السيد ستيفان 

مجلس  كعضو  واليته  من  بارث 

اإلدار3.

املستقيم  عائشة  السيد3  تعيين 

مجلس  كعضو3  الجنسية  املغربية 

اإلدار3.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط باملحكلة التجارية بطيجة في 

12 يياير 2021 تحت رقم 238083.

136 P

 SENSIENT TECHNOLOGIES

MOROCCO
SARL

السجل التجاري الدارالبيضاء رقم 

381.055

حل مسبق للشركة
القرارات  محضر  بحسب 

 30 بتاريخ  للشركة  الجلاعية 

 SENSIENT لشركة   2020 نوفلبر 

 TECHNOLOGIES MOROCCO

مسؤولية  ذات  شركة  وهي   SRAL

قدره  برأسلال  محدود3 

اإلجتلاعي  مقرها  2200405درهم، 

ومقر التصفية في الدارالبيضاء مبنى 

شارع  العاشر،  الطابق   ،1 كرستال 

املوحدين، تقرر :

الحل املسبق للشركة.
ماري  لوري  السيد3  مهام  انتهاء 

دافيس  تبين  ترنهل  والساد3  هاوزر 

كلسيرين،  جوزيف  ديفيد  وفارلي 

نتيجة لحل الشركة.

تعيين السيد3 لوري ماري هاوزر 

كلصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء، يوم 

13 يياير 2021 تحت رقم261.061.
املصفي

لوري ماري هاوزر

137 P

SOCIETE SIMVEST

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE:

1.000.000.00DHS

 SIEGE SOCIAL : N°29 LOT

SMIRIA TEMARA

بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ 

29 سبتلبر 2020 قد تم تغيير الشكل 

القانوني من شخص طبيعي ر�سى بن 

 SIMVEST كيران إلى شخص معيوي 

والتي تحلل الخصائص التالية :

.SIMVEST : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود3.

الهدف اإلجتلاعي :

ميعش عقاري.

رأسلال الشركة : مليون درهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة   29 رقم   : اإلجتلاعي  املقر 

سليرية تلار3.

التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 

إلى السيد ر�سى بن كيران لفتر3 غير 

محدود3.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكلة اإلبتدائية تلار3.

رقم السجل التجاري : 131621.

138 P

 DERKAOUI PROPERTY
MANAGEMENT

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE S.A.R.L AU

AU CAPITAL DE : 50.000.00DH
 SIEGE SOCIAL : 12 BIS RUE
LIBAN N°3 OCEAN RABAT

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسست  قد   2020 ديسلبر   24
الخصائص  تحلل  والتي  الشركة 

التالية :
 DERKAOUI  : التسلية 

.PROPERTY MANAGEMENT
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدود3 ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجتلاعي : 
الوساطة في املعامالت العقارية.

استشارات عقارية.
أعلال متيوعة، جليع املهن.

 50.000.00  : الشركة  رأسلال 
درهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة  مكرر   12  : املقر اإلجتلاعي 

لبيان رقم 3 املحيط الرباط.
التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 
إلى السيد أدين الدرقاوي لفتر3 غير 

محدود3.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكلة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 148233.

139 P

OXY REVET
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

)الشريك الوحيد(
رأسلالها : 100000 درهم

املقر اإلجتلاعي : 4 زنقة االمام 
مسلم، الوازيس الدارالبيضاء

السجل التجاري 363449
العادي  الغير  العام  للجلع  تبعا 

قرر   ،2020 ديسلبر   15 بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
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 1000 بيع  على  املصادقة 
الشركة  طرف  من  حصة 
لفائد3   B.INVEST HOLDING
 TRAVAUX GENERAUX شركة 
 DE CONSTRUCTION DE

 .CASABLANCA
الوحيد  الشريك  على  املصادقة 

الجديد
 TRAVAUX GENERAUX
 DE CONSTRUCTION DE

.CASABLANCA
تعديل اليظام األسا�سي للشركة.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 
اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 
تحت رقم   2020 ديسلبر   30 بتاريخ 

.259268
لإليداع والنشر

املسير

140 P

YANSAM
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2020 نوفلبر   24
الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد بالخصائص التالية :
اإلسم : YANSAMشركة محدود3 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
زنقة  زاوية   : اإلجتلاعي  املقر 
الشغونط وزنقة ايزير باكاضال بولو 

الدارالبيضاء.
سواء  الشركة  أهداف   : الهدف 

داجل املغرب أو جارجه.
بهدف استئجار  امتالك أو البياء 
واملفروشة  املجهز3  العلل  أماكن 
التي يلكن أن تضم أنشطة مختلفة 
للتخزين،  مخزن  مكتبية،  )مساحة 
لللواطيين،  سكن  عرض،  صالة 

إلخ...(.
وتوسيع  وتجديد  تأهيل  إعاد3 
وتحويل جليع املباني بهدف تجهيزها 

وتاجيرها.

حياز3 جليع امللتلكات والحقوق 
طريق  عن  امليقولة  وغير  امليقولة 
املشاركة  أو  التبادل  أو  االستحواذ 
بهدف  ذلك  غير  أو  املساهلات  أو 

تطويرها وتأجيرها.
 100.000 في  محدد   : الرأسلال 
كل  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
محرر3  درهم   100 تساوي  واحد3 
لشركة  بأكللها  وأسيدت  بالكامل 
محدود3  شركة   COREOPSIS
التجاري  بالسجل  املسؤولية 

للدارالبيضاء تحت رقم 339835.
تسيير الشركة : تسير الشركة ملد3 
غير محدود3 من طرف املسير الوحيد 
الجنسية  ذو  العلراني  ناصر  السيد 
املغربية، مزداد بتاريخ 25 ماي 1966 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE81229 رقم
يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد3 

تسجيلها بالسجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر .
األرباح : يوزع الصافي بعد اقتطاع 
%5 لفائد3 اإلحتياط القانوني يصبح 
عيدما  ضروري  غير  اإلقتطاع  هذا 
من   20% القانوني  اإلحتياط  يبلغ 

الرأسلال اإلجتلاعي.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
 2020 ديسلبر   30 بتاريخ   .... رقم 
ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

.484643
ملخص قصد النشر

املسير

141 P

ZEPHYR DEVELOPPEMENT
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 10.000.000 درهم
املقر اإلجتلاعي : شارع عالل الفا�سي 

مديية العرفان، الرباط
السجل التجاري : 133553 

اإلدار3  مجلس  ملداوالت  تبعا 
امليعقد بتاريخ 30 يونيو 2020، تقرر 

ما يلي :

دو  العربي  جالد  السيد  تعيين 

لبطاقة  والحامل  املغربية  الجنسية 

 G312362 رقم  الوطيية  التعريف 

كعضو مجلس اإلدار3.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط،  التجارية   املحكلة 

رقم  تحت   2020 ديسلبر   23  

.109610
رئيس مجلس اإلدار3

لإليداع والنشر

142 

HAYAT MOROCCO

شركة محدود3 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 50.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : كاز توين تاور بزنس 

سيتر زاوية شارع الزرقطوني واملسير3 

الخضراء، الدارالبيضاء

السجل التجاري 302529 

الدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 

ديسلبر   18 بتاريخ  امليعقد  العادي 

2020، قرر الشريك الوحيد للشركة 

ما يلي :

رفع رأسلال الشركة نقدا بلبلغ 

من  ليصبح  درهم   39.950000

50000 إلى 40.000.000 درهم.

تعديل املاد3 رقم 6 و2 من اليظام 

األسا�سي.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   2020 ديسلبر   28 يوم 

.259363
ملخص قصد النشر

مسير

143 P

SIS AL LOTERIE MAROC
شركة محدود3 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها : 100000 درهم

املقر اإلجتلاعي : مكتب رقم 10 

و12 و13، 4 شارع الحراكي )شارع 

كاالفون سابقا( حي املستشفيات 

شارع عبد املومن الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم 402099

غير  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

ديسلبر   28 بتاريخ  امليعقد  العادي 

2020، قرر الشريك الوحيد.

على  الشركة  نشاط  مواصلة 

الرغم من فقدانها أكثر من ثالثة أرباع 

من رأسلالها.
..... بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

إلى   100.000 من  ليصبح  درهم 

بإدماج  وذلك  درهم   62395000

للشريك  الدفع  املستحقة  الديون 

الوحيد.

تعديل املاد3 رقم 6 و2 من اليظام 

األسا�سي.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء، يوم 

8 ديسلبر 2020 تحت رقم 256582.
ملخص قصد النشر

مسير

144 P

AGRIAROM
شركة محدود3 املسؤولية 
رأسلالها : 8.400.000 درهم

املقر اإلجتلاعي : 2 زنقة ابو غالب 

الشياني، املعاريف، الدارالبيضاء

السجل التجاري : 142559

غير  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

نوفلبر   19 بتاريخ  امليعقد  العادي 

2020، قرر الشريك الوحيد.

تعيين السيد محلد امين الرطل 

بياني الحامل للبطاقة الوطيية رقم 

G328123 كلسير ثاني للشركة ملد3 

غير محدود3.
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تعديل املاد3 43 اليظام األسا�سي.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   2020 ديسلبر   12 يوم 

.252802
املسير

لإليداع والنشر

145 P

EMENE PREFA
شركة محدود3 املسؤولية 

رأسلالها : 21.000.000 درهم

املقر اإلجتلاعي : زنقة إمام مسلم، 

الوازيس الدارالبيضاء

السجل التجاري : 181625

العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

ديسلبر   2 اإلستثيائي امليعقد بتاريخ 

2020، تم تقرير ما يلي.

املصادقة على بيع 49.999 حصة 

من طرف السيد محلد بوزوبع لفائد3 

 TRAVAUX GENERAUX شركة 

 DE CONSTRUCTION DE

 .CASABLANCA

تعديل اليظام األسا�سي للشركة.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 

تحت رقم   2020 ديسلبر   12 بتاريخ 

.252801
مسير

لإليداع والنشر

146 P

CATEGORY BEAUTY
تأسيس شركة مجهولة اإلسم

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2020 نوفلبر   16

مجهولة اإلسم بالخصائص التالية :

CATEGORY BEAUTY  : اإلسم 

شركة مجهولة اإلسم.

شارع   49  : اإلجتلاعي  املقر 
السادس،  الطابق  جوريس،  جان 

الدارالبيضاء.
سواء  الشركة  أهداف   : هدف 

داجل املغرب أو جارجه.
التجار3 في جليع ميتحات العطور 
ومستحضرات التجليل وبشكل عام 
امليتجات املتعلقة باليظافة والجلال 

والرعاية.
 30.000 في   : محدد  الرأسلال 
كل  سهم   30000 إلى  مقسم  درهم 
دفعت  درهم   100 يساوي  واحد 
بأكللها  وأسيدت  كاملة  قيلتها 
للشركاء حسب حصصهم في الشركة: 
محلد أمين الجامعي 1550 سهم.

ايياس الجامعي 625 سهم.
ايلان الجامعي 625 سهم.

عبد الوحد الجامعي 100 سهم.
حيا3 الخياط 100 سهم.

املجلوع : 3000 سهم.
 : اإلدار3  مجلس  أعضاء  تعيين 
من  اإلدار3   مجلس  أول  سيتكون 

األشخاص امتية :
الجامعي،  ايياس  السيد3 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

.BE824913 رقم
الجامعي  أمين  محلد  السيد 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE841265 رقم
السيد3 ايلان الجامعي والحاملة 
رقم الوطيية  التعريف   لبطاقة 

.BE 824912 
رئيس مجلس اإلدار3 : عين مجلس 
الجامعي،  ايياس  السيد3  اإلدار3 

كريئسة مجلس اإلدار3.
املدير العام  : تعيين املدير العام في 
 2 شخص محلد امين الجامعي ملد3 

سيوات.
تعيين   : األول  للحسابات  مدقق 
شخص  في  للحسابات  مدقق  أول 
مكتب AUDICIS يلثله السيد محلد 
بومسلار بصفة مدقق حسابات ملد3 

سية واحد3.
99 سيوات ابتداء من يوم   : املد3 

تسجيلها في السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر.

األرباح : يوزع الصافي بعد اقتطاع 

5 % لفائد3 اإلحتياط القانوني يصبح 

عيدما  ضروري  غير  اإلقتطاع  هذا 

من    %  10 يبلغ اإلحتياطي القانوني 

الرأسلال اإلجتلاعي.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 

تحت رقم   2020 ديسلبر   12 بتاريخ 

.252826

رقم  التجاري  بالسجل  املسجل 

.483191
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدار3

147 P

REIM PARTNERS
شركة مجهولة اإلسم

رأسلالها : 1000.000 درهم

مقرها اإلجتلاعي : املدار الذي 

يربط بين شارع AC60 وطريق 

سيدي مسعود طريق بوسكور3 

الدارالبيضاء 20190

السجل التجاري رقم 226033

العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

املختلط امليعقد بتاريخ 14 أغسطس 

2020، تم تقرير ما يلي :
تقديم طلب للهئية املغربية لسوق 

الشركة  على  لللوافقة  الرساميل 

التوظيف  لهئية  إدار3  كشركة 

الجلاعي العقاري.

اليظام  مشروع  على  املوافقة 

األسا�سي املعدل.

ملجلس  الصالحيات  تفويض 

األسا�سي  اليظام  العتلاد  اإلدار3 

موافقة  على  الحصول  بعد  املعدل 

الشركة كشركة إدار3 لهئية التوظيف 

الجلاعي العقاري.

اإلدار3  مجلس  ملداوالت  تبعا 

امليعقد3 بتاريخ 4 سبتلبر 2020، تم 

تقرير ما يلي :

الهئية  موافقة  على  الحصول 

املغربية لسوق الرساميل.

اعتلاد اليظام األسا�سي املعدل.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 
تحت رقم   2020 ديسلبر   12 بتاريخ 

.252804
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدار3

148 P

STUDIO YN
شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها : 300.000 درهم

املقر اإلجتلاعي : 8 زنقةمامومن 
محلد املعاريف الدارالبيضاء
السجل التجاري : 319683

تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 
أكتوبر   21 بتاريخ  امليعقد  العادي 

2020، قرر الشركاء بشركة ما يلي :
تخفيض رأس مال املشروع بلبلغ 
درهم   300000 إلى  درهم   100000
1000 حصة  عن طريق إعاد3 شراء 

مللوكة للشركاء بهدف إلغائها.
من  و6   2 رقم   : املادتين  تعديل 

اليظام األسا�سي.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
 12 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ديسلبر 2020 تحت رقم252803.
لإليداع والنشر

املسير

149 P

PROMOCHIC
شركة ذات مسؤولية محدود3

رأسلالها : 100.000 درهم
مقرها اإلجتلاعي : تجزئة باشكو، 

تجزئة رقم 16 الدارالبيضاء
السجل لتجاري رقم 240325 

بالدارالبيضاء
العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
اإلستثيائي امليعقد بتاريخ 15 ديسلبر 

2020، تم تقرير ما يلي.
املصفي  محضر  على  املصادقة 

املتعلق بلجلوع علليات التصفية.
الفحص واملوافقة على حسابات 

التصفية.
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احلد  السيد  املصفي  إبراء 

اسواكي وإعفاؤه من مهامه.

اإلعالن عن انتهاء التصفية.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   2020 يياير   6 بتاريخ 

.260520
ملخص قصد النشر

املصفي

150 P

SOCOGESTION

SARL

 ETUDES COMPTABLITE FISCALITE

CONSEILS

مكتب الدراسات، الحسابات واإلستشار3

1 زنقة أفغانستان رقم 4 حي املحيط الرباط

ب.م أ كوتش
BMA COACH 

 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط،   2020 أكتوبر 

 ،BMA COACH شركة ب.م أ كوتش

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

وجصائصها كالتالي :

 BMA اسم الشركة : ب.م أ كوتش

.COACH

التدريب   : الشركة  مضلون 

والخدمات املخصصة للشركات.

15،شارع األبطال   : مقر الشركة 
رقم 4 أكدال الرباط.

 100000.00  : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة إلى 1000 حصة بقيلة 

درهم للحصة الواحد3 موزعة   100

كالتالي :

 500 أمين  محلد  بوقاع  السيد 

حصة.

السيد المطي رجاء 500 حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

وحيد  كلسير  أمين  محلد  بوقاع 

للشركة.

 %  5 بعد جصم   : أرباح الشركة 

تصرف  في  الباقي  يودع   األرباح  من 

الشريك الوحيد.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   148269 التجاري تحت رقم 

التجارية  باملحكلة   2021 يياير   12

بالرباط.
للبيان واإلستشار3

151 P

SECRETS D’APHRODITE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3

يقدر رأسلالها  ب : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتلاعي : الرقم 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث رقم 3، شقة 

رقم 2، أكدال الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 21 ومسجل في   ،2020 ديسلبر   15

الشركة  شركاء  قرر   2020 ديسلبر 

ما يلي :

تفويت 100 حصة إجتلاعية من 

طرف  من  للحصة  درهم   100 فئة 

جليل  للسيد  حرار،  هيد  السيد3 

ادرويش.

تفويت 400 حصة إجتلاعية من 

طرف  من  للحصة  درهم   100 فئة 

السيد3 أنيسة عاشور، للسيد جليل 

ادرويش.

السيد  من  كل  يصبح  وبالتالي 

حرار  هيد  والسيد3  ادرويش  جليل 

في  شركاء  عاشور  أنيسة  والسيد3 

.SECRETS D’APHRODITE الشركة

الجديد  التقسيم  ويصبح 

لرأسلال الشركة كلا يلي :

ادرويش  جليل  السيد 

50.000.00درهم.

 40.000.00 حرار  هيد  السيد3 

درهم.
عاشور  أنيسة  السيد3 

10.000.00 درهم.

املجلوع : 100.000.00 درهم

حرار،  هيد  السيد3  إستقالة 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم AD128235، من مهلتها كلسير3 

ثانية في الشركة ، مع اإلبراء.

أنيسة  السيد3  تصبح  وبالتالي 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  عاشور 
املسير3   ،A 64994 رقم  الوطيية 
 SECRETS الشركة  في  الوحيد3 

D’APHRODITE ملد3 غير محدود3.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   2021 يياير   5 بتاريخ 

.110022
السجل التجاري رقم 148235.

152 P

3A BUSINESS CENTR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 وذات 
شريك وحيد

يقدر رأسلالها  ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتلاعي : 4، زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث رقم 3، شقة رقم 2، 

أكدال الرباط
 10 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو   2 في  ومسجل   ،2020 يونيو 
تحلل  شركة  تأسيس  تم   2020

الخصائص التالية  :
 3A BUSINESS  : التسلية 

.CENTR
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
شريك  وذات  محدود3  مسؤولية 

وحيد.
الهدف اإلجتلاعي :

لحضور  أماكن  أو  قاعات  تأجير 
اإلجتلاعات واملؤتلرات.

تقديم اإلستشارات والتدريب على 
تطوير الحلول الرقلية واإلتصاالت.

درهم   100.000.00  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
يياير  فاتح  من   : املالية  السية 
ديسلبر من كل سية ما عدا   31 إلى 
السية األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسلبر.
املقر اإلجتلاعي : 4، زنقة واد زيز، 
 ،2 3، شقة رقم  الطابق الثالث رقم 

أكدال الرباط.

التسيير: ملد3 غير محدود3 السيد 

الحامل   ،TOMASZ PIOTR LIS

.ERO596239 لجوز السفر رقم

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤجذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 

رقم  تحت   2020 نوفلبر   11 بتاريخ 

.RC : 142525 /108455

153 P

 ATLAS CAPITAL

CONSULTING
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدود3

يقدر رأسلالها  ب : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتلاعي : 4، زنقة ملوية، 

علار3 رقم 9 شقة رقم 3 أكدال 

الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 22 ومسجل في   ،2020 نوفلبر   20  

شركة  تأسيس  تم   2020 نوفلبر 

تحلل الخصائص التالية  :

 ATLAS CAPITAL  : التسلية 

.CONSULTING

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

مسؤولية محدود3 .

الهدف اإلجتلاعي :

مرشد في تسيير الشركات.

تقديم الخدمات للشركات.

استيراد وتصدير الخدمات.
درهم   100.000.00  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

يياير  فاتح  من   : املالية  السية 

ديسلبر من كل سية ما عدا   31 إلى 

السية األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسلبر.
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زنقة ملوية،   ،4  : املقر اإلجتلاعي 
أكدال   3 رقم  شقة   9 رقم  علار3 

الرباط.
التسيير : ملد3 غير محدود3 السيد 
علي مخفي، الحامل لبطاقة التعريف 

.VA46001 الوطيية  رقم
الحامل  املذكوري،  علي  والسيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.A342409
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤجذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
تحت رقم   2020 ديسلبر   10 بتاريخ 

.RC : 148192 109260
154 P

LABEL EURO CONSULTING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 300.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 73 ANGLE

 AVENUE OQBAH ET SEBOU
N°6 AGDAL RABAT

بالجريد3  وقع  جطأ  استدراك 
بتاريخ   5642 عدد   الرسلية 
املوافق  )1442 من ربيع امجر   29(   

 16 ديسلبر 2020 .
.....................................  : بدال من 
...........................................................

..........................................................
لقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
التجارية في 2 ديسلبر 2020 بالرباط.
.....................................................
..........................................................

يقرأ :
.....................................................

..........................................................
لقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
التجارية في 2 ديسلبر 2020 بالرباط 

تحت رقم109009.
......................................................
............................................................

)الباقي بدون تغيير (.

......................................................

............................................................
155 P

SOCIETE SAMOUA
SARL

 2560RUE SIDI AAADI HAY
RACHAD TIFLET

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبر   25 بتاريخ  العادي  الغير  

2020 لشركة سلوى:
لشركة سلوى  املسبق  الحل  تم 
وتعيين السيد محلد صبار كلصفي 
رقم  اإلجتلاعي  بلقرها  للشركة 
2560 شارع سيدي عدي حي الرشاد 

بتيفلت. 
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ بالخليسات،   اإلبتدائية 

 2 يياير 2021 تحت رقم 3.
156 P

WISH شركة
SARL AU
ش م م

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 23/12/2020 في  املؤرخ  االستثيائي 
الشركة شركاء  قرر  الشركة   بلقر 

ما يلي : 
الحل املسبق للشركة والشروع في 

تصفيتها.
الهاللي   سياء  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
تم إيداع امللف القانوني للشركة  
النزكان  االبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت رقم 21 بتاريخ 06/01/2021.
157 P

TOBEMAR
شركة ذات مسؤولية محدود3

)في طور التصفية(
وعيوان مقرها االجتلاعي : رقم 281 

شارع محلد الخامس جارج باب 
تارغيت تارودانت

السجل التجاري 2151 بتارودانت
ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية العامة غير العادية لشركة 
مسؤولية ذات  شركة   TOBEMAR

ديسلبر  من   29 بتاريخ  محدود3   
بتاريخ بتارودانت  مسجل   2020 
06 يياير 2021 كياش املداجيل رقم 
تم   145 أمر باستخالص عدد   ،154

االتفاق والترا�سي على مايلي :

إنهـاء علليات التصفية. 

إبراء ذمة املصفي.

التشطيب علـــى الشركة في السجل 

التجاري و الضريبة املهيية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2021 يياير   12 بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم : 14.

158 P

THE WITTY ART
شركة ذات مسؤولية محدود3

)في طور التصفية(

وعيوان مقرها االجتلاعي : شارع 

امليصور الذهبي الشقة رقم 56  

تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري 

4912

حل شركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 21 من ديسلبر 2020 تقرر 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

رأسلالها  مبلغ   THE WITTY ART

مقرها  وعيوان  درهلا   100.000

الذهبي  امليصور  شارع  اإلجتلاعي 

 : تارودانت نتيجة ل   56 الشقة رقم 

العجز.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

  56 رقم  الشقة  الذهبي  امليصور 

تارودانت املغرب. 

وعين :

وعيوانه   امداح  السيدحسن 

26 زرايب أوالد بيونة تارودانت   رقم 

كلصفي للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر3 ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 6.

159 P

STE SMHA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3  

)التصفية النهائية(

تصفية شركة
العام  الجلع  ملحضر  طبقا 

 19/10/2020 في  املؤرخ  االستثيائي 

ذات  شركة  حل  تقرر  ملول  بايت 

 STE SMHA املحدود3  املسؤولية 

.SARL

درهم   100.000 رأسلالها  مبلغ 

   20 رقم  االجتلاعي  مقرها  عيوان  و 

بلوك 5 حي اكدال ايت ملول.

كلقر  الشركة  مقر  وحدد 

للتصفية.

وعين السيد عبد الرحيم اكرديس 

كلصفي للشركة.

لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكلة  التجاري  بالسجل 

 06 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 04/01/2021.

160 P

JASSA CASH
شركة ذات مسؤولية محدود3

)في طور التصفية(

وعيوان مقرها االجتلاعي : علار3 

نجاح الطابق السفلي رقم 01 تجزئة 

عزيزو محايطة تارودانت املغرب

السجل التجاري 4289 بتار ودانت

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الجلعية العامة غير العادية لشركة 

ذات مسؤلية  شركة   JASSA CASH

 2020 ديسلبر   25 بتاريخ  محدود3 

يياير   06 بتاريخ  بتارودانت  مسجل 

 ،153 رقم  املداجيل  كياش   2021

أمر باستخالص رقم 144 تم االتفاق 

والترا�سي على مايلي :
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إنهـاء علليات التصفية. 
إبراء ذمة املصفي.

التشطيب علـــى الشركة في السجل 
التجاري و الضريبة املهيية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2021 يياير   12 بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم : 15.
161 P

شركة
 INTERPOLTRANS
INTERNATIONAL
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 INTERPOLTRANS       االستثيائي لشركة
يوم  امليعقد   ،INTERNATIONAL

31/12/2020 تقرر ما يلي :
لشركة املسبق  الحل 
 INTERPOLTRANS INTERNATIONAL
هو  التصفية  مقر  تحديد  وتم 
 132 رقم  د  بلوك  االجتلاعي:  املقر 
تجزئة اركانة ايت املول و عين السيد 

الضعيف محلد مصف للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكلة االبتدائية النزكان 

تحت رقم 68 يوم 2021/01/12.
162 P

شركـة نجاح هوم
ش.م.م

NAJAH HOME SARL
نجاح  شركة  عيد  مستوطية 
الجامعة  باقامة  انتريورس، 
شارع   ،146/2 رقم  الثاني  الطابق 

امليصورالذهبي اكادير.
 41822 رقم  التجاري  السجل 

اكادير.
الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ   املؤرخ  االستثيائي  العام 
شركة  قررشركاء  20 أكتوبر2020، 

نجاح هوم ش.م.م مايلي :
عقد3  فسخ  على  املصادقة 

االستيطان.

العيوان  الى  الشركة  مقر  تغيير 
شارع  و82،   85 رقم  محل   : التالي 

املقاومة الحي الصياعي اكادير.
تعديل الفصل رقم 4 من القانون 

االسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تـم 
 92859 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 08/01/2021. 
163 P

STE ELABDELLAOUI NET
SNC

STE EN NOM COLLECTIF
CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE
EL MAHBES, N°618 ZAG
PROVINCE D’ASSA-ZAG
RC : 983 - IF : 15203362

تعديالت قانونية
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ.  الشركة  بلقر  امليعقد 
املسجل  بكلليم،   ،12/12/2020
الشريك  قرر   21/12/2020 بتاريخ 

الوحيد ما يلي :
التصفية الودية للشركة.

تعيين املصفي.
كـتابة  تـم   : الـقانـونـي  اإليـداع 
الضـبط باملحكلة االبتدائية بكلليم 
بتاريخ 25/12/2020 تحـت رقم 332.
164 P

CPER
SARL

شركة س بي أو ار ش.م.م
لشركة  استثيائي  عقد  بلقت�سى 
س بي أو ار ش.م.م بتاريخ 04 ديسلبر 
2020 وبعد االستلاع و قراء3 العقد 

تقرر ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.
السجل التجاري 28625.

بتاريخ  استثيائي  عقد  بلقت�سى 
الشريك  بأكادير   04/12/2020

CPER SARL الوحيد لشركة
اي  أدرار  جيان  السابق  مقرها 
الطابق الخامس   3 بلوك   09 تجزئة 
أكادير قرر التصفية النهائية   2 شقة 
السجل  رقم  تشطيب  و  للشركة 

التجاري.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يياير   08 باكادير بتاريخ 

رقم 92852.
الخالصة و التذكير

165 P

STE DIATA

SNC

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

والذي ثم   12/02/2019 امليعقد في 

بشركة  تغييرات  احدات  بلوجبه 

رأسلالها   التضامن  شركة   DIATA

درهم و مقرها االجتلاعي   100.000

هو رقم 44 ، حي السعاد3، الدشير3.

حيث تقرر مايالي :

الختامية  الحسابات  فحص 

للتصفية.

وإغالق  التصفية  نتائج  إحالة 

التصفية وديا.

إبراء ذمة املصفي. 

باملحكلة   القانوني  االيداع   تم 

  12/01/2021 في  االبتدائية النزكان 

تحث رقم 59.

166 P

DAAIF TRANSPORT شركة

حــــــل مسبق للشركة
الجلع  محضر  بلقت�سى 

امليعقد  لشركة  االستثيائي  العام 

 DAAIF  ،31/12/2020 يوم 

TRANSPORT تقرر ما يلي :

 DAAIF لشركة  املسبق  الحل 

مقر  تحديد  وتم   TRANSPORT

دوار   : التصفية هو املقر االجتلاعي 

السيد  وعين  املول  ايت  التلسية 

الضعيف الحسن مصف للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية النزكان 

تحت رقم 62 يوم 2021/01/12.

167 P

 STE ABWAB SOUSS DE
CONSTRUCTION

.SARL
IF 33662375

تشطيب الشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2020 وافق الجلع العام  11 نوفلبر 

للشركة على التعديالت التالية :
تشطيب النهائي على الشركة.

مصفي  أرجدال  يحيا  تعيين 
الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
في   2020/808 رقم  تحت  بتيزنيت 

.30/12/2020
168 P

 Société ACHIR
CONSTRUCTION

شركة عشير للبياء ش.م.م
RC 7255

الفسخ املسبق للشركة
القرار  محضر  بلقت�سى 
مسؤولية  ذات  للشركة  االستثيائي 
بتاريخ  الوحيد  للشريك  محدود3 

16/12/2020 تقرر ما يلي :
الفسخ املسبق للشركة ابتدءا من 

اليوم نفسه.
حدو  حسوني  السيد  تعين 

كلصفي للشركة.
مقر الشركة هو نفسه مقر الفسخ 

املسبق.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يياير   02 بتاريخ 

.92842
169 P

شركة إزمان
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلالها : 100.000 درهم

 مقرها االجتلاعي : حي لخلايس
القبالني القليعة أيت ملول انزكان

العادي  غير  العام  للجلع  تبعا 
شركاء  قرر   2020 نوفلبر   2 بتاريخ 

الشركة ما يلي :
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التصفية النهائية للشركة.

إبراء ذمة السيد حسن األديب.

باملحكلة  القانوني  االيداع  ثم 

يياير   8 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 45.
بلثابة مقتطف وبيان

170 P

 STE MOROCCAN ESPORT

FEDERATION
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

حل الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   ،2020 ديسلبر   31 في  مؤرخ 

املصادقة على ما يلي :

من  ابتداء  الشركة  حل 

31 ديسلبر 2020.

صالح  بوالهوا  السيد  تعيين 

مصفيا وحيدا للشركة.

بالعيوان  التصفية  مقر  تحديد 

التالي :
الجية،  وادي  علار3   85 رقم 

تزنيت.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   12 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2021، تحت رقم 13/2021.

171 P

WEMSA SHIPPING AGENCY
SARL

شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها : 200.000 درهم

تحويل املقر االجتلاعي
العام  الجلع  بلقت�سى 

 15/12/2020 في  املؤرخ  االستثيائي 

قررمساهلوا الشركة ما يلي : 

3500 حصة ملك للسيد  تفويت 

الي  رافيل  بيدرو  سوكاس  اوليفز 

السيد عبدالرحلان هاشيمي.

السابقين  املسيرين  استقالة 

رافيل  بيدرو  اوليفز سوكاس  السيد 

والسيد طيب بيسكوتن وإبراء ذمتهلا 

 دون تحفظ عن فتر3 إدارتهلا.
ً
نهائيا

بيسكوتن  طيب  السيد  تعيين 

مسير للشركة.

 GROUND تغير اسم الشركة الي 

FORCE COMPANY

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

06/01/2021  تحت  بتاريخ  باكادير  

رقم 92826.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

172 P

Société VENETO TOURS

S.a.r.l 

Au capital de 100.000 Dhs

 Siège social : RUE NIL

AGHARASS N°2 BOUARGANE-

.AGADIR

R.C N° 15323 

تغييرات
الجلع  محضر  بـلـوجـب 

بتاريخ        امليعقد  االستيائي  العام 

23/12/2020 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص االجتلاعية على 

الشكل التالي :

1.000 حصة للسيد محلد ازواني 

لفائد3 السيد عادل اهضار. 

محلد  السيد  املسير  استقالة 

ازواني.

تعيين السيد عادل اهضار مسير 

للتجديد  قابلة  سية  ملد3  الشركة 

تلقائيا.

املالي  املشترك  اإلمضاء  تخويل 

واإلداري للسيد عادل اهضار.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 

  29/12/2020 بتاريخ  وذلك  باكادير 

تحت رقم 92626.
من اجل النسخة والبيان

173 P

SANAD MINING شركة
 ش.م.م 

رأسلالها 100.000 درهم
املقر االجتلاعي : رقم 08 إقامة 

الحسنية حي السالم أكادير
تفويت حصص اجتلاعية

تعيين مسير جديد 
الجلع  محضر  بلوجب 
يوم  امليعقد  االستثيائي  العام 
واملسجل بأكادير يوم   04/01/2021
شركة  شركاء  قرر   09/01/2021
«SANADMINING» ش.م.م مايلي :

اجتلاعية  حصة   500 تفويت 
التي في ملك السيد ماللي على الحامل 
E  103896 رقم  التعريف  لبطاقة 
لصالح السيد وراق عبد هللا الحامل 

.M 260862 لبطاقة التعريف رقم
تعيين السيد وراق عبد هللا مسير 
 «SANADMINING« شركة  ثاني 
ش.م.م مع السيد ماللي على ملد3 غير 

محدود3.
من   9 و   2  -  6 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت رقم   12/01/2021 بأكاديريوم 

.92862
بلثابة مقتطف وبيان

174 P

 SOCIETE ROUDANAISE
 DES FOURNITURES

INDUSTRIELLES
S.A.R.L

AU CAPITAL DE 720.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : AVENUE  
 MOHAMED V HORS BAB

TARGHOUNT TAROUDANT
RC : 292 TAROUDANT

تفويت حصص وتغيير الشكل 
القانوني للشركة و الزياد3 في 

الرأسلال
العادي  الغير  العام  الجلع  إن 
 ،18/12/2020 بتاريخ  امليعقد 
للوازم  رودانيز  شركة  شركاء  قرر 

الصياعية ش.ذ.م.م ما يلي :

املوافقة على بيع و تحويل :
السيد  يللكها  حصة   2400  
حصة  و2400  اشهبون  عبد هللا 
الي  اشهبون  رشيد  السيد  يللكها 
الذي  اشهبون  الرحيم  عبد  السيد 
فئة  من  حصة   4800 ملكية  يقبل 

100 درهم للحصة الواحد.
الرحيم  عبد  السيد  تسلية 
رودانيز  لشركة  مسير  اشهبون  
للوازم الصياعية ش.ذ.م.م.  ملد3 غير 

محدد3.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
ش.ذ.م.م إلى ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوحيد. 
العام  الجلع  محضر  علي  وبياء 
الشريك  قرر   21/12/2020 بتاريخ 
للوازم  رودانيز  لشركة  الوحيد 
درهم    220.000 الصياعية رأسلالها 

ما يلي :
الشركة  رأسلال  في  الزياد3 
درهم   220.000 حاليا  يلثل  والذي 
بقيلة  حصة   2200 إلى  املقسم 
قيلته بلا  للحصة،  درهم   100 
ليصبح  درهم     3.280.000
عن طريق جلق   درهم،   4.500.000
 100 بقيلة  جديد3  حصة   32.800
تم  فيها  االكتتاب  للحصة،  درهم 
من طرف الشريك الوحيد ودفع كل 
ذلك  و  االكتتاب،   أثياء  الحصص 
عن طريق املوازنة مع الديون الثابتة 
املساهم  يللكها  التي  املستحقة، 

املكتتب في الشركة. 
: تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت   12/01/2021 بتارودانت يوم 

رقم 16.
من أجل النشر والبيان

شركة رودانيز للوازم الصياعية ش.ذ.م.م

175 P

 ROQI DESIGN شركة
السجل التجاري رقم 45411 - 

أكادير
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
محضر  قرر   ،2020 ديسلبر   23
املسلا3  للشركة  الوحيد  الشريك 

بشريك ش.م.م.   ،ROQI DESIGN
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درهم،   100.000 برأسلال  وحيد،   
5، شارع  رقم  الكائن مقرها بأكادير، 
األر�سي،  الطابق  الحبيب،  الحاج 

الوئام 2، حي البحار3، ما يلي :
الحصص  تفويت  على  املوافقة 

اإلجتلاعية لفائد3 الغير ؛
الحصص  لتفويت  وتبعا 
الشكل  تغيير  تقرر  اإلجتلاعية 
القانوني للشركة، بحيث تم تحويلها 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدود3.
تفويت الحصص اإلجتلاعية :

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
امنسة  فوتت   ،2020 ديسلبر   23
حصة   500 جديجة  أمزغال 
درهم   100 فئة  من  اجتلاعية 
حصة   1000 مجلوع  من  للحصة 
الشركة  في  يلتلكها  والتي  اجتلاعية 
لفائد3 السيد ناصر حلد حيى بوغانم 

السليطي.
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
23 ديسلبر 2020، تم تحيين القانون 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2021 يياير   05 بتاريخ  باكادير، 

تحت رقم 92804.
للخــــالصة والبيـــــان

176 P

OUFFELLA TOURS
SARL

شركة أوفـــــــــال  تــــــــــور ش.م.م
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  تــــــــــور ش.م.م  أوفـــــــــال   لشركة 
االستلاع  وبعد   2020 ديسلبر   03

وقراء3 املحضر، تقرر ما يلي :
حصة من أصل   450 تفويت   - أ 
للشركة التي كانت في  حصة    1000
ملكية السيد محلد جربوش و450 
السيد  ملكية  في  كانت  التي  حصة 
حصة التي  محلد تكضيشتي و100 
كانت في ملكية السيد هشام السعيد 
الى السيد عبد الحكيم موش, ليصبح 

بدلك شريكا وحيدا للشركة.

عبد الحكيم موش 1000 حصة.
محلد  السيد  استقالة   - ب 
جربوش من ميصبه كلسير للشركة، 
الحاج  أيت  نادية  السيد3  وتعيين 

مسير3 وحيد3 للشركة.
الصالحيات  جليع  تفويض   - ج 
بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد3 نادية أيت الحاج.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يياير   12 باكادير بتاريخ 

رقم 92864 .
الخالصة و التذكير

177 P

LES EPEES DU SUD
الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  امليعقد  االستثيائي  العام 
شركة  مساهلا  قرر   04/01/2021

ايبي دي سيد ما يلي :
تفويت كل حصص السيد رفيق 
عرباض 500 حصة للسيد3 ليلى دراز 
لتصبح الشريكة الوحيد3 للشركة ب 

1000 حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 
شركةمحدود3املسؤوليةالشريكة 

الوحيد3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 02/01/2021 

تحت رقم 92845.
178 P

 STE  JAMAL TECH
 SARL

 ICE 002248419000040
تعديل الشركة                             
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
محضر  وضع  تم  شتيبر2020   11
تحلل  والتي  لشركة  العام  الجلع 

الخصائص التالية :
بيع 400 حصة لسيد عبد العزيز 
أيوب  لسيد  حصة   300 و  علري 

العلري لفائد3 أحلد بوضاض. 
بوضاض  أحلد  السيد  تعيين 

مسيرا جديد لشركة.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتزنيت 

ديسلبر   15 في   283 رقم  تحت 

 .2020

179 P

 INSTITUTION LOUIS

 BACHELIER PRIVEE
 SIEGE : LOT 683 ET 684 HAY

MOHAMMADI  AGADIR

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  اكادير   في  اإلستئيائي 

12/11/2020   تقرر مايلي :

تم تفويت جليع  حصص السيد3 

حصة لصالح   4000 سكيية شويخ  

السيد الحبيب نعوج.         

سكيية  السيد3،  استقالة  قبول 

شويخ وتعيين مكانها  السيد الحبيب 

نعوج مسير للشركة ملد3 غير محدود3.

الحبيب   – السيد  يبقى  وبذلك   

نعوج - الشريك الوحيد للشركة         

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية باكادير  تحت رقم 92806.                          
الخالصة لإلشهار 

180 P

 Sté INSTITUT DE

FORMATION OFFSHORE
   SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدود3 

شريك واحد
رأسلالها :  100.000 درهم

املقر االجتلاعي: عيد زنقة األوراس 
رقم 13 الخيام 2 أكادير

تفويت حصص 
العام  الجلع   محضر  بلوجب 

 23 يوم  امليعقد  االستثيائي  

للشركة املسلا3 شركة  نونبر2020  

شركة ذات مسؤولية محدود3   IFO

 100.000 رأسلالها  واحد  شريك 

زنقة  عيد  مقرها  الكائن  درهم، 

األوراس رقم 13 الخيام 2 أكادير قرر 

مايلي :

اجتلاعية  حصة   1000 تفويت 
من فئة 100 درهم للواحد3 من طرف 
السيد  لفائد3  ايلان  ماهر  السيد3 

براير جالد. 
تعيين السيد براير جالد كلسير   

للشركة.     
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بأكادير تحت رقم 92814،       بتاريخ 

.05/01/2021
من اجل النسخة و البيان عن املسير:

السيد براير جالد  

181 P

STE GOOD VAPES
SARL AU

CAPITAL  :100.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : 7, Rue Breteuil

 Quartier Des Hôpitaux,
Casablanca
RC : 379559

تفويت الحصص االجتلاعية  
للشركة 

القرارات  محضر  بلقت�سى 
13 نونبر  االستثيائية الصادر3 بتاريخ 
2020،  قرر املساهم الوحيد ما يلي: 

اإلجتلاعية  الحصص  تفويت 
للشركة إلى السيد علاد الفلو�سي

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 05  يياير 2120 تحت 

الرقم 260353 .
من أجل النسخة والبيان

حرر بالدار البيضاء

182 P

STE FOREXMO
رأسلالها : 2.000.000 درهم

شركة ذات مسؤولية محدود3  
 AVENUE TIRESS : املقر االجتلاعي

N° 10 DAKHLA
السجل التجاري رقم : 2965 

الداجلة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تلت   ،28/10/2020 في  املؤرخ 

املصادقة :
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محلد  شكير  السيد  تفويت  على 

لفائد3  اجتلاعية  حصة   5.000

السيد معلوم عبد الرحيم.

علي  امكا�سي  السيد  وتفويت 

لفائد3  اجتلاعية  حصة   5.000

السيد جلال كريم.

للحصص  الجديد  التوزيع 

االجتلاعية من أصل  20.000 حصة 

للواحد3  درهم   100 للحصة  وثلنها 

موزعة علي الشكل التالي:

 10.000 كريم:  جلال  السيد 

حصة . والسيد امكا�سي علي: 5.000 

والسيد معلوم عبد الرحيم:   . حصة 

5.000 حصة.   

تم قبول استقالة السيد امكا�سي 

عبد  معلوم  السيد  تعيين  و  ياسين 

الرحيم مديرا لشركة والسيد امكا�سي 

علي مدير مشارك.

التوقيع االجتلاعي باالشتراك بين 

والسيد  الرحيم  عبد  معلوم  السيد 

عبد  معلوم  السيد  أو  علي  امكا�سي 

الرحيم و السيد جلال كريم.

لكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   20/11/2020 الداجلة بتاريخ 
رقم 2684.

183 P

 STE BIG TRANS

 LOGISTIQUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3 
رأسلالها: 300.000 درهم

مقرها االجتلاعي : أمام دوار أكورام 

أيت علير3 طريق بيوكر3

السجل التجاري رقم : 16215 

انزكان 

بلقت�سى قرار غير عادي للشركاء 
لقد تقرر  نونبر2020   02 املؤرخ في  

مايلي :

حصة   1500 هبة  على  املوافقة 

التي تعود للسيد محلد بيكجدا ألبيه 

السيد مبارك بيكجدا.

من  الشركة  اسم  تغيير 
 BIG TRANS إلى   RAYANE-PNEUS

. LOGISTIQUE SARL
إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
نقل   : الغرض األسا�سي للشركة وهي 
اليقل  الغير،  حساب  عل  البضائع 
تأجير  واألشخاص،  للبضائع  البري 
البري بسائق أوبدون  معدات اليقل 
املتعلقة  الخدمات  وتقديم  سائق، 

بعلليات اليقل البري.
تعيين السيد مبارك بيكجدا مسير 
ستكون  وبالتالي  للشركة،  جديد 
الشركة ملزمة قانوًنا بجليع األعلال 
املتعلقة بها من جالل التوقيع الوحيد 
ألحد املسيرين للشركة أو أي وكيل في 

حدود الصالحيات املخولة له. 
تغييرالشكل القانوني للشركة من 

. SARL إلى SARL AU
تحيين اليظام األسا�سي للشركة

تخويل صالحيات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
12يياير   يوم   إلنزكان  اإلبتدائية 

2021  تحت عدد 52.
بيان مختصر

184 P

شركة دوباللي ترانص
شركة ذات املسؤولية املحدود3

Ice :001427313000067
رأس مالهــا : 100.000 درهــم

 f2 املقر االجتلــاعي : رقم 4 بلوك
تجزئة FT/1153 حي الداجلة اكادير.
بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ  ب 
23/11/2020 تم تفويت 500 حصة 
راسلال  من  مبارك  حسان  للسيد 

الشركة الى السيد حسان سعيد.
تسييـــر الشركــة: تسيــر الشركــة مـن 
طرف السيد حسان مبارك و السيد 

حسان سعيد ملد3 غير محدود3.
بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
التجارية   باملحكلــة  الضبط 
رقـم  تحت  باكادير24/12/2020 

.92619
 بلثابة مقتطف و بيــان 

185 P

مكتب حسابات شحودي

زنقة  2 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة

بايت ملول،86150،بايت ملول املغرب

SOCIETE AMG TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 
ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتلاعي : ببلوك اوه رقم 
202 حي املسير3 ايت ملول املغرب

السجل التجاري رقم :  15422
تفـــــويت حصص  وتحويل املــــقـــــر 

الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تلت  من دجيبر2020   08 املؤرخ في 

املصادقة على :
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدود3   مسؤولية  ذات  شركة  من 
»شركة ذات مسؤولية محدود3  إلى 

ذات الشريك الوحيد».
سفيان  )3(بياصر  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
1000 حصة لفائد3 السيد )3( لبريني 

مصطفى بتاريخ 08/12/2020.
الحالي  االجتلاعي  املقر  تحويل 
د  بلوك   123 »رقم  من  للشركة 
إلى  ايت ملول املغرب»  املسير3   حي  
»ببلوك اوه رقم 202 حي املسير3 ايت 

ملوالملغرب.
للشركة  جديد  مسير  تعيين 
كلسير  مصطفى  لبريني  السيد)3( 

وحيد تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
من   06 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

يياير2021 تحت رقم 25/2021.
186 P

 STE ALISA PALM
 SARL

شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها :100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : شقة 4 شارع 
املقاومة رقم 353 بلوك 3 حي 

الحرش ايت ملول  
محضر الجلع العام االستثيائي 

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
   ،2020 ديسلبر   12 في  املؤرخ 

قررمساهلوا الشركة ما يلي : 

السيد  ملك  حصة   250 تفويت 
عبد  للسيد  الرحلن  عبد  عرباوي 

العزيز الراجي.
تغير الشكل القانوني لشركة من 
شركة محدود3 املسؤولية الي شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

الوحد.  
 تحديث اليظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بانزكان  بتاريخ 6 يياير 2021،  تحت 

رقم 18.   
للخالصة و التذكير              

قبال حسن

187 P

شـركـة عالء اكسبو            
شركة ذات املسؤولية املحدود3  

رأسلال :   100.000 درهم
املقر االجتلاعي :  مقيلة لدى تجزئة 

اركانة بلوك رقم 6 ايت ملول    
 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
يوليو 2020، املسجل بانزكان والذي 

ترتب عيه ما يلي :
الحصص  تفويت  تفعيل 

االجتلاعية :
جليع  شكيلي  بدر  السيد  فوت 
ملياء  للسيد3  االجتلاعية  حصصه 

اعليمي.  
 استقالة املسير :  استقالة السيد 
بدر شكيلي من مهامه في التسيير طبقا 

للقانون.
واعتلاد  الوحيد  املسير  تعيين 

توقيعه االجتلاعي :  
اعليمي  ملياء  السيد3  تعيين 
واعتلاد  للشركة  وحيد3  كلسير3 

توقيعها الوحيد ملد3 غير محدود3.
تحويل املقر االجتلاعي : 

تحويل املقر االجتلاعي للشركة الى 
العيوان الجديد التالي : 

 2 الحي الصياعي سيدي بيبي رقم 
اشتوكة ايت باها.

تغيير    : تغيير السية االجتلاعية 
اكتوبر   01 السية املالية لتبتدئ في 

وتنتهي في 30 شتيبر.  
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 53 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 8 يياير 2021.
188 P

مكتب ادححلي للخبر3 واالستشار3
شارع موالي اسلاعيل علار3 دار ايليغ الطابق 

الثالث رقم 314، حي النهضة، أكادير

 SHIPBUILDING COMPANY
 AGADIR NAVAL,

 ARCHITECTURE FOR
VESSELS SCANAV

الراسلال : 100.000 درهم
املقر االجتلاعي : رقم 5، زنقة اشاك 

الدشير3، انزكان
هبة حصص اجتلاعية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2 ديسلبر 2020، وهب السيد جيران 
لفائد3  اجتلاعية  حصة   250 فريد 

ابنته السيد3 جيران فاطلة الزهراء.
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبر   2 االستثيائي امليعقد بتاريخ 

2020، تقرر ما يلي :
الحصص  هبة  على  املصادقة  

االجتلاعية.
الشركة مسير3 من طرف السيد 

جيران فريد وملد3 غير محدود3.
امليفرد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

للسيد جيران فريد.
من  و2   6 رقم  املادتين  تلديد 

القانون األسا�سي.
تحيين القانون األسا�سي.

املصادقة على القانوني االسا�سي 
الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
االبتدائية بانزكان بتاريخ 31 ديسلبر 

2020، تحت رقم 23869.
189 P

 STE SOGADIR
SARL AU

الشريك  قرار  محضر  بـلوجب 
تم   2020/11/05 بـتـاريـخ  الوحيد 

االتفاق على ما يلي : 

رفع الرأسلال االجتلاعي للشركة  
  800.000 إلى  درهم   100.000 من 
 200.000 مبلغ  بزياد3  وذلك  درهم 
الجاري  بالحساب  بتعويضه  درهم 
 485.000 بلبلغ  الوحيد  للشريك 
بلبلغ  االحتياط  ودمج  درهم 

215.000 درهم. 
األساسية  القوانين  تحديث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 
وذلك   92810 رقم  تحت  باكادير 

بتاريخ 2021/01/04.
من اجل النسخة والبيان

190 P

شركة برسيزيون دو التور 
وهيدروليك

شركة ذات املسؤولية املحدود3
Ice : 001596085000089

رأس مالهــا  1.000.0000.00 درهــم
املقر االجتلــاعي: حي بوزكار زنقة 650  

رقم 5 انزكان
بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ  ب 

2 ديسلبر 2020 تم االقرار بلا يلي :
بدمج  الشركة  راسلال  زياد3 
الحساب الجاري للشركاء ب 900.000 
من  الشركة  الراسلال  ليقل  درهم 
100.000 درهم الى 1.000.000 درهم.
من  و2    6 تم   املاد3  تغيير  تم 

القانون االسا�سي للشركة.
تــم اإليداع القانوني بكـتـابة الضبط 
بتاريخ بانزكان   االبتدائية   باملحكلــة 

 12 ديسلبر 2020 تحت رقـم 2260.
بلثابة مقتطف و بيــان 

191 P

شركة بيركوال موتو
شركة ذات املسؤولية املحدود3

Ice : 002045118000034
رأس مالهــا  560.000.00 درهــم

املقر االجتلــاعي: الطابق السفلي 
اقامة املجد حي ارحالن الدشير3 

الجهادية الدشير3 انزكان
بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ  ب 

2 ديسلبر 2020 تم االقرار بلا يلي:

بدمج  الشركة  راسلال  زياد3 
الحساب الجاري للشركاء ب 460.000 
من  الشركة  الراسلال  ليقل  درهم 

100.000 درهم الى 560.000 درهم.
تم تغيير املاد3  6  و 2 من القانون 

االسا�سي للشركة.
تــم اإليداع القانوني بكـتـابة الضبط 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية   باملحكلــة 

12 ديسلبر 2020 تحت رقـم 2269.
بلثابة مقتطف و بيــان 

192 P

 PERFORMANCE
DISTRIBUTION

 ش.م.م
رأسلالها 10.000,00 درهم

املقر االجتلاعي:رقم 623 حي تادارت 
أنزا أكادير

الزياد3 في الرأسلال االجتلاعي
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
ديسلبر   15 االستثيائي امليعقد يوم 
  2021 يياير   4 واملسجل يوم   2020
 PERFORMANCE«قرر شركاء شركة

DISTRIBUTION» ش.م.م ما يلي :
زياد3 في الرأسلال بلقدار 90.000 
درهم   10.000 من  ليرتفع  درهم 
بإنشاء  وذلك  درهم،   100.000 إلى 
وإصدار 900 حصة اجتلاعية جديد 
الواحد،  للحصة  درهم   100 بقيلة 

وباكتتابه نقًدا وتحريره بشكل كامل.
تخصيص 900 سهم للسيد املختاري 
العلوي عادل 450 حصة والسيد علوي 

موالي إسلاعيل 450 حصة.
من اليظام  و2   6 تعديل املادتين 

األسا�سي :
عادل  العلوي  املختاري  السيد   -
50.000 درهم 500 حصة اجتلاعية

إسلاعيل   ملي  العلوي  السيد 
50.000 درهم 500 حصة اجتلاعية.
التجارية  العالمة  اعتلاد 

.«PERFODIS»
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

يوم 6 يياير 2021 تحت رقم 92822.
بلثابة مقتطف وبيان  

193 P

 INDUSTRIELLE DE FROIS 
ET CLIMATISATION ATLAS

S.I.F.C.A
Société à Responsabilité Limitée

 Au Capital De 5.300.000
DIRHAMS

 Siège Social : à MAGASIN N°9
.BLOC C2 CITE DAKHLA Agadir

رأسلالها: 5.300.000 درهم
  مقرها االجتلاعي :  محل رقم9 

بلوك س2 حي الداجلة اكادير
زياد3 رأسلال الشركة 

الجلع  محضر  بـلـوجـب   –  1
بـتـاريـخ  للشركاء  اإلستثيائي   العام 
على  االتفاق  تم   2020 ديسلبر   21 

ما يلي :
الزياد3 من رأسلال الشركة وذلك 
عن  درهم   3.800.000 مبلغ  بزياد3 
ليصبح  االحتياطات  ادماج  طريق 
للشركة  اإلجتلاعي  الرأسلال  مبلغ 

5.300.000 درهم.
 تعديل القانون االسا�سي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2
املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 92809 اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 

وذلك بتاريخ 5 يياير 2021.
حرر باكادير في 5 يياير 2021

من اجل النسخة والبيان

194 P

Ste FRESHTOM
SARL

مشروع تخفيض رأسلال الشركة
RC : 31043

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
االستثيائي  امليعقد في  19 أكتوبر 2020 
تغييرات   احدات  بلوجبه  تم  والذي 
شركة   FRESHTOM بشركة 
رأسلالها     محدود3  مسؤولية  ذات 
2.100.000 درهم بحيث تقرر ما يلي :                
بلا  الشركة  رأسلال  تخفيض 
لينتقل من  1.980.000 درهم،   قدره 
2.100.000 درهم الى 120.000 درهم.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
195 P



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1462

 SOCIETE FARAH

 MATERIAUX
 SARL

رأسلالها: 500.000 درهم.

مقرها االجتلاعي :  شارع املغرب 

 العربي حي موالي علر بلوك  3 
رقم 266 أيت ملول

زياد3 رأسلال الشركة 
بـلـوجـب محضر الجلع العام   -  1

اإلستثيائي للشركاء بـتـاريـخ 24 ديسلبر 

2020 تم االتفاق على ما يلي :

الشركة  رأسلال  من  الزياد3 

درهم   400.000 وذلك بزياد3 مبلغ  

بتعويضه بالحساب الجاري للشركاء 

اإلجتلاعي  الرأسلال  مبلغ  ليصبح 

للشركة 500.000 درهم.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 30 رقم  تحت  بإنزكان  اإلبتدائية 

وذلك بتاريخ 2 يياير 2021. 

حرر بانزكان في 11 يياير 2021.
من اجل النسخة والبيان

196 P

STEENNASR.MALLOUL
SARLA.U

Au capital de 1000000 DH

 Siége Sogiale : Cite Administratif

El Ouatia TanTan

إعـــــــالن عن تعديل بالشركـــــة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

اإلستثيائي بتاريخ 4 يياير 2021  تقرر 

مايلي : 

الشركة  رأسلال  في  الزياد3 

درهم ليصبح   900000 بلامجلوعه 

1000000 درهم، عبد الرحيم ملول: 

 1000 ملول:  وبشار  حصة   9000

حصة.

السيد  للشركة  شريك  اضافة 

بشار ملول.

تغيير الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدود3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 يياير   8 بطانطان  اإلبتدائية 

تحت رقم 2021/09.

197 P

INBIAAT  AUTO
شركة  ذات  مسؤولية محدود3      

رأسلالها : 200.000درهم

املقر االجتلاعي : أكادير11  زنقة 

إسلي حي القدس

الزياد3 في الرأسلال اإلجتلاعي
تحيين القانون األسا�سي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

دجيبر   29 يوم  امليعقد  اإلستثيائي 

  INBIAAT شركة  لشركاء   2020

رأسلالها  »ش.ذ.م.م»،   AUTO

اإلجتلاعي  مقرها  درهم،   200.000

بأكادير، 11  زنقة إسلي حي القدس، 

تقرر التالي :

في  درهم    300.000 زياد3    

وذلك  الرأسلال اإلجتلاعي للشركة  

برفعه من  200.000  إلى  1.000.000 

3.000 حصة جديد3  درهم بإحداث 

كلها  للحصة  درهم   100 فئة  من 

أثياء  القيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

مع  املقاصة  بواسطة   اإلكتتاب 

الديون السائلة واملستوجبة للشركاء 

بالشركة، وتوزع هذه الحصص على 

الشركاء كلا يلي : 

السيد محلد عائش 2.400 حصة 

والسيد أنيس عائش 600 حصة.

تعديل  تم  التغيير  هدا  إثر  وعلى 

البيدين  2 و 6 من القانون األسا�سي 

القانون  تحيين  تم  كلا  للشركة، 

األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير   التجارية  باملحكلة  الضبط 

دجيبر    31 بتاريخ   92226 تحت رقم 

.2020

من أجل اإلستخالص والبيان : املسير

198 P

شركة ايدرو بنوما نفال
شركة ذات املسؤولية املحدود3

Ice : 001596085000089

رأس مالهــا  800.000.00   درهــم

املقر االجتلــاعي : رقم 13 دوار حلو 
ازرو ايت ملول

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ  ب 

2 ديسلبر 2021 تم االقرار بلا يلي :

بدمج  الشركة  راسلال  زياد3 

الحساب الجاري للشركاء ب 200.000 

من  الشركة  الراسلال  ليقل  درهم 

100.000 درهم الى 800.000 درهم.
تم تغيير املاد3  6  و2 من القانون 

االسا�سي للشركة.

بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

الضبط باملحكلــة اال بتدائية بانزكان  

رقـم  تحت   2021 ديسلبر   8 بتاريخ 

.2228/2020
بلثابة مقتطف و بيــان

199 P

شركة حاميس
 ش.م.م

 عيوانها دوار ايت امحلد اسعيد 

ادومومن بتارودانت

السجل التجاري رقم 5325 

تارودانت

املوضوع   رفع رأسلال الشركة
      تحيين اليظام االسا�سي

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الجلعية العامة غير العادية لشركة 

حاميس  ش.م.م بتاريخ 5 يياير2021 

تم االتفاق والترا�سي على ما يلي : 

رفع راسلال الشركة من 500000 

الى 000000 1 درهم.

مسبًقا  املحدد  املال  رأس  زياد3 

بلبلغ 500.000 درهًلا إلى 1.000.000 

لكل  سهم   5000 إلى  مقسلة  درهم 

 5000000 .رأس املال اليقدي  شريك 

في  املبلغ  هذا  تجليد  تم  درهم 

حساب تجاري وفا بيك تحت الرقم 

002041000152800000059358

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

لتارودانت  بتاريخ 6 يياير 2021.

200 P

STE ANYWHERE TRANS
 SARL 

بـلوجب محضر قرار الشركاء   -  1

بـتـاريـخ 28 ديسلبر 2020 تم االتفاق 

على ما يلي :      
رفع الرأسلال االجتلاعي  للشركة  

  1.500.000 100.000 درهم إلى   من 

 1.400.000 درهم وذلك بزياد3 مبلغ 
الجاري  بالحساب  بتعويضه  درهم 

للشركاء. 

تحديث  القوانين األساسية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  92811 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

وذلك بتاريخ 4 يياير 2021.
من اجل النسخة والبيان

201 P

TEZRAR  TRANS
شركة  ذات  مسؤولية محدود3  

رأسلالها 100.000  درهم

املقر االجتلاعي :  أكادير، رقم 2211 

الحي املحلدي

تغيير  املقر اإلجتلاعي
تحيين القانون األسا�سي 

التسيير   قرار  محضر  بلقت�سى 

لشركة     2020 أكتوبر   15 املؤرخ ب 

ذات  »شركة    TEZRAR  TRANS
رأسلالها  محدود3»،  مسؤولية 

اإلجتلاعي   مقرها  درهم،   100.000
الحي املحلدي،   2211 رقم  بأكادير، 

تقرر التالي :

للشركة  اإلجتلاعي  املقر  تغيير 

التالي:  العيوان  إلى  بيقله  وذلك 
أكادير، حي أساكا بلوك  د  رقم 301 

تكوين

تحيين القانون األسا�سي  للشركة
كلا تم تعديل البيد 4  من القانون 

األسا�سي للشركة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

29 دجيبر  بتاريخ    92621 تحت رقم 

. 2020
من أجل اإلستخالص والبيان : املسيير 

202 P

شركة كريوجين
ش.م.م

CRYOGENE SARL
رأسلالها:   10.000,00 درهم

مقرها االجتلاعي: زنقة 819 رقم 2 

حي املسير3 اكادير

تحويل املقر االجتلاعي
الجلع  محضر  بـلـوجـب   -  1

في  املؤرخ  للشركاء   العام االستتيائي 

11 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

 25 رقم  بلوك س  السالم  »حي  من 

املقر  الى  اكادير»  الدراركة  جلاعة 
 819 زنقة  التالي:  بالعيوان  الجديد 

رقم 2 حي املسير3 اكادير.
القانون  من   4 الفصل  تعديل  

باملقر  املتعلق  للشركة  االسا�سي 

االجتلاعي.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  92863 التجارية بأكادير تحت رقم  

وذلك بتاريخ 12 يياير 2021  .

حرر باكادير في 12 يياير 2021
من اجل النسخة والبيان

203 P

S2MBO
SARL

مقرها االجتلاعي : تجزئة الوحد3 
رقم 82 بلوك E  العيون

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

8 ديسلبر 2020 باكادير قرر املساهم 

الوحيد في الشركة ما يلي :

تغيير النشاط الرئي�سي للشركة الى 

اعلال البياء املختلفة.

 تغيير إسم الشركة إلى اإلسم التالي :

.S2MBO 

بوعدي  امحلد  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملد3 غير محدود3 مع 

حق االمضاء البيكي واالداري الوحيد.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2020 ديسلبر   29 بتاريخ  بالعيون   

تحت رقم 2020/3226.

204 P

 TOMALO

شركة محدود3 املسؤولية

رأسلالها :200.000 درهم

مقرها االجتلاعي : اقامة رقم 453 

طريق بيوكرى امليطقة الصياعية 

ايت ملول 

محضر الجلع العام االستثيائي 
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

 2018 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

قررمساهلوا الشركة ما يلي : 

االجتلاعي  الهدف  تغيير   -  1

للفحص  مركز   : يلي  كلا  للشركة 

التقني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

  2018 ديسلبر   20 بتاريخ  بانزكان  

تحت رقم 80251.   
للخالصة والتذكير

قبال حسن

205 P

STE BINNEJ ARG

SARL AU

تغيير النشاط
العام  الجلع  محضر  بلوجب 

االستثيائي املؤرخ بايت ملول بتاريخ 

الشريك  قرر   2020 ديسلبر   25

 BINNEJ« املسلا3  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   «ARG SARL AU

مسؤولية محدود3 ذات شريك وحيد 

ما يلي :   

تحديد النشاط االسا�سي:
 INTERMEDIARE DU

COMMERCE D ARGANE
 MARCHAND DE PRODUIT D

ARGANE
.IMPORT/ EXPORT

اليظام  من   3 املاد3  تعديل 
األسا�سي.

لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
يياير   8 بتاريخ   48 النزكان تحت رقم 

.2021
206 P

ســـابـــيـــامــا
شـركـة مجهولة االسم

رأسلالها االجتلاعي : 28.500.000 
درهم

املقر االجتلاعــي : 325 شارع الحسن 
الثاني -  أكـــاديـــر 

I - بلقـتـ�سى محضـر الجلع العام 
 االستثيائي الـلؤرخ ب 6 غشت 2020، 

تقــرر مـا يلي :
توسيع املوضوع االجتلاعي إلى :

والبذور  اليباتات  وتسويق  إنتاج 
لالستهالك البشري أو الحيواني.

تغيير البيد 3 )املوضوع االجتلاعي( 
من القانون األسا�سي.

تحديث وتـغييـر القانون األسـاســي 
القديم  للشـركة.

II - ثـم اٳليــداع الـقانـونـي باملـحكلة 
 التـجـاريـة بـأكــاديـر بتـاريـخ 5 يياير 2021 

تحـت رقـم 92808.
قـــصــد الـــنــشـــر

207 P

شركة سود الين لوجيستيك
ش.م.م

برأسلال قدره : 300.000 درهم
شقة رقم 03 الطابق الثاني بلوك أ 
رقم 50 حي الزيتون تيكوين أكادير

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
ديسلبر   8 االستثيائي امليعقد بتاريخ 
2020، تلت املصادقة باإلجلاع على 

املقترحات امتية :

البضائع  نقل  نشاط  إضافة 

لفائد3 الغير :

استقالة السيد3 فاطلة الفاهيم 

من ميصبها كلسير3 للشركة وتعيين 

السيد أحلد حليدوش مسيرا وحيدا 

للشركة وذلك ملد3 غير محدود3.

البيكي  التوقيعين  من  كل  يعود 

واالجتلاعي إلى املسيرالوحيد للشركة  

ملد3  وذلك  حليدوش  أحلد  السيد 

غير محدد3.

حليدوش  أحلد  السيد  تعيين 

البضائع  نقل  نشاط  عن  مسؤوال 

لفائد3 الغير.

بالقوانين  املتعلقة  التغييرات 

األساسية للشركة .

صالحيات. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية اكادير   بتاريخ 8 يياير 2021  

تحت عدد رقم 92854.
مقتطف قصد االشهار 

208 P

    TRANSPORT LAANAB
ش.م.م

العام  الجلع  مداوالت  بلقت�سى 

االجتلاعي  باملقر  امليعقد  االستثيائي 

 2020 ديسلبر   30 بتاريخ  للشركة 

 TRANSPORT شركة  شركاء  قرر 
LAANAB  رأسلالها 100.000 درهم  

ما يلي : 

إعالن وفا3 السيد عبد الرحلان 

العيب  بتاريخ 5 ديسلبر 2020.

املدكور3  للورثة  االراثة  جالفة 

فاطلة  السيد3   : كالتالي  اسلائهم 

العيب والسيد  ايوب  البعيز والسيد 

العيب  ويحيى  العيب  العالي  عبد 

ومريم العيب.                            

الشركة   رأسلال  أصبح  وبذالك 

درهم   100.000 في  حدد  الذي 

مقسلة إلى  1000 حصة كامتي :

السيد3 فاطلة البعيز 125 حصة   

بقيلة 12.500 درهم.

بقيلة      250 حصة    السيد ايوب 

25.000 درهم.
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 250 العيب  العالي  عبد  السيد 
حصة  بقيلة  25.000 درهم.

بقيلة      حصة    250 يحيى العيب 
25.000 درهم.

بقيلة      حصة    125 العيب  مريم 
12.500 درهم.

مسير  تعين السيد السيد ايوب  
للشركة ملد3 غير محدود3 .

التوقيع  لدى املؤسسات البيكية 
من طرف السيد السيد ايوب  .

 : العيوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
 02 بلوك   02 الطابق   03 علار3 رقم 
شارع محلد البعلراني ايت   62 رقم 

ملول
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
بشريك  محدود3  مسؤولية  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدود3 . 
وقد تم اإليداع باملحكلة االبتدائية 
 2021 يياير   8 بلديية انزكان بتاريخ 
التجاري  السجل   50 عدد   تحت 

رقم 3915.
209 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0004 24 0528 الفاكس 16 92 24 
0528

EL YAMA TRANSPORT 
 SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 EL YAMA لشركة  االستثيائي 
يياير   6 امليعقد يوم   TRANSPORT

2021 تقرر ما يلي :
لشركة  الوحيد  الشريك   وفا3 

.EL YAMA TRANSPORT
املال  لرأس  الجديد  التوزيع 
اليحو  على  الورثة  بين  االجتلاعي 

التالي :
 2504 رجاء  سيياني  السيد3 

حصة ؛ 
 5832 محلد  اليحياوي  السيد 

حصة ؛
 5832 السيد اليحياوي عبد هللا 

حصة ؛
 2916 السيد3 اليحياوي ياسلين 

حصة ؛

االنسة اليحياوي اية 2916 حصة.

محلد  اليحياوي  السيد  عين 

والسيد اليحياوي عبد هللا كلسيرين 

للشركة.

بالتوقيعات  ملزمة  الشركة 

محلد  اليحياوي  للسيد  املشتركة 

والسيد اليحياوي عبد هللا.

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدود3 العادية.

تحديث القانون األسا�سي للشركة 

وفق التعديل.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية النزكان 

يوم  12 يياير 2021 تحت رقم  65.

210 P

شركة مبيرتاح 
SOCIETE MBIRTAH SNC

Société EN NOM COLLECTIF

Au capital de 100.000,00 dhs

 Siege social : RUE 23 N° 5 HAY

AIN ERRAHMA TAN TAN

مسيير  اجتلاع  على محضر  بياء 

 2020 ديسلبر   29 بتاريخ  الشركة 

والقا�سي باضافة هدف قرر مسيير 

الشركة السيد : هشام بيتاح، اضافة 
القانون  من   02 الفصل  إلى  هدف 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بطانطان.

211 P

مستنبت أية 
شـركـة محدود3 املسؤولية

رأسلالها االجتلاعي : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي  :دوار اوالد علي 

جلاعة الكاللشة قياد3 احلر

 أوالد تايلة الصيدوق البريدي 
رقم 316 - تارودانت

I - بلقـتـ�سى محضـر الجلع العام 

االستثيائي الـلؤرخ ب 16يياير2020، 

تقــرر مـا يلي :

التصفية املسبقةللشركة ؛

الجيان  السيد3عفيفة  تعــيين 

كلصفية للشركة ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

الكاللشة  جلاعة  علي  اوالد  في:دوار 
الصيدوق  تايلة  أوالد  احلر  قياد3 

البريدي رقم 316 تارودانت.

II - تم اٳليــداع الـقانـونـي باملـحكلة 

االبتدائية بتارودانت بتـاريـخ 21 فبراير 

2020 تحـت رقـم 103.
قصد النشر

212 P

 STE  EXPRESS BAHSINE

LINE
 SARL 

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

16 نونبر2020  باكادير قرر الشريكان 

  EXPRESS BAHSINE LINE SARL

ما يلي :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة من  :

من عيد انجكوفسك، شارع محلد 

الشيخ السعدي 29 فبراير علار3 مرحبا 

الطابق الرابع تالبورجت اكادير.

الى : حي الزيتون بلوك  ف رقم 85 

تكيوين -اكادير.

تغيير البيد 4 من القانون االسا�سي.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية باكادير بتاريخ  6 يياير 2021   

تحت رقم  92825.
للخالصة و التذكير 

قـــصــد الـــنــشـــر

213 P

 HAWASSE TRANS 
SARL  RC N° 19277

التصفية النهائية للشركة
لقرارات  عرفي  محضر  بلقت�سى 

دجيبر   20 بتاريخ  امليعقد  الشركاء 

2020 بأيت ملول قد تقرر ما يلي :

ابتداء  النهائية للشركة  التصفية 

من 20 دجيبر 2020.

 مقر تصفية الشركة: بلوك أ شقة 1 

علار3 3 اقامة النزاهة أيت ملول. 

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

القانوني بلكتب الضبط لدى املحكلة 

االبتدائية بانزكان تحت رقم 22 بتاريخ 

12 يياير 2021.

214 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 62, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 232 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE INSUBUSINESS

AGRICOLE

SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

والذي   22/12/2020 في  امليعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  تم 

مسؤولية محدود3 مليزاتها كالتالي :                

 STE INSUBUSINESS    : اال سم 

 .AGRICOLE SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود3 شريك واحد.

الرأسلال  :      100.000  درهم.

امليتجات  تصدير   : الهدف 

الفالحية.

العيوان : رقم 92 الطابق 1 شارع 

ميصور الدهبي الداجلة  أكادير.

السية املالية : لتبدأ من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل سية.

التسيير  :  تسير  الشركة من طرف 

 .NOZAL GARCIA JESUS السيد

باملحكلة   القانوني  االيداع   تم  

 06/01/2021 في  باكادير  التجارية 

تحت   رقم  92828 السجل التجاري 

رقم 45639 . 

215 P
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  STE MIMI  MO
 ش.ذ.م.م

بشريك وحيد

 رأسلالهـا :    100.000درهم

املقر االجتلاعي :  أكادير، شارع 20 

غشت،محل رقم 5 مركب إكودار

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تـم    2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 لها املليزات التالية :

  STE MIMI  MO  : التسلية 

ش.ذ.م.م بشريك وحيد. 

 100.000   : الرأسلال االجتلاعي 

درهم.

املقر االجتلاعي : أكادير، شارع 20 

غشت،محل رقم 5 مركب إكودار.

 ،)SPA( صحي  ميتجع   : الهدف 

صالون للحالقة و التجليل .

الشركاء :

الحسن  الشريك الوحيد السيد  

كزغار  :  1.000 حصة.

السيد   الشركة  يدير   : التسيير 

الحسن كزغار  ملد3 غير محدود3. 

مد3 الشركة : 99    سية ابتداء من 

تاريخ تأسيسها األولي.

السية اإلجتلاعية : تبتدئ السية 

وتنتهي  يياير  فاتح  من  اإلجتلاعية 

في31   ديسلبر.

الصافية  األرباح  من   : األرباح 

تؤجذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يأجذه الشريك الوحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم   تحت    2020 دجيبر   31 يوم 

. 92229

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم   تحت  أكادير  ملديية  التجاري 

45593  بتاريخ  31 ديسلبر 2020.
من أجل اإلستخالص والبيان

املسيير

216 P

STE H.Z GLOBAL
  SARL AU 
RC :22001

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   21/12/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدود3 تحلل الخصائص التالية :

 STE H.Z GLOBAL  : الـتـسـليـــــــــــــــة 
.SARL AU

الشكل :  الشركة ذات املسؤولية 
املحدود3.

وإنتاج  صياغة   : الـلـوضـــــوع 
وميتجات  امليظفات  أنواع  جليع 
في  متخصص  مختبر   / التجليل 
إنتاج ميتجات التجليل ذات القيلة 
املضافة العالية فيلا يتعلق بالرسوم 
العضوية و ميثاق التيلية املستدامة 

الصارم / بيع ميتجات التجليل.
:  حي جيالل  الـلـقر االجـتـلاعــي    

جلاعة القليعة أيت ملول. 
مــــــد3 الشركــــــة  :  99  سية. 

الف  مائة   : رأسلـــال الشركـــة  
درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر  :   حسن زكري.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ:   2322 رقم  تحت  إنزكان 
التجاري  رقم سجلها   24/12/2020
هو 22001 .                                             
217 P

STE GOODCHOIX
 SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
في  أكادير  تيكوين  بلديية  امليعقد 
بلوجبه  تم  والذي    4/01/2021
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود3 مليزاتها كالتالي :                
 STE  - كود شوا        : االسم    

.GOODCHOIX SARL
: شركة ذات مسؤولية  الصفة    

محدود3.
درهم    100.000  : الرأسلال   

موزع على الشكل التالي :

  50.000  : حسن  الراس  السيد 
درهم - 500 حصة. 

 : أمين  محلد  شياف  السيد 
50.000  درهم - 500 حصة. 

الهدف :  تصنيع وتسويق ميتجات 
التغليف.

شارع   ،  11 بلوك     : العيوان   
22، حي بئر أنزران، تيكوين  06، رقم 

أكادير.
لتبدأ من فاتح    : املالية  السية   

يياير إلى 31 ديسلبر من كل سية.
التسيير :  تسير الشركة من طرف 
السيد الراس حسن والسيد شياف 

محلد أمين. 
باملحكلة  القانوني  االيداع   تم  
 12/01/2021 في  أكادير  التجارية  

تحت   رقم  92824. 

218 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social : N°204, LOT MESUGINA,
DRARGA, AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88
E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE FIRST TRANSIT WAY
العام   الجلع   بلقت�سى محضر  
والدي   26/10/2020 في  امليعقد  
ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  تم 

مسؤولية محدود3 مليزاتها كالتالي : 
 STE FIRST  : التجاري  االسم 

.TRANSIT WAY
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود3.
الرأسلال : 100.000 درهم .

حيث يتوفر :
السيد  الركراكي بيدري على 1000 

حصة.
الهدف : 

للبضائع  والدولي  الوطني  نقل 
لحسابه الخاص وللغير.

 ،08 :  تجزئة اركانا، رقم  العيوان 
ايت ملول. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
يياير إلى 31 ديسلبر من كل سية.

تسيرالشركة من طرف   : التسيير 

السيد  ابركا علي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12/01/2021 االبتدائية بانزكان في  

تحت  رقم الترتيبي 58.

219 P

 STE ENTREPRISE 

 MULTITACHE DE L

 AUTOMOBILE

 EMDA 
SARL 

RC : 22063

بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   11/12/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدود3 تحلل الخصائص التالية :

 STE ENTREPRISE  : الـتـسـليـــــــــــــــة  

 MULTITACHE DE L

     .AUTOMOBILE  EMDA

الشكل  :  الشركة ذات املسؤولية 

املحدود3.

وتصدير  استيراد   : الـلـوضـــــوع 

إصالح   / والسيارات  الغيار  قطع 

جدمات سريعة    / وموازنة العجالت 

الزيوت  وتغيير  صباغة  وأشغال 

السيارات. 

: محل بامللكية  الـلـقر االجـتـلاعــي 

املسلا3 » أدمين  E 190 » ذي الرسم 

تجزئة   4544/60 رقم  العقاري 

أدمين، أيت ملول. 

مــــــد3 الشركــــــة  :  99  سية. 

الف  مائة   : رأسلـــال الشركـــة 

درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : عادل ارويس وكلال 

ارويس.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   08 رقم  تحت  بإنزكان 
التجاري  رقم سجلها   04/01/2021

هو 22063.                                             

220 P
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STE CHAMA  AGADIR
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   16/12/2020
ذات املسؤولية املحدود3 وجاصياتها 

كالتالي :
  STE CHAMA  : التسلية 

.AGADIR
حي ايت   C/O   : املقر االجتلاعي 
15رقم12  زنقة   4 بلوك  اغيوس 

تكوين أكادير.
الهدف االجتلاعي : مطعم.

مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسلال 
 1000 درهم مقسلة على   100.000
درهم للواحد3   100 من فئة  حصة  

لصالح :
  1000  : العواد  ابراهيم  السيد 

حصة - 100.000 درهم. 
تسيير الشركة :  يتم تسيير الشركة 

من طرف السيد ابراهيم العواد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة   لدى   الضبط   
يوم    92646 رقم   تحت  بأكادير 

.25/12/2020
221 P

STE CHAIBOUB BROTHRES
 S.A.R.L

العام  الجلع  محضر  حسب 
 2020/11/10 بتاريخ  التأسي�سي 
 CHAIBOUB شركة  شركاء  قرر 
BROTHRES S.A.R.L ذات مسؤولية 

محدود3 100.000   درهم ما يلي:
مقر الشركة : كراج رقم 20 بلوك 
اغروض  بيزماون  حي   42 رقم  س 

اكادير. 
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 
1000 حصة من  درهم مقسومة إلى 
وموزعة  الواحد3  درهم   100 فئة 

كتالي :
شيبوب ورد3    : 500 حصة.
شيبوب فاطلة : 500 حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة :
نقل البضائع على مستوى الوطني 

والدولي لحساب الغير.

التصدير واالستيراد.
أن  العام  الجلع  قرر   : التسيير 
 CHAIBOUB BROTHRES شركة 
شيبوب  السيد3  ستسيرها   S.A.R.L

ورد3 لللد3 غير محدود3.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
لدى املحكلة التجارية بأكادير بتاريخ 
 ،92838 رقم  تحت   02/01/2021

السجل التجاري رقم 45624. 
222 P

 CAFE TAWADANET
SARL  

التفاصيل املتعلقة بالنشر
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسست   22/10/2020
محدودية املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :
  CAFE TAWADANET: التسلية 

.SARL
رأسلالها :  000 100  درهم.

تجزئة أكدال   : مقرها االجتلاعي 
رقم 240 أيت ملول.

الهدف االجتلاعي : مقهى.
الوراث  السيد  والتسيير:  اإلدار3 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسن 

. JB306059 الوطيية رقم
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان 
 ،63 رقم  تحت   12/01/2021 يوم 

السجل التجاري رقم 22101.
223 P

 CABINET GSER
CONSULTING

SARL AU 
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   10/11/2020
بالشريك  محدود3  مسؤولية  ذات 

الوحيد و املليزات التالية :
 CABINET GSER  : التسلية 

.CONSULTING SARL AU
الصحراء  حي   : املقر االجتلاعي 
بلوك د زنقة القدس رقم 08 طانطان.

درهم   100.000  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.

: الهدف 

 مكتب الدراسات واالستشارات.

أبوه،  نفيسة  السيد3   : الشركاء 

والحاملة لبطاقة  مغربية الجنسية، 

  JF19896 رقم  الوطيية  التعريف 

1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد3 نفيسة أبوه ملد3 غير 

محدد3.

باملحكلة  :تم  السجل التجاري 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

05/01/2021 تحت رقم 5652.

224 P

STE BLJTRAV
SARL

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   01/10/2020

واملليزات  محدود3  مسؤولية  ذات 

التالية :

.STE BLJTRAV SARL : التسلية

املحلدين  حي   : املقر االجتلاعي 

01 بلوكا رقم 44 كلليم.

100.000درهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.

الهدف  : البياء واألعلال املختلفة.

الشركاء :

مغربي  جلجي،  عدنان  السيد 

الجنسية، والحامل لبطاقة التعريف 

:  JZ 3565الوطيية رقم

500 حصة.

مغربي  أوبالل،  لحسن  السيد 

الجنسية، والحامل لبطاقة التعريف 

 PH 813563 : رقم  الوطيية 

500حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.
التسيير :  تسير الشركة حاليا من 
طرف السيد عدنان جلجي ملد3 غير 

محدد3.
باملحكلة  :تم  السجل التجاري 
بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

04/01/2021 تحت رقم 3232.
225 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BIAZZA TOURS
بلقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،12/12/2020
باملواصفات  املسؤولية  محدود3 

التالية :
 STE BIAZZA  : التسلية  

  .TOURS
بدون  السيارات  كراء    : الهدف 

سائق.  
املقر االجتلاعي : بلوك F2 رقم 48 

حي الداجلة أكادير.
من تاريخ  99 سية ابتداء    : املد3 

التأسيس.
رأسلالها   :  100.000  درهم.

التسيير واإلمضاء  :  للسيد لحسن 
بيعزا.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية أكادير بتاريخ 05/01/2021 

تحت رقم 92820.
226 P

 STE DIAMANT TANTAN
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    04/01/2021
محدود3 املسؤولية من شريك وحيد 

ذات املليزات التالية :
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 STE DIAMANT    : التسلية 
.TANTAN SARL A.U

 ،36 الرقم   : املقر االجتلاعي 
زنقة الجنرال لكتاني، طانطان.

درهم   100.000  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.
الهدف : مطعم ومقهى.

الشريك الوحيد : 
مزداد  مغربي،  علار،  بولون 
1981/10/12 بطانطان، رقم  بتاريخ 

: JF29384 ب.ت.و
 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
غير  ملد3  علار  بولون  السيد 

محدد3.
باملحكلة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

12/01/2021 تحت رقم 5665 .
227 P

 STE DE BTP SECURITE ET 
SIGNALISATION

 SARL AU
يياير   28 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدود3  شركة  تأسيس  تم   2020

املسؤولية بالخصائص التالية :  
 STE DE BTP SECURITE : االسم 

 .ET SIGNALISATION
الهدف :  تأجير معدات امالت.

أعلال البياء.
 : املجلوعة  رأسلال 

100.000درهم.
التسيير:  اكشول جليلة.

املقر االجتلاعي : 412 رقم 4 علار3 
االنبعاث السالم  أكادير.

املد3 : 99 سية.
لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بتاريخ   92861 رقم  تحت  بأكادير 

.08/01/2021
227Pمكرر

 SOCIETE  ALWAHJ
 AU CAPITAL DE 100.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE DE

 LA MEQUE ROUTE ES-SMARA
IMM N°75 LAAYOUNE

تأسيس  الشركة 
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
وضع  تم   , بالعيون   2020-10-22
قوانين الشركة ذات املليزات التالية :
.SOCIETE  ALWAHJ    : التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3.  
درهم   100.000  : الرأسلال 
مقسلة إلى 1000 حصة من فئة 100 
في ملك السيد عبد  درهم للواحد3,  
حصة والسيد3   500 العاطي التوتي 

نعيلة املراغي 500 حصة.
شارع مكة طريق   : املقر الرئي�سي 

السلار3 علار3 رقم 25 العيون. 
السيد   تسيير من طرف   : اإلدار3 

التوتي زهير جالل مد3 غير محدود3. 
املد3 : 99 سية.

: التجار3 العامة  أنشطة الشركة  
التصدير واالستيراد.

اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 
تحت  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  مسجلة،   2020/2666 رقم 

السجل التجاري  33232.
للنشر والبيان
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STE ALL MANNAA
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    25/11/2020
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدود3 

ذات املليزات التالية :
    STE ALL MANNAA  : التسلية 

.SARL A.U
بين  شارع   81  : االجتلاعي   املقر 

الويدان عين الرحلة طان طان.
درهم   100.000  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.

: الهدف 
اللوازم املكتبية.

جليع أشغال البياء.
أشغال البستية.

جياطة عصرية وتقليدية.
واستراحات  االحتفاالت  تيظيم 

القهو3.
جدمات سياحية.

الشراء في أسواق البيع واملزادات. 
استيراد وتصدير.

الشركاء :
مغربي،  عالوي،  املجيد  عبد 
10/08/1928، ب.و.ت  مزداد بتاريخ 

.JF20522
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
غير  ملد3  عالوي  املجيد  عبد 

محدد3.
باملحكلة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ   بطانطان  االبتدائية 

08/01/2021  تحت رقم   5663.
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 STE ALIM PIECES
شركة ذات مسؤولية محدود3

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع  بأيت ملول،   04/01/2021
محدود3  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املليزات التالية :
.STE ALIM PIECES : االسم

هدف الشركة :
أو  )تاجر  وتصدير،  استيراد 

وسيط(.
 إصالح ميكانيكي وهيكلي.

 تاجر قطع غيار.
 ،2 رقم  بلوك ج،   : الشركة  مقر 

كراج رقم 1، املسير3 أيت ملول. 
املد3 محدد3 في 99 سية. 

مبلغ  في  محدد  الرأسلال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحد3؛ مقسلة بين السيد محلد 

 500 العلمي والسيد ابراهيم العلمي 
حصة لكل واحد منهلا.

التسيير : السيد محلد العلمي هو 
إعطائه  مع  للشركة،  الوحيد  املسير 

وحده صالحية اإلمضاء.
لتكوين   5% يتم اقتطاع   : األرباح 
عليه  امليصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية النزكان تحت رقم  

21، بتاريخ  12/01/2021. 
230 P

STE AGADTOURS 
ش.م.م

ذات شريك وحيد
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2020/12/31 واملسجل بتاريخ   فاتح 
تأسيس  تم  بانزكان   2021 أبريل 
شركة AGADTOURS   ش.م.م. ذات 

شريك وحيد
هدفها :

السياحية  الفعاليات  تيظيم 
الترفيهية. 

واليقل السياحي   اليقل 
املستخدمين.                                        

 1093 طريق   : التجاري  العيوان 
بلوك رقم 5 حي تلازارت ايت ملول.

إلى  موزعة   100.000  : رأسلالها 
 100 كل حصة  قيلة  حصة   1000

درهم اكتتبت على الشكل امتي :
السيد انجار رشيد : 1000 حصة.
رشيد  انجار  السيد  تعيين  تم 

كلسير للشركة ملد3 غير محدود3. 
انجار  السيد  توقيع  اعتلاد  تم 
والوثائق  العقود  جليع  في  رشيد 

اإلدارية. 
99 سية  : مد3 علر الشركة  املد3 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.22099
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021  تحت رقم 62.     

231 P
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 STE ACEAP
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات الشريك الوحيد
 HAY وعيوان مقرها االجتلاعي

 ESSALAM  RUE BARI LATA NR
LAAYOUNE 54 املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 
33921

في    مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   25/11/2020
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك ذات  محدود3   مسؤولية 
الوحيد.                                                                                                    
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية   
 STE  : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

.ACEAP
غرض الشركة بإيجاز :

واألشغال  البياء  في  مقاول 
املختلفة.

 HAY   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 ESSALAM  RUE BARI LATA NR

LAAYOUNE 54 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 : الشركة  رأسلال  مبلغ 

5.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا اسطيري: 50.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
مسير الشركة :

سحيلي  الواحد  عبد  السيد 
لكاللشة  أحلر  الحومر  عيوانه  

تارودانت.
232 P

SOCIETE ABOUISSAM
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 1 000.000,00 Dhs

 Adresse : LOTISSEMENT
 ENNASSIM N°79 GUELMIM

ICE : 002668770000048
شركة أبو عصام
تـــأسيــس  شركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  ،تم   11/11/2020
بشريك  املحدود3  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملليزات التالية :

التسلية :  شركة أبو عصام.
النسيم  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 

الرقم 29.
درهم   1.000.000  : الرأسلـــــــــــــال 
10.000 حصة من فئة  مقسلة على 

100 درهم.
متيوعة  أعلال   : الهـــــــــــــــــدف 

وإنشاءات.
الشــــــــــــــركاء : 

هشام السكومي :   10000  حصة. 
املسير القانوني : هشام السكومي.  
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائي كلليم بتاريخ 25/12/2020 

تحت رقم 336.
233 P

 STE BEST SUPPLY
ش.م.م

تأســـيـــــــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلوجب 
فاتح ديسلبر 2020 بأنزكان، تم وضع 
القانون األسا�سي  للشركة  املحدود3 
املسؤلية ذات الخصائص التالية :                                
 STE BEST SUPPLY   : التسلية 

ش.م.م.
الهدف اال جتلا عي :  بيع ا ألدوات 

املدرسية وتجهيز املكتب .    
4 :ازدهار شقة  االجتلاعي    املقر 

 بلو ك د الدشير3 ا نزكان.
مبلغ  في  محدد   : الرأسلال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة 100 د رهم لكل حصة.
الحصص االجتلاعية :

السيد  عزاوي محلد حلز3 :  500 
حصة.    

 500  : عاليم  محسن  السيد3 
حصة.

املد3   : تسعة وتسعون سية.
من  الشركة  ستسير   : التسيير 
طرف السيد3 أنيسة عاليم   ملد3 غير 

محدود3. 
بكتابة  القانوني   اإليداع  تم 
بتدائية األ  املحكلة  لدى   الضبط 
بانزكان  بتاريخ 06 يياير 2021 تحت 

رقم 24.
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 STE BENKHALIFA
 VETEMENTS

  SARL
شركة ذات مسؤولية محدود3  

إنشاء
 STE  : التجاري  اسم 
 BENKHALIFA VETEMENTS

. SARL
الشاوية  زنقة   38 رقم   : العيوان 

انزكان.
وتوزيع  وبيع  استيراد   : املهام   

األشياء الرياضية.
 100.000   : الشركة  مال  رأس 

درهم.
مشارك   حجمي:  جالد   : التسيير 

ومسير للشركة.
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت    25/12/2020 بتاريخ  انزكان 
رقم  التجاري  والسجل   1991 رقم 

.22011
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 ARBOSUN 
SARL AU

AU CAPITAL DE   100.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : - IMMEUBLE

 TITRITE BUREAU N° 13
 1°ETAGE AVENUE HASSAN II

AGADIR
تـأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 بشريك واحد
تأسي�سي  عرفي  عقد  بلقت�سى 
املؤرخ بتاريخ 4 يياير 2021 تأسست 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد وعياصرها كالتالي :
اسم  تحلل  الشركة   : التسلية 
«ARBOSUN» ش.م.م بشريك واحد.
االستغالل   : االجتلاعي  الغرض 

ألفالحي وكل ما يتعلق به. 
  13 مكتب رقم   : املقر االجتلاعي 
شارع  األول  الطابق  تيتريت  علار3 

الحس الثاني اكادير. 
املد3 : 99 سية.

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
 1.000 إلى  درهم مقسم    100.000
درهم   100 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة الواحد3 
تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيير 
السيد  إلى  واإلمضاء  التسيير 
علراني حسني محلد كليل كلسير 
ميفرد  وتوقيع  واسعة  بصالحيات 

باسم الشركة.
القانوني بكتابة  وقد تم اإليداع  
الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 
تحت   2021 يياير   12 باكادير بتاريخ 

رقم 92880.
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـلسـيـر علراني حسني محلد كليل

236 P

AUTO ECOLE FETTAHI
SARL 

بلقت�سى العقد العرفي مؤرخ في 
24 ديسلبر 2020 بأكادير ثم تأسيس 
 AUTO ECOLE FETTAHI شركة 
مسؤولية  ذات  شركة  )ش.م.م( 

محدود3.
هدفها : 

تعليم السياقة.
 2 الطابق   : التجاري  العيوان 

تجزئة ب 93  الزيتون تكوين اكادير.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
درهم   100.000.00  : الرأسلال 
فئة  من  حصة  إلى1000  مقسلة 

100.00 درهم موزعة كالتالي :
 1000 فتاحي  ادريس  السيد 

حصة.
ادريس  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملد3  للشركة  كلسير  فتاحي 
محدود3 مع تحلله كامل الصالحيات 
للشركة  األسا�سي  القانون  حسب 
العقود  جليع  في  توقيعه  واعتلاد 

والوثائق اإلدارية والبيكية.
الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 
يياير   5 بتاريخ  التجارية  باملحكلة 

2021 تحت رقم 92821.
املسير

237 P



1469 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

 STE. TRANSPORT GROUPE
LOGISTQUE

سجل تجاري 45652
تأسيس شركة 

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 20 
املسجل باكادير بتاريخ  نوفلبر2021 

12 ديسلبر 2020.
 STE. شركة  تأسيس  تم 
 TRANSPORT GROUPE

.LOGISTQUE
الهدف اإلجتلاعي :

 نقل وشحن البضائع.
املد3 : 99 سية.

رأس املال : 300.000.00 درهم.
اللحية  السيد  الشركة:  تسيير 

فتاح.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يياير   2 بتاريخ 

.92850
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STE BRID FOOD
مقرها االجتلاعي : متجر رقم 9 اقامة 

ازرو علار3 أمل 2 بنسركاو أكادير
تأسيس شركة

تحت  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  مؤرخ  الشخ�سي  االمضاء 
على  املصادقة  تم   ،2021 يياير   4
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
 STE BRID  : القانونية  التسلية 

.FOOD
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
 9 رقم  متجر    : االجتلاعي  املقر 
بنسركاو   2 أمل  علار3  ازرو  اقامة 

أكادير.
استغالل   : االجتلاعي  الغرض 
وتسيير املؤسسات واملحالت التجارية 
املطعلة  ميدان  في  تنشط  التي 
استغالل وتسيير الفيادق،  واملقاهي. 
السياحية  االقامات  االيواء،  دور 
الحفالت  تلويل  الحفالت،  وقاعات 
تقديم  العامة،  التجار3  واالحداث، 
الطعام الجلاعي لللؤسسات العامة 

والخاصة، االستيراد وتصدير.

املعامالت  جليع  عامة  وبصفة 
واملبادالت التجارية التي من شانها أن 

تيمي وتوسع من نشاط الشركة.
حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
مدفوعة  كلها  درهم   100.000 في 
 1000 ومحرر3 بالكامل ومقسلة الى 
درهم   100 بقيلة  اجتلاعية  حصة 
لللساهم  وكلها  الواحد3  للحصة 
ادبحلان  السيد  الوحيد  والشريك 

ابراهيم.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
وحيدا  مسيرا  ابراهيم  ادبحلان 

للشركة ملد3 غير محدود3.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكلة التجارية باكادير.
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 
ديسلبر من   31 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.
من االرباح   %  5 تخصم   : االرباح 
والباقي  القانوني  االحتياط  لتأسيس 
الجلعية  تصرف  تحت  يوضع 

العلومية للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
2021، تحت  12 يياير  باكادير بتاريخ 
بالسجل  واملسجلة   ،92821 الرقم 

التجاري التحليلي رقم 45623.
للنشر والبيان

املسير
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STE FRIGO DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات شريك وحيد
تاسيس شركة

 21 تبعا للعقد العرفي املؤرخ في 
تقرر تاسيس شركة   ،2020 أكتوبر 

ذات املليزات التالية :
 FRIGO  : االجتلاعية  التسلية 
مسؤولية  ذات  شركة   DU SUD

محدود3 وذات شريك وحيد.
ايت محيد  حي   : املقر االجتلاعي 
تيكوين   20 رقم   12 زنقة   5 بلوك 

اكادير.

الهدف االجتلاعي : اصالح هياكل 
الشاحيات واصالح شاحيات التبريد.

في  حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
الى  مقسلة  درهم   100.000 مبلغ  
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة الواحد3.
: عين السيد عبد الكبير  التسيير 
العديوي كلسير وحيد للشركة ملد3 

غير محدود3.
تم االيداع القانوني لدى مصلحة 
باكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،2020 ديسلبر  فاتح  بتاريخ 

رقم 92322.
240 P

شركة كاف الكتريسيتي
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 

ش.م.م
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بانزكان 
بتاريخ 18 ديسلبر 2020 تم تأسيس 
)ش.م.م(  شركة محدود3 املسؤولية 

بامليزات التالية :
التسلية : شركة كاف الكتريسيتي.

النشاط : 
كهرباء البياء.

رقم   240 زنقة   : املقر اإلجتلاعي 
63 جورف انزكان.

بقيلة  حدد   : الرأسلال 
100.000.00 درهم.

الوحيد  الشركة  مسير   : التسيير 
السيد غفيري الحسين.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكلة اإلبتدائية بانزكان تحت رقم 

2369 بتاريخ 30 ديسلبر 2020.
241 P

TAIB PLANTS NURSERY
SARL

رأس مالها 100.000 درهم
املقر اإلجتلاعي : مقيلة عيد شركة 

YOURSOLVE  بإقامة تليارت 
علــار3 28 شقة 10 بنسركاو أكادير
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1
تم إحداث  م،  نونبر2020   26 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
طرف  من  املحدود3  املسؤولية 
املوقعين للعقد، جصائصها كالتالي :

 TAIB PLANTS. التسلية:  

NURSERY

عيد  مقيلة   : اإلجتلاعي    املقر 

شركة YOURSOLVE  بإقامة تليارت 

علــار3 28 شقة 10 بنسركاو أكادير.

مشتل   : اإلجتلاعي  الهدف 

وتهيئة  البستية  املختلفة،  لليباتات 

املساحات   الخضراء. 
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 على  مجزء  درهم   100.000

درهم للحصة    100 حصة من فئة 

الواحد3 كلها مكتتبة كالتالي :

السيد محــلــد رحـلـانـي      :       510  

حصة، أي  51.000    درهم.

       : رحـلـانـي    الـــلـــه  عبد  السيد 

490 حصة ، أي  49.000    درهم.

أي  حصة   1000 املجلوع 

100.000 درهم.

التسيير : السيد »محــلــد رحـلـانـي» 

عييا  رحـلـانـي»   الـــلـــه  »عبد  والسيد 

الشركة  لهذه  وحيدين  كلسيرين 

أو  »محــلــد رحـلـانـي»  السيد  بإمضاء 

السيد »عبد الـــلـــه رحـلـانـي».

: من فاتح يياير إلى  السية املاليـــــــة 

31 دجيبر .

املد3 : 99 سية.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكلة 

 -  92261 04/01/2021م تحت رقم 

السجل التجاري : 45609.
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 SOUTH WOOD

MANUFACTURING
S.A.R.L A.U

املقر االجتلاعي : اقامة الجامعة رقم 

145/1 شارع احلد امليصور الدهبي 

حي الداجلة اكادير

إنشاء شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   04/01/2021

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :
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 SOUTH WOOD  : االسم 

.MANUFACTURING S.A.R.L.A.U

هدف الشركة :

اشغال اليجار3 الخشب.

املد3 محدد3 في 99 سية.

الراسلال محدد في مبلغ 100.000 

حصة من    1000 الى  درهم مقسم 

100 درهم للحصة الواحد3 قد  فئة 

بالكامل للسيد بوحجر3  تم اكتتابها 

محلد علي.

التسير : تم  تعيين السيد بوحجر3 

ملد3  للشركة  كلسير  علي  محلد 

صالحية  إعطائه  مع  محدود3  غير 

اإلمضاء اإلداري و البيكي.

لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األرباح 

عليه  امليصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة التجارية باكادير تحت رقم 

92822  بتاريخ 12/01/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

243 P

STE MULTITRANS
تأســـيـــــــس شركة ذات الشريك 

الوحيد
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 

وضع  تم  بأكادير،    2021 يياير 

القانون األسا�سي  للشركة  املحدود3 

املسؤلية ذات الخصا ئص التالية :  

 STE MULTITRANS    : التسلية

ش.م.م.

السلع  نقل   : االجتلاعي  الهدف 

والبضا ئع واملستخدمين .    
 65 رقم   : املقر االجتلاعي املوقت 

شا ر ع غا ندي د 4 الطا بق التاني حي 

الداجلة.

مبلغ  في  محدد   : الراسلال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة 100 د رهم لكل حصة كلها في 

ملك السيد موغي رشيد.

املد3 : تسعة وتسعون سية.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

غير  ملد3  رشيد  موغي  السيد  طرف 

محدود3. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   املحكلة  لدى  الضبط 

رقم  تحت   2021 يياير   2 بتاريخ 

.92852

244 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534328

 SOCIETE WASSIM

MARKETING SARL AY
تأسيس شركة  محدود3 املسؤولية 

من شريك واحد

1 - بلوجب عقد عرفي مؤرخ بايت 

ملول  04/01/2021 تم وضع اليظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي  واحد  شريك  من  املحدود3 

تكلن مليزاتها فيلا يلي 

 STE WASSIM«  : التسلية 

MARKETING»  .S.A.R.L AU

.ICE : 002663086000062

الشركة  غرض  يلكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أجرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيلا يلي :

للبضائع  والدولي  الوطني  اليقل 

لحساب الغير.

يوجد مقر الشركة    : مقر الشركة 
العرب  مكرر حي   30 رقم   01 بلوك 

أزرو أيت ملول.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسلال  يبلغ   : الشركة  رأسلال 

 100.000 درهم  ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 100 

درهم كقيلة لحصة الواحد3، السيد 

بن مسعود محيد 1000 حصة.

السية املالية : تبتدئ في فاتح يياير 

وتنتهي في 31 دجيبر.

التسيير: يسير الشركة بن مسعود 

محيد   ملد3 غير محدود3.

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
إنزكان   االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
عدد  تحت    12/01/2021 بتاريخ 

.56/2021
245 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°204, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE VERGENAIM AGRI
SARL

العام   الجلع   بلقت�سى محضر  
والذي   04/12/2020 في  امليعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  تم 

مسؤولية محدود3 مليزاتها كالتالي : 
 STE  : التجاري  االسم 

VERGENAIM AGRI SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود3.
الرأسلال : 500.000 درهم.

حيث تتوفر :
السيد اهروي الحسين على 5000 

حصة.
واستغالل  تسيير   : الهدف 

الضيعات الفالحية
تربية األبقار الحلوب

العيوان : رقم  49، بلوك ج6، حي 
الداجلة، اكادير 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
يياير إلى 31 ديسلبر من كل سية.

السيد  طرف  من  تسير  التسيير: 
اهروي الحسين.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 30/12/2020 في  بأكادير  التجارية 

تحت  رقم الترتيبي 92215.
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 TRANSPORT NAJAH
MONDIAL BM

تم  أكادير  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدود3  املسؤولية  شركة  تأسيس 
ذات شريك واحد بالخصائص التالية

 TRANSPORT NAJAH  : االسم 
.MONDIAL BM

واألمتعة  البضائع  نقل   : الهدف 
الوطني والدولي لحساب الغير.

  100.000  : املجلوعة  رأسلال 
درهم.

املسير :  شيون املصطفى.
الحي   3888 : رقم  املقر االجتلاعي 

املحلدي اكادير.
املد3 : 99 سية.

لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  باملحكلة  التجاري  بالسجل 
تحت رقم 92238 بتاريخ 31 ديسلبر 

.2020
247 P

STE TP AGARASS
SARL

شركة تيبي اغراس »ش.م.م»
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   19/10/2020
املليزات  ذات  املسؤولية  محدود3 

التالية:
 STE TP AGARASS»   : التسلية 

.«SARL
دوار تكانت . املقر االجتلاعي  : 

درهم   100.000  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.
لصالح  األشخاص  نقل   : الهدف 

الغير.
مغربي،  نبيل بن عبال،   : الشركاء 
باربعاء   02.05.1992 بتاريخ  مزداد 
ايت عبد هللا سيدي افني  ب.ت.و،رقم 

.JA153428
- ) 500 حصة(.

مغربي،  السالم،  عبد  بيكتا   
ب   23/02/1983 بتاريخ  مزداد 
االجصاص سيدي افني   ب.ت.و،رقم 

.JA102283
- ) 500 حصة(   

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
يياير و تنتهي في 31 دجيبر من كل سية
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف املسير : نبيل بن عبال ملد3 غير 

محدد3.
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باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

29/12/2020 تحت رقم 3235.

248 P

STE SALERN TRANS
SARL AU

تـأسـيـس شــركة                                     
بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   13/09/2018

التاسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :

 STE SALERN«  : الـتـسـليـــــــــــــــة 

 «TRANS SARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد.

الـلـوضـــــوع : نقل البضائع لحساب 

الغير.
 01 رقم   : االجـتـلاعــي  الـلـقر 

الرحيم  عبد  شارع  االول  الطابق 

بوعبيد علار3 امسكرود اكادير.

مــــــد3 الشركــــــة  :  99  سية. 
رأسلـــال الشركـــة : 100.000درهم.

السيد ساكا حسن    : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
 JC260512 رقم البطاقة الوطيية

فاتح  من   : االجتلـاعيـة   السية  

يياير إلى 31 دجيبر من نفس السية.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكلة 

   29400 السجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ20/09/2018 .
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PHARMACIE HASSOUNA
على اليظام األسا�سي بتاريخ  بياء 

باكادير  واملسجل   14/10/2020

تأسيس  تم   05/12/2020 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :

 PHARMACIE  : االسم 

  HASSOUNA
 236 رقم  االجتلاعي:  العيوان 

تجزيئه تلدولت الدراركة اكادير.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

مقسم  درهم،   100.000 الشركة في 

درهم   100 بقيلة  حصة   1000 إلى 

للحصة القانونية موزع على الشكل 

التالي:

 1000  : حسونة  عادل  السيد 

حصة بقيلة 100.000 درهم.

األهداف : صيدلية.                

عادل  السيد  يعتبر  التسيير: 

حسونة املسير الوحيد للشركة ملد3 

غير محدود3.

الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع: 

الوحيد للسيد عادل حسونة.

املد3 : 99 سية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

باكادير  يوم 05/01/2021 تحت رقم 
واملسجل بالسجل التجاري    92298

في نفس اليوم تحت رقم 45621.

250 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0528240004الفاكس 0528249216

PETRO SOUSMED
 SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدود3 وذات الشريك 

الوحيد 
بلوجب عقد عرفي محرر بتاريخ   
القانون  وضع  تم   2021 يياير   04

محدود3  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملليزات التالية :

 .PETRO SOUSMED : التسلية

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدود3 وذات الشريك الوحيد
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة   100.000 الشركة في 

بقيلة  اجتلاعية  1000حصة  إلى 

في  كلها  هي  و  للواحد3  دراهم   100

ملكية السيد الضعيف محلد. 

مقر الشركة : الطابق السفلي رقم 

132 بلوك د تجزئة اركانة ايت املول. 

الوطني  اليقل   : الشركة  نشاط 
الغير،  لحساب  للبضائع  والدولي 
توزيع املواد البترولية، انشاء و تسيير 
املواد  وتوزيع  الخدمات  محطات 

البترولية.          
الضعيف  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملد3  للشركة  كلسير  محلد 

محدود3.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 
الضعيف  السيد  لللسير  الوحيد 

محلد.
إلى يياير   01 من   : املالية   السية 

 31 ديسلبر.
املد3 :  مد3 الشركة محدد3 في 99 

سية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 66 رقم  تحت   2021/01/12 يوم 
ورقم السجل التجاري 22102                
251 P

SOCIETE SIRAJ IMPRIMERIE
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بأكادير حررت قوانين   2021 4 يياير 
شركة محدود3 املسؤولية جصائصها 

كالتالي :
 S O C I E T E اسم  شركة : 

.SIRAJ IMPRIMERIE
 MARCHAND الهدف : 

FOURNITURE DE BUREAU
السفلي  الطبق   : املقر االجتلاعي 
صاغور  جبل  زنقة  مكرر   21 رقم 

الخيام 2.
من تاريخ  99  سية ابتداء   : املد3 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

مبلغ 100.000 درهم.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
وملد3 غير محدود3 السيد عبد االله 

ادشران.
االيداع القانوني : اإليداع القانوني 
بكتابة الضبط باملحكلة التجارية تم 
تحت   04/01/2021 بتاريخ  بأكادير 

رقم 92263.
252 P

SOCIETE SIDRA PHARMA
SARL A.U 

رأسلالها 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : برقم  رقم 01 دوار 
اليواصر بلفاع بيوكرى

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي محرر  بتاريخ 
تم انجاز القانون    2020 نوفلبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 ذات املواصفات التالية :

 SOCIÉTÉ SIDRA  : التسلية 

 PHARMA  SARL A.U

املواد شبه  بيع   : الشركة  غرض 

صيدلية / االستيراد و التصدير.

التي  العلليات  انجاز كل  وعلوما 

مباشر3  غير  أو  مباشر3  عالقة  لها 

بالعلليات املذكور3 والتي من شانها 

أن تساهم في تيلية الشركة .

 99 تأسست الشركة ملد3   : املد3 

في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سية 
السجل التجاري 

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

الشركة في مبلغ 100.000  درهم  

1000 حصة من فئة   مقسم إلى  

100 درهم لفائد3 كل من : 

السيد : اوفور شهيد  1000 حصة 

شهيد  اوفور  السيد  تعيين  تم 

كامل  تحلله  مع  للشركة   كلسير  

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

02/01/2020  تحت  بانزكان بتاريخ  
رقم 43.

253 P

Sté LYAZID PROJET
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   22/09/2020

بالشريك  املحدود3  املسؤولية  ذات 

الوحيدباملليزات التالية :
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 Sté LYAZID PROJET  : التسلية 

.SARL AU

مارس   3 شارع   : املقر االجتلاعي 

زنقةايت مو�سى اوعلي رقم 50 كلليم

درهم   100.000  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسلة 

100 درهم.

الهدف : أعلال مختلفة والبياء

السيد محلد ادريدار،   : الشركاء 

 JA58489رقم الوطيية  بطاقته 

1000 حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

يياير وتنتهي في 31 دجيبر من كل سية.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد محلد ادريدار ملد3غير 

محدد3.

باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

09/12/2020 تحت رقم 3203.

254 P

ايبودا ترافو
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

برأسلال 100.000 درهم

تأسيس شركة
بلوجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم وضع القانون   2020 ديسلبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 بشريك وحيد ذات املليزات 

التالية :

التسلية : ايبودا ترافو.

الغرض : مقاول في أشغال البياء، 

أشغال مختلفة.

مقر الشركة : دوار تدارت جلاعة 

سيدي بيبي اقليم اشتوكة أبت باها.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسم أللف سهم   100.000

من فئة 100 درهم للواحد مرقم من 

محرر3 كليا ومخصصة   1000 الى   1

الشريك  املودن  محلد  للسيد 

الوحيد.

الشركة  تسيير  يعود   : التسيير 
وملد3 غير محدد3 مع كامل الصالحيات 
اللزام الشركة للسيد : محلد املودن.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكلة االبتدائية بانزكان 
 : رقم  تحت   04/01/2021 بتاريخ 

.22061
255 P

مـــاي للهندسة املعمارية
تــأسـيـس شـركـة مـحـدود3 املـسـؤوليـة 

ذات الـشـريـك الـوحيــد
بتـاريـخ  عـرفي  عقـد  بلـقـتضـى 
القـانـون  وضع   ،2020 نوفلبر   3
املحـدود3  للـشـركـة  األسـا�سي 
املسـؤوليـة ذات املـواصفـات التـاليــة :
التسلية : مـــاي للهيدسة املعلارية.
تصليم   : االجــتــلــاعــي  املــوضـــــوع 

وتيفيذ جليع أنواع مشاريع البياء.
رقم للقانون  طبقا   وذلك 
للقانون  واملكلل  املغير   14-106  
املهيدس  ملهية  امليظم   89-016 رقم 
الوطني  اليظام  ومؤسسة  املعلاري 

لللهيدسين املعلاريي
محطة   : االجـتـلــاعـــــي  املــقــر 
الطابق  الزهور  علار3  الطاكسيات 

األول - أكادير.
الــلــــــد3 : 99 ســيـــة ابـتـــداء مـن يـوم 

تـأسـيـسـهــا اليـهـائـي.
حــدد     : االجـتـلـاعـي   الـرأسـلـال 
فـي   للـشــركـة  االجـتـلـاعـي  الـرأســلـال 
 6.112 إلى   درهم مقـسـم   611.200
حصـة اجتـلـاعـيــة من فئة   100 درهم 
للـواحـد3 مـخصصـة كلـهـا للسيـد3 از3 

الدرهم، الـشـريـكة الـوحــيــد3.  
الـتــســيـيـــر : يـديــر الـشـركــة و يـسيــر 

شـؤونـهـا :   السـيـد3 از3 الدرهم.
تـبـتــدئ مـن   : الـسـيــة االجـتــلــاعيـة 
فاتح يـيــايــر وتنتـهـي فـي  31 ديسلبر مـن 

كـل ســيـــة.
بلـكتـب  الـقـانــونــي  اإليداع  تــم 
بأكادير  بـاملـحكـلــة التجارية  الضـبط 
رقــم  تحـت   2021 يياير   5 بـتـاريـخ 

.92816
256 P

شركة مجودا ترانسبور 
 ش.م.م

رأسلالها: 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : رقم 102 بلوك02 

مشروع الهدى ايت ملول
السجل التجاري رقم 22069 

بانزكان
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بلوجب   -  1
تأسيس  تم   02/01/2021 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 

املليزات التالية :
»مجودا  شركة   : التسلية 

ترانسبور» ش.م.م. 
الدولي  البضائع  نقل   : الهدف 

واملحلي لحساب الغير.
 102 رقم   : االجتلاعي  املقر 

بلوك02 مشروع الهدى ايت ملول.
 100.000  : رأس املال االجتلاعي 
درهم مجزأ إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.
التسيير: تعيين السيد عبد املجيد 
غير  ملد3  للشركة  مسيرا  بزيدي 

محدد3. 
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكلة االبتدائية بانزكان تحت رقم 
والسجل  بتاريخ06/01/2021   12

التجاري رقم 22069 بانزكان. 
من اجل النسخة والبيان

257 P

شركة مونصطر كلين
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسلال قدره 100.000 درهم
عيد اسكواس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 بشريك وحيد بلوك 08 ازرو 

ايت ملول
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تلت صياغة القانون   22/09/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية : 
تصنيع وبيع   : الغرض االجتلاعي 

املواد الخاصة باليظافة. 

 التسلية :  شركة مونصطر كلين  

ش.م.م  بشريك وحيد.

اسكواس  عيد   : االجتلاعي  املقر 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

ايت  ازرو   08 بلوك  وحيد  بشريك 

ملول.

املد3 : حددت في 99 سية.

الرأسلال والحصص االجتلاعية: 

حدد الرأسلال في 100.000 درهم 

اجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحد3،   100 بقيلة 

كاألتي : 

امرهان فاطلة : 1000 حصة.

من  مسير3  الشركة   : التسيير 

طرف السيد3 فاطلة امرهان حيث 

يعود إليها كل من التوقيعين البيكي 

واالجتلاعي وذلك ملد3 غير محدود3 .

الفصل حسب  توزع   :  األرباح 

 15 من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

رقم  عدد  تحت  بانزكان   االبتدائية 

:23/2020  بتاريخ 06/01/2021.
مقتطف قصد اإلشهار 

258 P

STE MINASSIL TRAVAUX
SARL 

تأسيس شركة
التسلية : شركة ميياسيل أعلال 

 STE MINASSIL TRAVAUX ش.م.م 

    SARL

دوار ولد بلخير   : املقر االجتلاعي 

الركاد3 تيزنيت.

الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

ملارسة النشاط االتي :

أشغال البياء.

بيع اللوازم املكتبية.
مبلغ  في  حدد  الشركة:  رأسلال 

مائة ألف درهم )100.000( درهم.

الشركة مسير3 من طرف  املسير: 

االنسة ميية بوجريص، أو السيد علي 

أناس وذلك ملد3 غير محدود3.

: الشركة تأسست  مد3 التأسيس 

ملد3 99 سية.
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االيداع القانوني : 

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

08/01/2021 تحت   : بتيزنيت بتاريخ 
رقم :12/2021.

259 P

 SA2 شــركة
ش.م.م- ش.و

RC : 42083

بتأريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   

شركة    تاسيس  تم   12/12/2019

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد تحلل الخصائص التالية :

SA2 :   الـتـسـليـــــــــــــــة

الشكل : ش.م.م- ش.و

الـلـوضـــــوع : مستشفى جاص.

ج/س بلوك   : الـلـقر االجـتـلاعــي  

ب علار3 الحاج مبارك شارع احلد 

اجيوش  اكادير.
  1.000.000  : رأسلـــال الشركـــة   

درهم.

اسيد   : والتوقيع  الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

للسيد3 وهبي صفاء.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   89158 رقم  تحت  باكادير 
رقم سجلها التجاري    2020/01/08

هو 42083.                                             

260 P

STE PATISSE DARAA
SARL

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود3
 STE PATISSE  : التجاري  اسم 

.DARAA SARL
الحي   20 زنقة   932  -  : العيوان 

الصياعي ايت ملول.

متعلقة  مواد  تاجر    -  : املهام   

بالحلويات واملخابز.
 100.000   : الشركة  مال  رأس 

درهم.

مشارك   محلد:  بادو    : التسيير 

ومسير للشركة.

السيد سفيان بيقوشان مشارك.
السيد حيان محلد مشارك.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت    22/12/2020 بتاريخ  انزكان 
رقم  التجاري  والسجل   2292 رقم 

.21981
261 P

STE  OSRD – BTP
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة   تأسيس  تم     12/12/2020
ذات  املحدود3  املسؤولية  ذات 

املليزات التالية:
 STE OSRD – BTP  : التسلية 

««SARL A.U
املقر االجتلاعي : شارع االدريسيين 

-  طانطان.
درهم   100.000  : الرأسلال 
حصة من فئة    1000 مقسلة على 

100 دراهم.
: أشغال البياء،  الهدف 

الشركاء : اسامة الرا�سي، مغربي، 
13/08/1996، ب.ت.و  مزداد بتاريخ 

JF52180 رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
يياير و تنتهي في 31 دجيبر من كل سية
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
اسامة الرا�سي ملد3 غير محدد3.

باملحكلة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

05/01/2021 تحت رقم 5659.
262 P

RS-SHOP      
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
رأسلال الشركة : 100.000.00 

درهم
 ROQ-ONE-R3 : املقر اإلجتلاعي
زنقة ابني مسكين، السوي�سي الرباط

السجل التجاري 143822
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
بتاريخ 25 ديسلبر 2020 قرر ما يلي :

اإلجتلاعي  املقر  تحويل 
إدريس  شارع   ،32 رقم  من  للشركة 
الثالث،  الطابق   ،6 األكبر،الشقة 
حسان، الرباط إلى العيوان الكائن ب 
مسكين،  ابني  زنقة   RQS-ONE-R3

السوي�سي الرباط.
للشركة  األسا�سي  اليظام  تعديل 

بتغيير الفصلين 4 و14.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 110151 

بتاريخ 12 يياير 2021.
263 P

 STE JAD SMIL EVENTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3 
رأسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 15 شارع االبطال 
شقة رقم 4 اكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 129561
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ 28 سبتلبر 2020 قرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
بوعزاز  سلوى  السيد3  تعيين 

كلصفية للشركة.
بالعيوان  التصفية  مقر  تحديد 
التالي : 15 شارع االبطال شقة رقم 4 

اكدال الرباط.
ميح ابراء لللسير3.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

110150 بتاريخ 12 يياير 2021.
264 P

SYNC TEAM
SARL AU
التغيير

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
الكراء  وعقد  بالرباط  امليعقد 
 ،2020 ديسلبر   15 املؤرجان بتاريخ 
 SYNC قرر الشريك الوحيد لشركة 
 10.000 TEAM SARL AU راسلالها 
 2 كوان  جولي  علار3  ومقرها  درهم 
 6 رقم  شقة  الرشيد  هارون  زنقة 

أكدال، الرباط ما يلي :

إلى  للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

العيوان التالي :

 4 رقم  شقة  االشعري  زنقة   14

أكدال، الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 110090.

265 P

مكتب األستاذ3 ملياء كتاني حلبي

موثقة بتلار3

 SOCIETE CHHIWATE CHEZ

OUAZZANI
SARL

RC 108583 - RABAT

تغيير في تسيير الشركة
بـلوجب عقد توثيقي أبرم بلكتب 

موثقة  حلبي،  كتاني  ملياء  األستاذ3 

بتلار3 في 26 فبراير 2020 تم كلا يلي، 

تغيير في تسيير شركة ذات املسؤولية 

ذات  الوزاني»  »شهيوات  املحدود3 

ومقرها  درهم   100.000 رأسلال 

تجزئة  هرهور3،  بتلار3  الرئي�سي 

بالسجل  مقيد3   42 رقم  مسعود3، 

التجاري باملحكلة التجارية بالرباط 

تحت رقم 108583 :

سوحة  محلد  السيد  سيضل 
مسيري  سوحة  هللا  عبد  والسيد 

ولهلا  محدود3  غير  لفتر3  الشركة 

باسم  للتصرف  الصالحيات  كامل 

الشركة.

عين السيد يوسف سوحة والسيد 

في  للشركة  مسيري  سوحة  مروان 

لهلا،  املليوحة  الصالحيات  حدود 

قرار  وأي  أدناه،  املحدد  اليحو  على 

أدناه  املذكور3  الصالحيات  يتجاوز 

يجب اتخاذه من قبل السيد محلد 

سوحة والسيد عبد هللا سوحة وهي :

وإدار3  األولية  املواد  اقتياء 

املخزون.

صيانة املباني التجارية.

الحصول على الرجص اإلدارية.

تسيير العلال.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
يوم 8 أكتوبر 2020 تحت رقم 4382.

األستاذ3 ملياء كتاني حلبي

266 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار3 5 شقة 6 املحيط الرباط

B.S.F SERVICES شركة
Enseignes ARTCOF

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : إقامة مونيك 
محل رقم 1 شارع األمير موالي

عبد هللا هرهور3 - تلار3
رقم السجل التجاري 123615

تلار3
حل الشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 B.S.F SERVICES االستثيائي لشركة 
محدود3،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها االجتلاعي : إقامة مونيك محل 
هللا  عبد  موالي  األمير  شارع   1 رقم 
هرهور3 - تلار3 واملسجلة في السجل 
123615، تلار3،  التجاري تحت رقم 

تقرر ما يلي :
حل الشركة ؛

فاطية  الحاف�سي  السيد3  تعيين 
كلصفية للشركة ؛

إقامة   : في  التصفية  مقر  تعيين 
مونيك محل رقم 1 شارع األمير موالي 

عبد هللا هرهور3 - تلار3.
في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ بتلار3  االبتدائية   املحكلة 

6 يياير 2021 تحت رقم 4686.
للنشر واإلعالن

267 P

CHAARA CONSULTING C2
SARL AU

االستثيائي  العام  الجلع  إطار  في 
 CHAARA CONSULTING C2
ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 
بتاريخ امليعقد  الوحيد   الشريك 
زنقة   32 الكائية   2020 ديسلبر   18  
أكدال   10 شقة  الخطاب  بن  علر 
الشركة  مساهلو  تداول  الرباط، 

باإلجلاع على ما يلي :

حل الشركة بصفة سابقة ألوانها.

الشعر3  وداد  السيد3  تعيين 

املسؤولة عن التصفية.

زنقة   32 تحديد مقر التصفية في 

أكدال   10 شقة  الخطاب  بن  علر 

الرباط.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

املحكلة التجارية بالرباط في 12 يياير 

2021 تحت رقم 110145.

268 P

فالترونيك تكنولوجي املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 6.000.000 درهم

مقرها االجتلاعي : تجزئة 11 امليطقة 

الصياعية طريق مراكش برشيد

 VALTRONIC TECHNOLOGIES

MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
بلقت�سى محضر قرارات الشركاء 

 ،2015 نوفلبر   2 االستثيائية بتاريخ 

 VALTRONIC لشركة  الشركاء  قرر 

 ،TECHNOLOGIES MAROC

املحدود3،  املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها  درهم،   6.000.000 رأسلالها 

االجتلاعي ببرشيد، تجزئة 11 امليطقة 

الصياعية طريق مراكش، ما يلي :

املوافقة على نقل األسهم.

 M. Martin املسير  استقالة 

ZIMMERMAN وتعيين مسير جديد 

M. Rainer PLATZ كلسير وحيد.

التغيير املتالزم في اليظام األسا�سي 

للشركة.

أجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملديية  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت   2016 يونيو   2 بتاريخ  برشيد 

رقم 392.
املسير

269 P

WIRAS
SARL AU

س ت الرباط 28085
حل الشركة

تلار3  في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
2020 قرر املسير  21 ديسلبر  بتاريخ 
 WIRAS SARL AU لشركة  الوحيد 
والتي رأسلالها 40.000 درهم ومقرها 
 3 شقة   23 علار3  هللا  ملك  تجزئة 

الصخيرات تلار3 ما يلي :
حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
السيد عبادي حسن.

تحديد مقر حل الشركة في تجزئة 
ملك هللا علار3 23 شقة 3 الصخيرات 

تلار3.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكلة 
12 يياير 2021 تحت رقم 110123.

270 P

AMELORF
SARL

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي، 
 AMELORF شركة  شركاء  اتفق 
املسؤولية محدود3  شركة   SARL 

ما يلي :
بيع  قرر الجلع العام االستثيائي، 
عبد  السيد  ملكية  تحت  حصة   50
الضلانات  بلوجب  عرفي،  الكريم 
العادية والقانونية في هذا الشأن إلى 

السيد بلحسن حاميد 50 حصة.
وقرر الجلع العام االستثيائي، بيع 
50 حصة تحت ملكية السيد محلد 
العادية  الضلانات  بلوجب  امالل، 
والقانونية في هذا الشأن إلى السيد3 

بلحسن حيا3 50 حصة.
االستثيائي،  العام  الجلع  وقرر 
تعيين السيد بلحسن حاميد املسير 
غير  لفتر3  للشركة  الوحيد  واملوقع 

محدود3.
االستثيائي،  العام  الجلع  وقرر 
السابقين  املسيران  استقالة  قبول 
السيدان عبد الكريم عرفي ومحلد 

امالل من مهامهلا.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

109822 بتاريخ 30 ديسلبر 2020.
271 P

TCE BUILDING شركة
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات شريك وحيد
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
تأسيس  تم  قد   2020 ديسلبر   21
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

شريك وحيد باملليزات التالية :
 TCE BUILDING  : التسلية 

SARL AU
البياء   : االجتلاعي  الهدف 

واألشغال العامة.
في  حدد   : الشركة  رأسلال 
 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000
درهم،   100 حصة اجتلاعية بقيلة 
وإسيادها  بأكللها  تحريرها  تم  قد 

للسيد سلير ادراز.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 8 رقم  املحل   : االجتلاعي  املقر 
مهدي وشارع  يوجينيا  شارع   زاوية 

بن بركة حي الرياض الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
لبطاقة  الحامل  اعبو  عالل  السيد 
 X122029 رقم  الوطيية  التعريف 

وذلك ملد3 غير محدود3.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 148819.
مقتطف من أجل اإلشهار

272 P

ODD MAROC شركة
شركة ذات مسؤولية محدود3

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  قد   2021 يياير  فاتح  بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود3 باملليزات التالية :
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 ODD MAROC SARL : التسلية

AU

وبيع  شراء   : االجتلاعي  الهدف 

األجهز3 البصرية.
في  حدد   : الشركة  رأسلال 

1.000.000 درهم موزعة إلى 10000 

درهم،   100 حصة اجتلاعية بقيلة 

قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة 

للشركاء بلا يتياسب مع مساهلاتهم، 

أي 

الحامل  لكرنبي  أناس  السيد 

 BE697236 - للبطاقة الوطيية رقم 

9999 حصة.

ادري�سي  السيد3 جديجة مرزوكي 

رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

BE695098  حصة واحد3.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،15  : االجتلاعي  املقر 

األبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد أناس لكرنبي الحامل للبطاقة 

BE692236 وذلك ملد3  الوطيية رقم 

غير محدود3.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 148815.
مقتطف من أجل اإلشهار

273 P

WESTORE شركة
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات شريك وحيد

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

تأسيس  تم  قد   2020 ديسلبر   21

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

شريك وحيد باملليزات التالية :

WESTORE SARL AU : التسلية

في  التجار3   : االجتلاعي  الهدف 

األجهز3 املعلوماتية.

في  حدد   : الشركة  رأسلال 

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

درهم،   100 حصة اجتلاعية بقيلة 

وإسيادها  بأكللها  تحريرها  تم  قد 

للسيد سلير ادراز.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 8 رقم  املحل   : االجتلاعي  املقر 
مهدي وشارع  يوجينيا  شارع   زاوية 

بن بركة حي الرياض الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

لبطاقة  الحامل  اعبو  عالل  السيد 

 X122029 رقم  الوطيية  التعريف 

وذلك ملد3 غير محدود3.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 148812.
مقتطف من أجل اإلشهار

274 P

 GLOBE DE LA
 RESTAURATION ET

SERVICES
GRS

شركة ذات مسؤولية محدود3

السجل التجاري : 42429

بالرباط

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثيائي امليعقد بتاريخ 31 ديسلبر 

2020 تقرر ما يلي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

31 ديسلبر 2020.

املحلدي  محلد  السيد  تعيين 

العلوي من جنسية مغربية والقاطن 

الجليار  شارع   9 قطاع  بالرباط، 

إقامة الكاميليا علار3 11 شقة 2 حي 

الرياض كلصفي للشركة.

 : للتصفية  الشركة  مقر  تحديد 

قطاع 9 شارع الجليار إقامة الكاميليا 

الرياض،  حي   2 شقة   11 علار3 

الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  للرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110152.
عن املستخلص والبيانات

املوقع : السيد محلد املحلدي العلوي

275 P

شركة ماجيتراف
MAGHITRAV

تأسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر   30 مسجل في الرباط بتاريخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2020

وحيد  بشريك  املحدود3  املسؤولية 

تتوفر على الخصائص التالية :

 : للشركة  التجارية  التسلية 

MAGHITRAV ماجيتراف

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

في  مقاول   : االجتلاعي  الهدف 

مقاول في   - األشغال املختلفة للبياء 

البياء االعلاري.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

درهم للحصة الواحد3 موزعة   100

على الشكل التالي :

 1000 بوهالل  املهدي  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

باب شعفة تجزئة   - سال   : املقر 

كريم هللا زنقة لؤلؤ رقم 48.

بوهالل  املهدي  السيد   : التسيير 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
غير  ملد3  وذلك   D259256 رقم 

محدد3.
التجاري :  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ لسال  االبتدائية   باملحكلة 

2 يياير 2021 تحت رقم 32665.

276 P

SAI M’DIQ
شركة مجهولة

برأسلال قدره 1.098.268.100 

درهم

فضاء الباحات، شارع اليخيل

حي الرياض، الرباط

السجل التجاري رقم : 28569

تغيير اسم الشركة
و

النشاط التجاري
قرر   ،2020 سبتلبر   23 في 

 SAI M’DIQ شركة  مساهلو 

رأسلالها  مجهولة  شركة  »الشركة» 

مقرها  درهم،   1.098.268.100

شارع  الباحات،  فضاء  االجتلاعي 

الرباط،  الرياض،  حي  اليخيل، 

بالرباط  التجاري  بالسجل  املقيد3 

تحت رقم 28569، عقد الجلع العام 

غير العادي بصيدوق اإليداع والتدبير 

األعلال  بلركز  املوجود  االحتياط 

الرياض، شارع اليخيل، الرباط.

ترأس االجتلاع السيد محلد علي 

بنسودا بصفته رئيس مجلس اإلدار3.

عادي الغير  العام  الجلع   قرر 

ما يلي :

»شويتر   : الشركة  اسم  تغيير 

.CHWITER JDID «الجديد

للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

إلى:  مستثلر عقاري.

تهدف الشركة في كل من املغرب 

والخارج إلى تحقيق :

التي  العقارية  العلليات  جليع 

تحتوي على أرا�سي جالية أو أرا�سي 

ذات بنيان تستلزم الهدم.

سواء  العقارية  املشاريع  جليع 

طرف  لحساب  أو  الخاص  لحسابه 

آجر.

إيداع قانوني : تم اإليداع القانوني 

لللحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

يياير   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110046.

277 P
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A 2 بوت
في حرر  عقد   بلقت�سى 
25 ديسلبر 2020 تم تأسيس شركة 
ش.م.م  محدود3  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :
التسلية التجاري : A 2 بوت.

الهدف االجتلاعي : سفيية ترفيهية 
املتاجر3 وكراء  لالستخدام التجاري، 
استيراد  الترفيهية،  املائية  املعدات 

وتصدير املعدات املائية الترفيهية.
درهم   100.000  : املال  رأس 
 100 ب  حصة   1000 إلى  مقسلة 
لصالح  الواحد3  للحصة  درهم 

الشركاء امتية أسلاؤهم :
السيد ماركو أوريلي 620 حصة.

السيد3 آيت يحي فاطلة الزهراء 
330 حصة.

املقر االجتلاعي : رقم 5 شارع رقم 
امليطقة الصياعية وجه عروس   10

مكياس.
السجل التجاري مكياس 51933.
أوريلي  ماركو  السيد   : التسيير 

والسيد3 آيت يحي فاطلة الزهراء.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
في بلكياس  لالستثلار   الجهوي 

6 يياير 2021.
بلثابة مقتطف وبيان

278 P

HYA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : 32، شارع 

األبطال
أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم : 110451
الرباط

حل الشركة قبل األوان
الجلعية  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ امليعقد3  العادية  غير   العامة 
 28 ديسلبر 2020، تم تقرير ما يلي :

HYA SRL قبل األوان  حل شركة 
وجعلها في حالة التصفية الودية.

بالرباط،  التصفية  مقر  تحديد 
32، شارع األبطال، أكدال.

القاصمي  يونس  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

انتهاء مهام السيد يونس القاصمي 
كلسير للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالرباط في 2 يياير 2021 تحت الرقم 

.110121
279 P

HDID CONSULTING
الدار البيضاء، 4، زنقة املعطي جزولي

)زنقة فريول سابقا- أنفا(

CDG INVEST
شركة مساهلة

رأسلالها : 6.952.820.000 درهم
الكائن مقرها : الرباط - محج مركز
رياض علار3 األعلال 2 - الطابق 

الثالث - حي الرياض
السجل التجاري : 61511

التعريف الجبائي : 1641251
الزياد3 في الرأسلال

بلوجب مداوالت الجلعية العامة 
غير العادية لللساهلين امليعقد3 في 
15 أبريل 2020 على الساعة الثامية 
)8( صباحا، تقررت الزياد3 في رأسلال 
 6.182.220.000 الشركة لرفعه من 

درهم، إلى 6.952.820.000 درهم.
اإلدار3  مجلس  مداوالت  بلوجب 
املجتلع في 22 نوفلبر 2020، تقررت 
معايية اإلنجاز النهائي للزياد3 املعيية.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
للرباط بتاريخ 2 ديسلبر 2020 تحت 

رقم 109125.
280 P

HDID CONSULTING
4، زنقة معطي جزولي )زنقة فريول سابقا(

أنفا - الدار البيضاء

AGMA MARRAKECH
وسيط التأمين الخاضع للقانون

رقم 99-12 املصدر ملدونة التأمييات
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 300.000 درهم

الكائن مقرها : مراكش، ملتقى 
شارع يعقوب امليصور وشارع عالل 

الفا�سي علار3 صفو3 رقم 24
السجل التجاري : 93042

التعريف الجبائي : 31882606
الزياد3 في رأسلال الشركة

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 16 نوفلبر 2020، تلت معايية 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزياد3 
نضية،  بتقدمة  درهم   200.000
الذي نتج عيه رفع الرأسلال  ال�سيء 
 1.000.000 درهم إلى   300.000 من 

درهم.
لليظام  التالزمي  التعديل 

األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 ديسلبر   12 بتاريخ  ملراكش 

تحت رقم 118636.
281 P

HDID CONSULTING
4، زنقة فريول - أنفا - الدار البيضاء

 FINE FROZEN FRUITS AND
VEGETABLES

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدود3

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 
تم وضع اليظام   ،2020 14 ديسلبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 تكلن مليزاتها فيلا يلي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود3.
 FINE FROZEN  : التسلية 

.FRUITS AND VEGETABLES
إنتاج الفواكه والخضر   : الغرض 

املجلد3 وتسويق مصبرات الخضر.
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
الحي  »ل»  11، طريق زناتة زنقة  كلم 

الصياعي عين السبع.
املد3 : 99 سية.

 100.000  : الشركة  رأسلال 
درهم.

العلج  مهدي  السيد   : الشركاء 
السيد  يلثلها   UNIMER وشركة 

سعيد العلج.

من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 31 ديسلبر.

العلج  مهدي  السيد   : املدبرية 

والسيد3 كنز3 العلج.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 

 2020 ديسلبر   31 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 260148.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 

تحت رقم   2020 ديسلبر   31 بتاريخ 

.484953

282 P

BINAYATE ASSALA
تكوين شركة مساهلة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 

تم وضع اليظام   ،2020 نوفلبر   10

تكلن  مساهلة  لشركة  األسا�سي 

مليزاتها فيلا يلي :

الشكل : شركة مساهلة.

.BINAYATE ASSALA : التسلية

الغرض : شركة قابضة.

مقر الشركة : الدار البيضاء، 29، 
الصخور  الثاني،  الطابق  ليل،  زنقة 

السوداء.

املد3 : 99 سية.
 1.000.000  : الشركة  رأسلال 

درهم.

املساهلون :

السيد مالك الصفريوي.

السيد3 مونية بنزكري.

السيد3 كنز3 الصفريوي.

السيد3 علياء الصفريوي.

 OMNIUM DES INDUSTRIES

.ET DE LA PROMOTION - O.I.P

الحكامة :
رئيس  الصفريوي،  مالك  السيد 

مدير عام.

السيد3 مونية بنزكري، متصرفة.

الصفريوي،  كنز3  السيد3 

متصرفة.

من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 31 ديسلبر.
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 HDID مراقب الحسابات : شركة
السيد محلد  يلثلها   & ASSOCIES

حديد.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2020 ديسلبر   16 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 252642.
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   2020 ديسلبر   16 بتاريخ 

.483045
283 P

HDID CONSULTING
4، زنقة املعطي جزولي )زنقة فريول سابقا- أنفا(

الدار البيضاء

 BMCE CAPITAL GESTION
SOUS MANDAT

شركة مساهلة
رأسلالها : 1.000.000 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 63
شارع موالي يوسف

السجل التجاري : 95203
التعريف الجبائي : 1086929

تغيير غرض الشركة
بلوجب مداوالت الجلعية العامة 
غير العادية لللساهلين امليعقد3 في 

16 أكتوبر 2020، تقرر ما يلي :
تغيير غرض الشركة ليصبح : تدبير 
األشخاص  لحساب  امليقولة  القيم 

املعيويين واألشخاص الذاتيين.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2020 ديسلبر   23 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 259612.
284 P

HDID CONSULTING
4، زنقة املعطي جزولي )زنقة فريول سابقا- أنفا(

الدار البيضاء

NAMA HOLDING
شركة مساهلة

رأسلالها : 122.550.10 درهم
الكائن مقرها : الرباط - محج مركز

رياض، علار3 األعلال 2 
الطابق الثالث - حي الرياض
السجل التجاري : 59539

التعريف الجبائي : 3303991
التخفيض من الرأسلال

الزياد3 في الرأسلال
تغيير التسلية

بلوجب مداوالت الجلعية العامة 
غير العادية لللساهلين امليعقد3 في 

فاتح ديسلبر 2020، تقرر ما يلي :
إلى  الشركة  رأسلال  تخفيض 
120.512.900 درهم، وأصبح  حدود 
في  محددا  الجديد  الشركة  رأسلال 

22.550.100 درهم.
الشركة  رأسلال  في  الزياد3 
درهم   100.000.000 بلبلغ  
درهم   22.550.100 من  لرفعه 
وأصبح  درهم،   122.550.100 إلى 
في  محددا  الجديد  الشركة  رأسلال 

122.550.100 درهم ؛
لتصبح  الشركة  تسلية  تغيير 

.NAMA HOLDING
اإلدار3  مجلس  مداوالت  بلوجب 
املجتلع في 14 ديسلبر 2020، تقررت 
في  للزياد3  النهائي  اإلنجاز  معايية 
رأسلال الشركة بلبلغ 100.000.000 
22.550.100 درهم  درهم لرفعه من 
وأصبح  درهم،   122.550.100 إلى 
في  محددا  الجديد  الشركة  رأسلال 

122.550.100 درهم ؛
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 ديسلبر   21 بتاريخ  للرباط 

تحت رقم 109530.
285 P

HDID CONSULTING
4، زنقة املعطي جزولي )زنقة فريول سابقا- أنفا(

الدار البيضاء

CARVEN BUS
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدود3
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،2020 ديسلبر   14 في  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  اليظام  وضع 
مليزاتها  تكلن  محدود3  مسؤولية 

فيلا يلي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود3.

CARVEN BUS : التسلية
املستخدمين  نقل   : الغرض 

لحساب األغيار.
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
أنفا،  فضاء  يعقوب امليصور،   ،294

الطابق الرابع، رقم 15.
املد3 : 99 سية.

 400.000  : الشركة  رأسلال 
درهم.

من فاتح   : السية املالية للشركة 
يياير إلى 31 ديسلبر.

املدبر3 : صوفيا حديد.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
تحت   2021 يياير   6 بتاريخ  البيضاء 

رقم 260548.
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
بالدار  التجارية  املحكلة  لدى 
تحت   2021 يياير   6 بتاريخ  البيضاء 

رقم 485083.
286 P

ELECTRALIM
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
برأسلال قدره 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 20، زنقة أكللان
سيدي علي، الشقة رقم 2 الرباط

تعيين مسير جديد
الجلع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
بتاريخ امليعقد  االستثيائي   العام 

6 يياير 2021 تقرر ما يلي :
من  الوافي جالد  السيد  استقالة 

ميصبه كلسير.
طولوس  السيد  تعيين 
شريك  غير  كلسير  عبد الحكيم 

للشركة.
الفردي للسيد طولوس  اإلمضاء 

عبد الحكيم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
2021 تحت  13 يياير  بالرباط بتاريخ 

رقم 110230.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

287 P

LBCAP II
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3

بلوجب قرار الشركاء تقرر تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدود3. وتبعا 

لذلك فإنها تتكون من السيد محلد 

يونس لوباريس والسيد محلد توفيق 

لوباريس والسيد اسلاعيل لوباريس.

نشاط الشركة :

استشارات إدارية.

استشارات إدار3 العقارات.
49 زنقة طرف ابن   : مقر الشركة 

عابد السوي�سي الرباط.

LBCAP II SARL : تسلية الشركة

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

إحداثها الفعلي.
رأس املال : حدد في 15.010.000 

حصة   150.100 درهلا مقسم على 

بقيلة 100 درهم للواحد3.

يونس  محلد  السيد   : التسيير 

توفيق  محلد  والسيد  لوباريس 

لوباريس والسيد اسلاعيل لوباريس.

امليفرد  التوقيع   : التوقيع 

يونس  محلد  السيد   : لللسيرين 

توفيق  محلد  والسيد  لوباريس 

لوباريس والسيد اسلاعيل لوباريس.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 148803.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

288 P

كابيطاليا

25، شارع شجر3 القدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي الرياض - الرباط

STE TAMARATE
SARL

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

 2019 سبتلبر   13 بتاريخ  امليعقد 

تقرر ما يلي :

حل مسبق للشركة.

بال  نايت  محلد  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
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للتصفية  االجتلاعي  املقر  تعيين 
2.5، طريق القييطر3،  بالعيوان كلم 

سال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ 5 يياير 2021 

تحت رقم 35691.
289 P

STE MINOTERIES EL HILAL
السجل التجاري 3429

تفويت حصص اجتلاعية
وتحيين القانون األسا�سي

بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2020 ديسلبر   21 بتاريخ  البيضاء 
 MINOTERIES تم إقرار شركاء شركة
رأسلالها  ش.م.م،   EL HILAL
4.000.000 درهم مقرها االجتلاعي : 
25 زنقة سللون دحان، عكاشة الدار 

البيضاء ما يلي :
حصة   20.000 مجلوع  تفويت 
اجتلاعية بقيلة 100 درهم للواحد3 
مصطفى  ليلني  السيد  طرف  من 

لفائد3 أجيه السيد ليلني ابراهيم.
حصة   20.000 مجلوع  تفويت 
اجتواعية بقيلة 100 درهم للواحد3 
من طرف السيد ليلني سعيد، لفائد3 

السيد ليلني عبد الرحلان.
مصطفى  ليلني  السيدان  جروج 

وليلني سعيد كشريكين للشركة.
ابراهيم  ليلني  السيدان  قبول 
كشريكين  الرحلان  عبد  وليلني 

للشركة.
مصطفى  ليلني  السيدان  إقالة 

وليلني سعيد كلسيرين للشركة.
ابراهيم  ليلني  السيدان  تعيين 
كلسرين  الرحلان  عبد  وليلني 

جديدين ملد3 غير محدد3.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

للقانون  و2   6 البيدين  تغيير 
األسا�سي.

البيد 6 و2 :
في  الشركة  رأسلال  تحديد  تم 
درهم مقسلة إلى   4.000.000 قيلة 
40.000 حصة اجتلاعية بقيلة 100 
الشكل  على  موزعة  للواحد3  درهم 

التالي :

 20.000  : ابراهيم  ليلني  السيد 
 2.000.000 حصة اجتلاعية بقيلة 

درهم.
 : الرحلان  عبد  ليلني  السيد 
بقيلة  اجتلاعية  حصة   20.000

2.000.000 درهم.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء يوم 12 يياير 

2020 تحت رقم 260994.
من أجل اإلشهار واالستخالص

ماكوجيست

290 P

STE BATIMMO
SARL AU

باتيلو
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري 

21252
رفع رأسلال الشركة من 100.000 

درهم إلى 400.000 درهم
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
لشركة   2009 يونيو   19 في  املؤرخ 
باتيلو شركة ذات مسؤولية محدود3 
ذات الشريك الوحيد وعيوان مقرها 
 - زنقة عيابة بوركون   4  : االجتلاعي 

الدار البيضاء قرر ما يلي :
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 
من  أي  درهم   300.000 قدره 
درهم   400.000 درهم إلى   100.000
3000 حصة اجتلاعية  وذلك بخلق 
بقيلة 100 درهم للواحد3 عن طريق 
إدماج حصص نقدية جديد3 محرر3 
كانت  التي  الديون  بواسطة  بكاملها 

على عاتق الشركة.
القانون  من   2 البيد  تغيير 
األسا�سي للشركة املتعلق بالرأسلال 

االجتلاعي.
البيد 2 :

محدد  الشركة  رأسلال  أصبح 
إلى  مقسم  درهم   400.000 بلبلغ 
للواحد3   100 بقيلة  حصة   4000
تم  حصة   4000 إلى   1 من  مرقلة 

اكتتابها وتحريرها بالكامل.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سبتلبر 2009 تحت رقم 339263.
من أجل اإلشهار واالستخالص

املسير

291 P

STE BATIMMO
SARL AU

باتيلو
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري 

21252
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 3 ماي 2018 لشركة باتيلو 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
مقرها  وعيوان  الوحيد  الشريك 
 - زنقة عيابة بوركون   4  : االجتلاعي 

الدار البيضاء قرر ما يلي :
الحالي  االجتلاعي  املقر  تحويل 
 - زنقة عيابة بوركون   4 للشركة من 
الدار البيضاء إلى املقر الجديد الكائن 
الحليد  عبد  سلطان  زنقة   40 ب 
الدار   - بوركون  سابقا  اجاكسيو 

البيضاء.
من   3 البيد  تغيير  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2018 تحت رقم 682654.
من أجل اإلشهار واالستخالص

املسير

292 P

STE BATIMMO
SARL AU

باتيلو
شركة ذات مسؤولية محدود3

ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري 

21252
تفويت حصص اجتلاعية

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
البيضاء يوم 5 سبتلبر 2009 للجلع

 العام الطارئ لشركة باتيلو رأسلالها 
مقرها  عيوان  درهم   100.000
بوركون  عيابة  زنقة   4  : االجتلاعي 

الدار البيضاء تلت املصادقة على :
بشرى  السباعي  السيد3  تفويت 
 100 بقيلة  اجتلاعية  حصة   330
330 حصة  درهم للواحد3 من أصل 

لفائد3 السيد عزيز تيان.
النهائي للسيد3 السباعي  الخروج 

بشرى كشريك للشركة.
القانون  من   2 الفصل  تغيير 
األسا�سي املتعلق بتقسيم الرأسلال 

االجتلاعي.
الفصل 2 :

في  حدد  الشركة  رأسلال 
 1000 إلى  مقسلا  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتلاعية من فئة 
للواحد3 مرقلة من 1 إلى 100 ميحت 

للسيد عزيز تيان.
وتغيير  االجتلاعي  املقر  تحويل 
البيد 3 من القانون األسا�سي للشركة.

البيد 3  :
املقر االجتلاعي للشركة املتواجد 
الدار  بوركون،  عيابة  زنقة   4 ب 
جليع  في  تحويله  ملكن  البيضاء 

نواحي نفس املديية بقرار من املسير.
للشركة  األسا�سي  اليظام  تحيين 
املتعلق  الجديد  للقانون  طبقا 

بالشركة ذات املسؤولية املحدود3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

يونيو 2009 تحت رقم 333648.
من أجل اإلشهار واالستخالص

املسير

293 P

STE TOUIMTEX
SARL

تويلتكس
رقم التقييد في السجل التجاري 

160201
حل الشركة

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
لشركة   2020 سبتلبر   30 املؤرخ في 
تويلتكس ذات املسؤولية املحدود3 
وعيوان درهم   100.000 رأسلالها 
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تجزئة   61 رقم   : االجتلاعي  مقرها   

 - إقامة الواحة   4 باشكو محل رقم 

الدار البيضاء قرر ما يلي :

حل الشركة السالفة الذكر ابتداء 

وذلك   2020 سبتلبر   30 تاريخ  من 

لعدم نجاح النشاط التجاري.
بيجلون  تويمي  السيد  تعيين 

شكيب املزداد بتاريخ 16 فبراير 1964 

تجزئة  بيغازي  شارع   ،15 وعيوانه 

الحامل للبطاقة الوطيية   ،2 كويجي 
الجنسية  مغربي   B422132 رقم 

ستتم  التصفية  للشركة،  كلصفي 

باملقر االجتلاعي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2020 تحت رقم 255129.
من اجل اإلشهار واالستخالص

املسير

294 P

STE ALMAPOLE
أملابول

شركة ذات املسؤولية املحدود3

بشريك وحيد
رأسلالها االجتلاعي محدد في 

1.000.000 درهم

 1RUE : مقرها االجتلاعي الكائن ب

 REPRISE 50502 IMM A4 APPT 5

ALMANSOUR II MEKNES

السجل التجاري رقم : 48389

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 12 االستثيائي لشركة أملابول بتاريخ 

أكتوبر 2020 قرر ما يلي :

التشطيب على الهدف االجتلاعي 

البياء  مواد  تسويق  في  املتلثل 

واألشغال العلومية.

إضافة النشاط االجتلاعي املتلثل 

في أشغال البياء والهيدسة املدنية.

القوانين  من   3 البيد  تعديل 

األساسية للشركة.

البيد 3 :

استيراد.

تسويق مواد البياء. 

أشغال البياء والهيدسة املدنية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكياس 
رقم  تحت   2020 نوفلبر   13 بتاريخ 

.3234
295 P

STE IBRA SMOK
إيبرا سلوك

شركة ذات املسؤولية املحدود3
بشريك وحيد

رأسلالها االجتلاعي حدد في 
100.000 درهم

ومقرها االجتلاعي حدد بلكياس 
الشقة 6 علار3 10 امليظر الجليل 3

تأسيس
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قوانين  وضع  تم   2020 سبتلبر 
ذات  شركة  لتأسيس  أساسية 
وحيد  بشريك  املحدود3  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
سلوك  إيبرا  شركة   : التسلية 

.IBRA SMOK
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
 1000 إلى  مقسلة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتلاعية من فئة 
نقدا  محرر3  كلها  الواحد3  للحصة 

لفائد3 السيد مراد الوردي.
املقر االجتلاعي : مكياس الشقة 6 

علار3 10 امليظر الجليل 3.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
بلا  محدود3  غير  ملد3  الوردي  مراد 

يتضلن إمضاءه الوحيد.
في  الشركة  مد3  تحدد   : املد3 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سية   99

بالسجل التجاري.
السيد   : االجتلاعية  الحصص 
حصة   1000  : الوردي  مراد 

اجتلاعية.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلكياس  لالستثلار  الجهوي 
والسجل التجاري   2020 أكتوبر   20
تحت  بلكياس  التجارية  لللحكلة 

رقم 51033.
للخالصة والنشر

296 P

STE FRIENDS NEGOCE
SARL AU

بلقت�سى قرار الجلع العام الغير 
سبتلبر   14 يوم  امليعقد  العادي 
 FRIENDS NEGOCE لشركة   2020
مقرها االجتلاعي محل رقم 1 زنقة 5 

حي صحراو3 زواغة فاس.
السيد  من  حصة  تفويت1000 
والسيد  الحق  عبد  علوي  صو�سي 
جرجش  السيد  إلى  أحلد  الديب 
 1000 يللك  الذي أصبح  الدين  عز 

حصة قدرها 100.000 درهم.
التسيير : جرجش عز الدين.
اإلمضاء : جرجش عز الدين.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 
بتاريخ  40311120019298  رقم 
تحت رقم السجل   2020 أكتوبر   2  

التجاري 54893.
297 P

STE ELMAN DISTRIBUTION
SARL

رقم 232 حي الوفاء طريق صفرو 
فاس

 CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE SARL

بلقت�سى عقد عرفي بفاس    -  1
بتاريخ 10 ديسلبر 2020 تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدود3 تتليز 

بالخصائص التالية :
 STE ELMAN  : الشركة  تسلية 
مسؤولية  ذات   DISTRIBUTION

محدود3.
الهدف االجتلاعي :

توزيع ميتجات التبغ بالتقسيط.
حي   232 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الوفاء طريق صفرو فاس.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
إلى   1/1 من   : السية املحاسباتية 

12/31 من كل سية.
مبلغ  في  محدد3   : الرأسلال 
 1000 إلى  مجزأ3  درهلا   100.000
درهم لكل حصة   100 حصة بقيلة 

موزعة كالتالي :

 500  : السيد امليصوري محسين 
سهم.

 500  : بشرى  الفياللي  السيد3 
سهم.

مجلوع األسهم : 1000 سهم.
التسيير : الشركة مسير3 من طرف 

السيد3 زينب سيالت.
تم اإليداع القانوني للشركة    -  2
 - بفاس  لالستثلار  الجهوي  باملركز 
 12 بتاريخ   129 رقم  تحت  مكياس 
يياير 2012 السجل التجاري 65621 

الضريبة املهيية رقم 14203128.
298 P

 STE PATISSERIE BAGUETTE
DOREE III

ش.م.م.
إعالن عن تاسيس شركة

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   2020 ديسلبر 
األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

لشريك واحد ذات املليزات التالية :
 PATISSERIE شركة   : االسم 
ش.م.م.   BAGUETTE DOREE III

ذات شريك واحد.
 1 رقم  محل   : االجتلاعي  املقر 
إقامة االال رقم 52 حي فونتي أكادير.

الهدف االجتلاعي : أعلال املخابز 
والحلويات، شراء وبيع جليع أشكال 

امليتجات الغذائية.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
في 100.000 درهم مقسلة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بقيلة  حصة 

الواحد3 كلها للسيد داغور بوجلع.
داغور  السيد  عين   : التسيير 
بوجلع مسيرا وموقعا للشركة ابتداء 
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري 

وذلك ملد3 غير محدود3.
السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر.
األرباح : 5% لالحتياط االجتلاعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكلة  القانوني 
تحت رقم   2020 ديسلبر   30 بتاريخ 

.92684
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الشركة   : التجاري  السجل 

مسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية بأكادير تحت رقم 45523.

299 P

STE CAKE FACTORY
ش.م.م.

إعالن عن تأسيس شركة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم   2020 ديسلبر 

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

لشريك واحد ذات املليزات التالية :

 CAKE FACTORY االسم : شركة 

ش.م.م. ذات شريك واحد.

املقر االجتلاعي :محل رقم 2 إقامة 

االال رقم 52 حي فونتي أكادير.

الهدف االجتلاعي : مطعم ومقهى، 

الوجبات  ساندويش  الشاي،  غرفة 

تشغيل  الطعام،  تقديم  الخفيفة، 

بيتزا  ذاتية،  جدمة  املطاعم،  جليع 

وشواية.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

في 100.000 درهم مقسلة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيلة  حصة 

الواحد3 كلها للسيد داغور بوجلع.

داغور  السيد  عين   : التسيير 

للشركة  وموقعا  مسيرا  بوجلع، 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري وذلك ملد3 غير محدود3.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر.

األرباح : 5% لالحتياط االجتلاعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجارية  باملحكلة  القانوني 

تحت رقم   2020 ديسلبر   30 بتاريخ 

.92685

الشركة   : التجاري  السجل 

مسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية بأكادير تحت رقم 45525.

300 P

STE IBRA PARTS
SARL

بلقت�سى محضر اجتلاع امليعقد 

لشركة   2020 ديسلبر   16 بتاريخ 
 400.000 رأسلالها   IBRA PARTS

أركانة  بتجزئة  مقرها  الكائن  درهم 

B25 آيت ملول تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

عليوش  ابراهيم  السيد  بين  املبرمة 

لفائد3 السيد عليوش لحسن.

الشركة  في  جديد  شريك  إدماج 

ويتعلق األمر بالسيد لحسن علويش.

عليوش  ابراهيم  السيد  تعيين 

مسيرا وموقعا للشركة وذلك ملد3 غير 

محدود3.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

24 ديسلبر 2020 تحت رقم 2321.

301 P

STE OPTIMAL SECURITY
SARL AU

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 

بتاريخ 2 أكتوبر 2020 قررت صاحبة 

 OPTIMAL SECURITY SARL شركة

 129229 رقم  تحت  املسجلة   AU

باملحكلة االبتدائية بتلار3 التعديالت 

التالية :

الجلع  بلقت�سى   : حصص  بيع 

العام تقرر بيع 500 حصص في ملك 

السيد3 هيد تيزي إلى السيد3 سعيد3 

الحصص  مجلوع  ليصبح  حيلر 

1000 حصة في ملك السيد3 سعيد3 

حيلر.

تحويل الصفة القانونية للشركة 

من شركة ذات مسؤولية محدود3 إلى 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد.

بلقت�سى   : التسيير  مهلة  نهاية 

الجلع العام تقرر وضع نهاية مهلة 

تسيير الشركة فيلا أصبحت السيد3 

الوحيد3  املسير3  حيلر  سعيد3 

للشركة.

تغيير املقر االجتلاعي للشركة : من 

 3 الخير تجزئة  الولفة قصبة  إقامة 

تلار3 إلى مديية انزكان رقم   4 بيكالو 
24، زنقة 110 علار3 الخير دشير3.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتلار3  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 12 يياير 2021 تحت رقم 44.

302 P

شركة العالينطا
ش.م.م.د.ش.و

رقم 118 زنقة األرك، حي الشيخ 

املفضل - سال

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

االستثيائي للشركاء بتاريخ 26 نوفلبر 

 10 املسجلة في الرباط بتاريخ   2020

ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

السيد  يللكها  حصة   1000 بيع 

البطاقة  القادر  عبد  حطحوط 

لفائد3 السيد   F5052 الوطيية رقم 

العياية محلد البطاقة الوطيية رقم 

A 426129 لتصبح حصص الشركة 

موزعة على الشكل التالي :

مبلغ  محلد  العياية  السيد 

 100.000 درهم  ألف  مائة 

بثلن  حصة   1000 أي  درهم 

الواحد3. للحصة  درهم   100 

أي بلجلوع 100.000 درهم.

عبد  حطحوط  السيد  استقالة 

القادر وتعيين السيد العياية محلد 

كلسير وشريك وحيد للشركة.

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   14 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 35222.

303 P

STE CARNICOM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3

تأسيس
 16 بتايخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 ديسلبر 

ذات مسؤولية محدود3.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3.

 STE CARNICOM  : التسلية 

.SARL

استشارات في التسيوق   : الهدف 

الهاتف  تطبيقات  وتطوير  الرقمي 

في  واالستشارات  واإلعالن  املحلول 

التحويل الرقمي.

املقر االجتلاعي : علار3 30 شقة 8 

- حسان  شارع موالي أحلد الوكيلي 

- الرباط.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

 100.000 درهم  آالف   100 في 

حصة   1000 إلى ألف  درهم مقسم 

درهم   100 مائة  بقيلة  اجتلاعية 

للواحد3 سدد اكتتابها وتوزيعها كلا 

يلي :

مائة  تسع   : يونس  السيد حفان 

وجلسون 950 حصة.

السيد املقترض طه : 50 جلسون 

حصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

حفان يونس ملد3 غير محدود3 ابتداء 

األسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعتلاد توقيعها في جليع 

العقود والوثائق اإلدارية والبيكية.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من   31 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.

من   %5 يخصم ما قدره   : األرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/5 من الرأسلال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 148805 

بتاريخ 12 يياير 2021.

304 P
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STE SHYEB
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدود3
رأس مالها : 10.000 درهم

مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء 
شارع الزرقطوني ومحلد بن عبد 

هللا إقامة مارييا مركز الطابق 
الخامس الرقم 32

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد توثيقي تلقاه    -  1
األستاذ عبد اللطيف قاسمي، موثق 
ديسلبر   12 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
األسا�سي  اليظام  وضع  تم   ،2020
لشركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الخصائص التالية :
.STE SHYEB : التسلية

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
باملغرب أو بالخارج إلى :

التسيير العقاري.
لكل  والبيع  البياء  الشراء، 
العقارات ذات الطابع املنهي والتجاري 

واإلداري.
لألرا�سي  املبادلة  الشراء،  البيع، 

املبنية والغير املبنية.
بقصد  أرض  أي  وجدمة  تجزئة 
بعد  أو  تأجيرها على حالتها  أو  بيعها 
أو  حصة  على  االستحواذ  بيائها، 
مصلحة في أي شركة أو علل وشراء 
جليع  عامة،  وبصفة  مالي،  أوراق 
أو  التجارية  أو  املالية  املعامالت 
الصياعية أو امليقولة أو العقارية التي 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
بأشياء محدد3 أو التي قد تعزز تطور 

الشركة.
البيضاء  بالدار   : االجتلاعي  املقر 
شارع الزرقطوني ومحلد بن عبد هللا 
الخامس  الطابق  مركز  مارييا  إقامة 

الرقم 32.
في  حدد   : الشركة  رأسلال 
 100 على  مقسم  درهم   10.000
100 درهم  حصة اجتلاعية من فئة 
بدر  السيد  اسم  في  كلها  للواحد3 

الدين لوحي.
يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد3 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

بدر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  عام  كلدير  لوحي  الدين 

املذكور3 ملد3 غير محدود3.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكلة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 14 يياير 2021 تحت رقم 261125.

من أجل الخالصة والبيان

305 P

 STE ABC TRAINING &
CONSULTING

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   2019 أكتوبر   8 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
أو  فروع  وحيد  بشريك  املحدود3 
وكاالت الشركات التجارية التي يوجد 

مقرها بالخارج.
 CONSEIL DE : الهدف االجتلاعي

.GESTION
درهم   10.000  : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 100 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحد3 - 100 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : رقم 15 شارع األبطال رقم 

4، أكدال - الرباط.
املسير : فدوى عثلان.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.141091

306 P

األستاذ الحسني علي
موثق

شركة أفريك أرب
AFRICARP SARL

شركة محدود3 املسؤولية
تفويت حصص اجتلاعية

السالم  عبد  برقية  السيد  إن 
رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل 
حصة   2329 ل  املالك   G20292
أفريك  املسلا3  بالشركة  اجتلاعية 
االجتلاعي  ومقرها  ش  م  م  أرب 

 PIERRE PARENT زنقة   11 بالرباط 
قام   3.940.000 الرأسلال  ذات 
1146 حصة اجتلاعية من  بتفويت 
حصصه  جليع  من  الشركة  نفس 
االجتلاعية ألجل ابيه السيد محلد 
وليد برقية الحامل للبطاقة الوطيية 
بلقت�سى  وذلك   AD133332 رقم 
عقد هبة تلقاه األستاذ الحسني علي 
سبتلبر  و15   5 بتاريخ  بسال  املوثق 
2020 وقد تم الدفع القانوني بلكتب 
التجارية  املحكلة  لدى   22 الضبط 
بالرباط بتاريخ 2 ديسلبر 2020 تحت 

رقم 109139.
307 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
N°1 AV, Med V 2ème APPT N°3 TEMARA

TEL : 05.32.64.06.62
GSM : 06.62.84.92.42
GSM : 06.99.02.81.51

STE OMNIX
SARL AU

رأسلال الشركة : 100.000 درهم
 املقر االجتلاعي : حي النهضة 2 

رقم 68 تلار3
تفويت حصص

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بالرباط   2020 ديسلبر   12
2021 تم تفويت 400  بتاريخ 2 يياير 
التي كانت في   1000 حصة من أصل 
ملك السيد ياسين بوجاري الحامل 
 AD 181514 للبطاقة الوطيية رقم 
إلى السيد3 سكيية بوجاري الحاملة 
 AD 202532 للبطاقة الوطيية رقم 
الحاملة  بوجاري  نهيلة  السيد3  إلى 
 288888 رقم  الوطيية  للبطاقة 
الشركة  أسهم  أصبحت  وبالتالي 

مقسلة كالتالي :
 600  : بوجاري  ياسين  السيد 

حصة.
 200  : بوجاري  سكيية  السيد3 

حصة.
 200  : بوجاري  نهيلة  السيد3 

حصة.
بوجاري  ياسين  السيد   : التسيير 

والسيد3 سكيية بوجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
2021 رقم  13 ديسلبر  بتلار3 بتاريخ 

اإليداع 4218.
308 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
N°1 AV, Med V 2ème APPT N°3 TEMARA

TEL : 05.32.64.06.62
GSM : 06.62.84.92.42
GSM : 06.99.02.81.51

STE AGRI SUZANE
SARL AU
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم  قد   2020 ديسلبر   23  
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
املواد  بيع   : االجتلاعي  الهدف 

الغذائية بالتقسيط.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة الواحد3.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
تجزئة كومطراف   15 رقم   : املقر 

02 زنقة تلار3 حي واد الذهب تلار3.
املسير : السيد طارق البكري.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.131653

309 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
N°1 AV, Med V 2ème APPT N°3 TEMARA

TEL : 05.32.64.06.62
GSM : 06.62.84.92.42
GSM : 06.99.02.81.51

STE FRITRAVSUD
SARL AU

املقر االجتلاعي : تجزئة الرزوقي 
علار3 11 شقة 2 تلار3

رأس مالها : 100.000 درهم
رفع رأس املال الشركة

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بالرباط  2020 ديسلبر   22
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تم رفع رأس   2021 يياير   2 بتاريخ   

درهم   100.000 من  الشركة  مال 

درهم وأصبحت أسهم   500.000 إلى 

الشركة كالتالي :

السيد نور الدين فرييدي : 5000 

حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

رقم   2021 يياير   12 بتاريخ  بتلار3 

اإليداع 4210.

310 P

TRAC

 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM

N°1 AV, Med V 2ème APPT N°3 TEMARA

TEL : 05.32.64.06.62

GSM : 06.62.84.92.42

GSM : 06.99.02.81.51

STE SOLABON

SARL AU

رأس مالها : 100.000 درهم

 LOCAL N°2 : املقر االجتلاعي
 IMM SCE 6 ZANKANT JEDDAH

RABAT
تفويت حصص

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط  ومسجل   2020 نوفلبر   24

تم تفويت   2020 ديسلبر   15 بتاريخ 

ملك  في  كانت  التي  الحصص  جليع 

السيد الرماني نبيل الحامل للبطاقة 

 : AD144882 الوطيية رقم

العربي  السيد  إلى  حصة   1000

الوطيية  البطاقة  الحامل  صحيفة 

أصبحت  وبالتالي   AD102622 رقم 

جليع أسهم الشركة في ملك السيد 

كلا  حصة   1000 صحيفة  العربي 

أصبح هو املسير الوحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 30 ديسلبر 2020 رقم 

اإليداع 109864.

311 P

RABAT SWEET
 SARL

شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها : 10.000 درهلا

سجل تجاري الرباط : 148825
تأسيس

تلت   2020 ديسلبر  فاتح  بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  اليظام  صياغة 
شركة   RABAT SWEET SARL
محدود3 املسؤولية، رأسلالها 10.000 
زنقة   4 االجتلاعي  مقرها  درهلا، 

الكاف، حسان، الرباط.
الشركاء :

الحاملة  كد3،  نور3  السيد3 
Q310216 ب  للبطاقة الوطيية رقم 

20 حصة ؛
الحامل  كد3،  هللا  عبد  السيد 
Q328954 ب  للبطاقة الوطيية رقم 

30 حصة.
بيع الحلويات   : النشاط التجاري 

واملشروبات.
غير  ملد3  الشركة  تسيير  فوض 

محدد3 للسيد3 :
للبطاقة  الحاملة  كد3،  نور3 

.Q310216 الوطيية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بتاريخ   110222 رقم  تحت  بالرباط 

13 يياير 2021.
312  P

LIVE PRO
SARL AU

 شركة محدود3 املسؤولية 
ذات شريك واحد

رأسلالها : 10.000 درهلا
سجل تجاري : 148823

تأسيس
تلت   2020 ديسلبر   18 بتاريخ 
 LIVE صياغة اليظام األسا�سي لشركة
محدود3  شركة   PRO SARL AU
املسؤولية ذات شريك واحد، رأسلالها 
10.000 درهلا، مقرها االجتلاعي 15 
زنقة األبطال، رقم 4، أكدال، الرباط.

الشريك الوحيد :

الحامل  كيران،  بن  ميير  السيد 

ب   B409220 للبطاقة الوطيية رقم 

100 حصة.

النشاط التجاري : مركز االتصاالت.

غير  ملد3  الشركة،  تسيير  فوض 

محدد3 للسيد ميير بن كيران، الحامل 

.B409220 للبطاقة الوطيية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالرباط.

313 P

AMEUR ET MEDIAS
SARL AU Liquidée

عامر إي ميديا ش.م.م بشريك واحد

التصفية

برأسلال : 1.000 درهم

الرباط - أكدال 14، شارع أطلس، 

شقة رقم 22

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

4 ديسلبر 2020 لشركة عامر إي ميديا 

ش.م.م بشريك واحد قرر ما يلي :

التامة  التصفية  على  املصادقة 

للشركة.

السيد عامر عبد الحفيظ،  إبراء 

ب.و رقم CB26220 كلصفي للشركة.

من  الشركة  على  التشطيب 

السجل التجاري.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 13 يياير 2021 

تحت رقم 110235.

314 P

كاردنيت سرفيس 1
شركة ذات مسؤولية محدود3 

لشريك وحيد
رأسلالها : 6.600.000 درهم

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

يقع  التي   GARDNET SERVICES 1

مقرها االجتلاعي في الرباط، 29 شارع 

 12 في  فيتا  تجزئة  الثاني،  الحسن 

ديسلبر 2020 ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 
 20.000.000 إلى  درهم   6.600.000
134.000 حصة جديد3  درهم بخلق 
100 درهم للحصة الواحد3  من فئة 
الجاري  الحساب  بإدماج  وذلك 

للسيد قاصيدي رشيد.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
يوم 6 يياير 2021 تحت رقم 110096.

بلثابة مقتطف وبيان

315 P

DIVA AMEUBLEMENT
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدود3 
ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء 2 
شارع الفار

الرأسلال االجتلاعي : 500.000 درهم
RC : 111753

3 عقود بيع حصص  1 - بلوجب 
البيضاء  بالدار  عرفية  اجتلاعية 
بتاريخ 5 نوفلبر 2002 مسجلة بالدار 
 ،2002 ديسلبر   3 بتاريخ  البيضاء 

.RE39662, OR38251
قامت السيد3 ميا براد3 والسيد 
واجو  حبيبة  والسيد3  براد3  محلد 
ببيع جليع الحصص االجتلاعية التي 
 2500 يلتلكونها في هذه الشركة أي 
السيد  لفائد3  اجتلاعية  حصة 

شفيق براد3.
يتضلن  بلوجب عقد عرفي   -  2
بالدار  محرر  العام  الجلع  محضر 
قد   2002 نوفلبر   2 بتاريخ  البيضاء 

تم تقرير ما يلي :
املصادقة على عقد بيع الحصص 

االجتلاعية املذكور3 أعاله.
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 
شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد.
األسا�سي  اليظام  صياغة  إعاد3 

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 يياير 2008 تحت رقم 306381.
316 P
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NOTRE DAME DE PARIS
SARL

تجزئة الخير، علار3 رقم 6، الشقة 
رقم 4، زنقة سانية الغرابلية، سال

للشركاء  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع   ،2020 ديسلبر   19 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدود3 باملليزات التالية :

 NOTRE DAME التسلية : شركة
DE PARIS شركة ش.م.م.

الخير،  تجزئة   : التجاري  املقر 
زنقة   ،4 رقم  الشقة   ،6 رقم  علار3 

سانية الغرابلية، سال.
املوضوع :

الشبه  امليتجات  وتسويق  بيع 
صيدلية ؛

بيع وتسويق امليتجات التجليلية ؛
علوما جليع العلليات التجارية، 
وغير  العقارية  املالية،  الصياعية، 
في  املساهلة  يلكنها  التي  العقارية 

تيلية الشركة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
والسيد3  اجبيلو  امليعم  عبد  السيد 

هالة انوار.
الرأسلال : 100.000 درهم موزعة 

كلا يلي :
السيد امليعم اجبيلو 500 حصة ؛

السيد3 هالة انوار 500 حصة ؛
املجلوع 1000 حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
ديسلبر   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 32591.
317 P

مكتب محلد بوزوبع
تلار3

AMIREDA
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

تأسيس 
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالصخيرات في 4 يياير 2021 تم تحرير 
ذات  لش.ذ.م.م  األساسية  القوانين 

الشريك الوحيد مليزاتها كالتالي :

ش.ذ.م.م   AMIREDA  : التسلية 
ذات الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة األهداف التالية :
اإلنعاش العقاري ؛

علليات تجزئة األرا�سي.
املقر : الصخيرات، تجزئة الذهبية، 

رقم 2.
درهم   300.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   3000 على  مقسلة 
من  مسدد3  للواحد3  درهم   100

طرف السيد موالي حفيظ العلوي.
تسير الشركة ملد3 غير   : التسيير 
موالي  السيد  طرف  من  محدود3 

حفيظ العلوي.
السية الحسابية : تبتدئ  في فاتح 

يياير وتنتهي في 31 ديسلبر.
يوم  من  تبتدئ  سية   99  : املد3 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
الذجير3  جصم  بعد   : األرباح 
لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بتلار3 بتاريخ 13 يياير 2021 

تحت رقم 4216.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التجاري 
تحت  بتلار3  االبتدائية   باملحكلة 

رقم 131691 بتاريخ 13 يياير 2021.
من أجل االستخالص والبيان

318 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 ،E 3شارع الحسن الثاني، طريق الشاطئ، العلار

رقم 2، الطابق األول، جياح ب، الصخيرات

MARBRE DIFFUSION
شركة ذات مسؤولية محدود3
رأسلالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 6 زنقة ايران، 
املحيط، الرباط

رقم السجل التجاري : 44261
جفض رأسلال الشركة 

وبيع الحصص 
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
شركة  شركاء  قرر  االستثيائي، 
MARBRE DIFFUSION شركة ذات 
مسؤولية محدود3، مقرها االجتلاعي 
الرباط  املحيط،  ايران،  زنقة   6
واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 44261 ما يلي :

جفض رأسلال الشركة.
قرر الجلع العام االستثيائي بعد 
للشركة  املتراكلة  الخسائر  توالي 
بقيلة  الشركة  رأسلال  جفض 
رأسلال  ليصبح  درهم   1.990.000

الشركة 10.000 درهم.
املصادقة واملوافقة على :

السيد  من طرف  حصة   50 بيع 
بريطل فاضل لصالح السيد محسن 

مولين.
القانوني  الشكل  تغيير  وبالتالي 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدود3 

محدود3 ذات شريك ميفرد.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

13 يياير 2021 تحت رقم 110214.
للنشر واإلعالن

319 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 ،E 3شارع الحسن الثاني، طريق الشاطئ، العلار
رقم 2، الطابق األول، جياح ب، الصخيرات

BM STONES
شركة ذات مسؤولية محدود3

رأسلالها : 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : امليطقة 

الصياعية، الصخيرات - تلار3
رقم السجل التجاري : 52219

جفض رأسلال الشركة 
وبيع الحصص 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 BM شركة  شركاء  قرر  االستثيائي، 
مسؤولية  ذات  شركة   STONES
امليطقة  مقرها االجتلاعي  محدود3، 
الصياعية صخيرات - تلار3 واملسجلة 
في السجل التجاري تحت رقم 52219 

ما يلي :
جفض رأسلال الشركة.

قرر الجلع العام االستثيائي بعد 
للشركة  املتراكلة  الخسائر  توالي 
بقيلة  الشركة  رأسلال  جفض 
رأسلال  ليصبح  درهم   90.000

الشركة 10.000 درهم.

املصادقة واملوافقة على :

حصة من طرف السيد3   50 بيع 

بركاش أسلاء لصالح السيد3 بيكيران 

ملياء.

القانوني  الشكل  تغيير  وبالتالي 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدود3 

محدود3 ذات شريك ميفرد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

13 يياير 2021 تحت رقم 110213.
للنشر واإلعالن

320 P

NMH ASSAFAE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد

الرأسلال االجتلاعي : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : تجزئة علر، 

العلار3 رقم 1، طريق املهدية، سال

إعالن 
بعد تداوالت فاتح ديسلبر 2020، 

حل  االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

 NMH ASSAFAE SARL شركة 

وتصفيتها الحبية.

العام  الجلع  عين  الغرض  لهذا 

لطيفة  السيد3  للشركة  كلصفي 

زنقة   : ب  الساكية  اشلاعو، 

الشدادي باب احساين، رقم 9 مكرر 

مع تلكينها بجليع الصالحيات  سال، 

من أجل تصفية شاملة.

تجزئة   : في  عين  التصفية  مقر 

1، طريق املهدية،  علر، العلار3 رقم 

سال.

الوضع القانوني ملحضر التصفية 

وضع بلقر املحكلة التجارية بالرباط 

بتاريخ 2 يياير 2021 تحت رقم 35696.

321 P
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 STE KEBBAB DE

CONSTRUCTION
SARL AU

 RC : 19473

تأسيس شركة
 تم بالعيون بتاريخ 18 يوليو 2016 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

 STE KEBBAB DE  : التسلية 

.CONSTRUCTION

جليع  وتيفيذ  القيام   : النشاط 

أشغال البياء.
الجوالن،  زنقة   : االجتلاعي  املقر 

رقم 12، الحي املحلدي، العيون.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التأسيس.
رأس املال : 100.000 درهم مقسلة 

على 1000 حصة موزعة كالتالي :

 1000 قباب  العزيز  عبد  السيد 

حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  وحيد  كلسير  قباب  العزيز 

ملد3 غير محدود3.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكلة 

18 يوليو 2016 تحت رقم 2016/2081.

322  P

KOBI-LABO
كوبي - البو

شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها : 80.000 درهم

 املقر االجتلاعي : بين املدن، رقم 33 
زنقة 138، الطابق الثالث، عين 

الشق، الدار البيضاء

السجل التجاري : 483851

تأسيس شركة
على العقد العرفي املؤرخ في  بياء 

البيضاء،  بالدار   2020 نوفلبر   30

للشركة  األسا�سي  اليظام  وضع  تم 

امتية  املسؤولية  املحدود3 

جصائصها األساسية :

التسلية : »كوبي - البو» ش.م.م.

املوضوع : تهدف الشركة إلى :

تقويم  قطع  أو  أجهز3  تصنيع 

األسيان.

املقر  يحدد   : االجتلاعي  املقر 

املدن  بين   : في  للشركة   االجتلاعي 

الطابق الثالث   ،138 الزنقة   33 رقم 

عين الشق، الدار البيضاء.

فاطية  السيد3  تعين   : اإلدار3 

الكوبي كلسير لشركة كوبي-البو.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ابتداء من يوم تقييدها بالسجل 

التجاري بالدار البيضاء.

بعده  املسلا3  تقدم   : الحصص 

مساهلتها في الشركة كلا يلي :

امنسة فاطية الكوبي بلبلغ نقدي 

قدره 5000 درهم.

تم اإليداع القانوني لدى كاتب ضبط 

في  البيضاء  بالدار  التجارية   املحكلة 

24 ديسلبر 2020 تحت رقم 483851.
لالستخالص والبيان

323 P

YASSINE-S.E.R
ياسين- س.او.ر

شركة محدود3 املسؤولية

رأسلالها : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : دوار أغال أودرار 

تامكروت، زاكور3

السجل التجاري : 3401

تأسيس شركة
على العقد العرفي املؤرخ في  بياء 

25 ديسلبر 2020 بزاكور3، تم وضع 

املحدود3  للشركة  األسا�سي  اليظام 

املسؤولية امتية جصائصها األساسية :

التسلية : »ياسين- س.أو.ر» ش.م.م.

املوضوع : تهدف الشركة إلى :

بياء  أشغال  أو  مختلفة  أشغال 

واليحاسة.

املقر  يحدد   : االجتلاعي  املقر 

أغال  دوار   : في  للشركة  االجتلاعي 

أودرار تامكورت، زاكور3.
اإلدار3 : يعين السيد حسن صادوق 

كلسير لشركة ياسين- س.أو.ر.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ابتداء من يوم تقييدها بالسجل 

ديسلبر   25 التجاري بزاكور3 بتاريخ 

2020 تحت رقم 3401.
لالستخالص والبيان

324 P

PATISSE LES 5B

SARL AU

رأسلالها : 100.000 درهم

علار3 3 متجر رقم 8 ديار امليصور 2، 

ح.ي.م الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 الوحيد3

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تقرير القانون   2020 نوفلبر   10

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدود3 حيث تتليز بلا يلي :

.PATISSE LES 5B : التسلية

مقهى مخبز3   : الهدف االجتلاعي 

مطعم وملون حفالت ؛

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

التجارية الصياعية، املالية، العقارية 

بطريقة  مرتبطة  العقارية  وغير 

مباشر3 أو غير مباشر3 بهدف الشركة.

متجر   3 علار3   : املقر االجتلاعي 

رقم 8 ديار امليصور 2، ح.ي.م الرباط.

املد3 : 99 سية.

في  محدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 1000 إلى  مقسلة  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للواحد3 مسجلة 

كليا محرر3 ومخولة إلى الشريك سيد 

طارق العيقي 100.000 درهم.

طارق  تعيين  تم  لقد   : التسيير 

العيقي كلسير للشركة وذلك ملد3 غير 

محدود3.

تم التقييد بالسجل التجاري بتاريخ 

4 يياير 2021 تحت رقم 148625.

325 P

SA-MO-TEL
SARL

برأسلال : 100.000 درهم

 SIEGE SOCIAL : IMM 102 APT 5

MASSIRA 1- TEMARA

سجل التجاري : 125955

العام  الجلع  محضر  جالل  من 

تم   2020 سبتلبر   29 االستثيائي في 

تقرير :

حصة   500 بيع  على  املوافقة 
الكون  السيد  قبل  من  اجتلاعية 

محلد للسيد طباش سعيد.

السيد  املسير  على  املحافظة 

طباش.

تعديل الشكل القانوني للشركة.

املواد املعدلة وفقا لذلك 1، 6 و2 

من القانون األسا�سي.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  تلار3  في  االبتدائية   املحكلة 

 4652 تحت رقم   2020 ديسلبر   30

في السجل الزمني رقم 1220.
لالستخراج واإلشار3

326 P

CAREC.AS

 Cabinet de Révision Comptable et

Conseils

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali - Fès,6

F’STOCK
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1

وضع  تم  بفاس،   2021 يياير   4

قانون تأسيس شركة ذات مسؤولية 

 F’STOCK وحيد  بشريك  محدود3 

ش.ذ.م.م ش.و مليزاتها كالتالي :

الشركة ذات هدف االستيراد وبيع 

أدوات الديكور املنزلية واألثاث.

املد3 : 99 سية.

 ،28 : مكتب رقم  املقر االجتلاعي 

الطابق الرابع، مكتب الصفاء، طريق 

صفرو، موالي رشيد، فاس.
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رأس املال : 100.000 درهم موزعة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

تم تحريرها نقدا من طرف الشريك 

الوحيد كالتالي :

محلد  جوطي  العلراني  السيد 

1000 حصة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من   31 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.

السيد  الشركة  يسير   : التدبير 

غير  ملد3  محلد  جوطي  العلراني 

محدود3.

االحتياط  جصم  بعد   : األرباح 

على  األرباح  صافي  توزع  القانوني، 

الشريك الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بلديية  التجارية  باملحكلة  الضبط 

فاس بتاريخ 8 يياير 2021 تحت رقم 

السجل التجاري 65649.
للنشر والبيان

327 P

«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

 STE TRANSFERTS SUD
LOGISTIQUE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد

تأسيس 
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1 

حررت  بيوكرى   2020 أكتوبر   13

قوانين شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد جصائصها كالتالي :

 STE TRANSFERTS االسم : شركة

.SUD LOGISTIQUE SARL

نقل البضائع لحساب   : األهداف 

الغير.

املقر االجتلاعي : الطابق السفلي، 

بيوكرى، اشتوكة  حي سيدي سعيد، 

ايت باها.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

الرأسلال االجتلاعي : حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة بثلن 100 درهم للواحد3 موزع 

كالتالي :
السيد احلد سايكو 1000 حصة ؛

املجلوع 1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
احلد  السيد  محدود3  غير  وملد3 

سايكو.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد  فقط  والبيكية  االجتلاعية 

احلد سايكو.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 8 يياير 2021 

تحت رقم 46.
328 P

«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE FRESHBROTHERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3
تأسيس 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1 
حررت  بيوكرى   2020 ديسلبر   15
قوانين شركة ذات مسؤولية محدود3 

جصائصها كالتالي :
االسم :

.STE FRESHBROTHERS شركة
األهداف : االستغالل الفالحي.

املقر االجتلاعي : الطابق السفلي، 
بيوكرى، اشتوكة  حي سيدي سعيد، 

ايت باها.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثلن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

السيد عزيز فضيلي 500 حصة ؛

السيد الطاهر فضيلي 500 حصة ؛

املجلوع 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

عزيز  السيد  محدود3  غير  وملد3 

فضيلي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيد  فقط  والبيكية  االجتلاعية 

عزيز فضيلي.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 8 يياير 2021 

تحت رقم 42.

329 P

 STE SALAH ADNANE

EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلال بقيلة : 100.000 درهم

تأسيس شركة 
بتاريخ  املؤرخ  العقد   حسب 

14 ديسلبر 2020 تلت صياغة القانون 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدود3 جصائصها كالتالي :

 STE SALAH ADNANE  : االسم 

.EQUIPEMENT

األر�سي،  الدور   : االجتلاعي  املقر 

رقم 928 دوار الجديد سيبع، مراكش.

في  الشركة  تهدف   : األهداف 

املغرب أو الخارج إلى ما يلي :

تسويق األجهز3 الرياضية ؛

بكافة  الرياضية  األندية  تزويد 

املعدات الرياضية ؛

لإلطارات  الريا�سي  التكوين 

الرياضية ؛

استيراد وتصدير ؛

الصاالت  وتسيير  استغالل 

الرياضية ؛

تجارية  عللية  كل  عام  بشكل 
عللية  كل  أو  مالية  أو  صياعية  أو 
مرتبطة بامليقوالت أو العقارات، ذات 
طابع بياني وليس تحديدي، تم تعيين 
عياصره املختلفة يلكن أن تكون لها 
عالقة مباشر3 أو غير مباشر3 بهدف 
الشركة، أو قابلة بأن تسهل توسعها 

وتطورها.
مدتها : 99 سية.

رأسلالها : 100.000 درهم موزعة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
لكل حصة، تابعة موزعة على الشكل 

التالي :
 500 الفردو�سي  صالح  السيد 

حصة ؛
 500 العلوري  عدنان  السيد 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد صالح الفردو�سي.
فاتح  من  ابتداء   : املالية  السية 
يياير من كل سية إلى غاية 31 ديسلبر 

من نفس السية.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي 
 لالستثلار بلراكش بتاريخ 8 يياير 2021 

تحت رقم 236.
330 P

بوملار
شركة مجهولة االسم

 ذات مجلس إدار3 جلاعية 
وذات مجلس الرقابة

ذات رأسلال : 552.000 درهم
املقر االجتلاعي : رقم 11 علار3 16 

إقامة البركة، حي أدرار، أكادير 
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
2020 لشركاء  21 ديسلبر  املؤرخ في 

شركة بوملان الذين قرروا ما يلي :
- تقديم واجب التعزية في وفا3   1
غريغوريو  السيد  السابق  املساهم 

إيغورن أريغو.
2 - نقل حصة واحد3 من املرحوم 
لصالح  أريغو  إيغورن  غريغوريو 

شركة أرتاليد.
الصالحيات التي تليح إلتلام   -  3

اإلجراءات القانونية.
4 - أسئلة مختلفة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 
التجارية بأكادير بتاريخ 13 يياير 2020 

تحت الرقم 92882.
331 P

GEOSTAB
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  بالرباط   2020 يوليو   8 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدود3 تحلل الخصائص التالية :

.GEOSTAB : التسلية
استيراد وتصدير امالت   : الهدف 

الجيوتقيية للبياء.
واد  شارع   4  : التجاري  العيوان 
 ،2 الشقة رقم  الطابق الثالث،  زيز، 

أكدال، الرباط.
الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
في 100.000 درهم مقسلة إلى 1000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة.
تم تعيين السيد جالد   : التسيير 
الزرهوني والسيد ضياء الحق شنشان 

كلسيرين للشركة ملد3 غير محدود3.
99 سية  : مد3 علر الشركة  املد3 

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

144503 بتاريخ 15 يوليو 2020.
332 P

FRAIKIN MAROC
استقالة وتعيين مصف 

I - بلوجب قرار بتاريخ 21 سبتلبر 
2020، فإن الشريك الوحيد للشركة 
طور  في  املحدود3  املسؤولية  ذات 
 FRAIKIN التصفية الحاملة لتسلية
120.000 درهم،   MAROC رأسلالها 
الكائن مقرها بالدار البيضاء 20050 
باب  شارع   ،3 أنفا  باب  فضاء 
 3 مكتب  األول،  الطابق  ميصور، 
)السجل التجاري الدار البيضاء رقم 

242283( قد :

»أوليفي  السيد  استقالة  سجل 
من مهامه  ماري آالن بول فوسيون» 

كلصف.
جديدا  مصفيا  بصفته  عين 
السيد »بول شارل جورج كوليرون» 
الحامل  فرنسية،  جنسية  من 
 14AY59151 رقم  السفر  لجواز 
والساكن فيارم )فرنسا( 2، زنقة »آنا 

لونكفوس».
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 
 للدار البيضاء بتاريخ 23 ديسلبر 2020 

تحت رقم 258644.
املصفي

333 P

 CENTRALE AUTOMOBILE
CHERIFIENNE

الزياد3 في رسلال الشركة
تعديل نظامي تالزمي 

غير  العامة  الجلعية  إن   -  I
لتسلية  الحاملة  للشركة  العادية 
 CENTRALE AUTOMOBILE
مساهلة،  شركة   CHERIFIENNE 
البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
66 شارع موالي  )الصخور السوداء( 
الدار  التجاري  )السجل  سليلان 

البيضاء 1103( قد :
رأسلال  في  الزياد3  قررت 
درهم   216.000.000 الشركة بلبلغ 
إلى  درهم   24.000.000 من  لرفعه 
240.000.000 درهم عن طريق دمج 
اإلسلية  القيلة  ورفع  االحتياطيات 
درهم   1600 إلى  املوجود3  لألسهم 

للسهم الواحد.
والنهائي  الفوري  اإلنجاز  عاينت 
ورفع  الرأسلال  في  املعيية  للزياد3 

القيلة اإلسلية لألسهم.
الفصل  لذلك  نتيجة  عدلت 

السادس من اليظام األسا�سي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 
 للدار البيضاء بتاريخ 23 ديسلبر 2020 

تحت رقم 258646.
مجلس اإلدار3

334 P

CFAO MOTORS MAROC
نقل مقر الشركة

تعديل نظامي تالزمي
بتاريخ  مداولة  بلوجب   -  I

5 أغسطس 2020، فإن مجلس إدار3 

 CFAO« لتسلية  الحاملة  الشركة 

شركة   «MOTORS MAROC

 110.000.000 رأسلالها  مساهلة 

درهم، الكائن مقرها بالدار البيضاء - 

15، زنقة علر السالوي، قد :

الدار  إلى  الشركة  مقر  نقل  أ( 

البيضاء - مقاطعة سيدي البرنو�سي، 

كلم 11، طريق رقم 111.

للفصل  التالزمي  التعديل  ب( 

الرابع من اليظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

25 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء  للدار 

2020 تحت رقم 259125.
مجلس اإلدار3

335 P

CFAO MOTORS
إقفال الفرع التابع بالدار البيضاء

)زناتة(
إن مجلس اإلدار3 املجتلع في   -  I

الحاملة  للشركة   ،2020 نوفلبر   4

لتسلية »CFAO MOTORS» شركة 

 92.268.000 رأسلالها  مساهلة 

درهم، الكائن مقرها بالدار البيضاء - 

 ،11 كلم  مقاطعة سيدي البرنو�سي، 

طريق رقم 111، قد تقرر :

الكائن  التابع  الفرع  إقفال  أ( 

بالدار البيضاء - )زناتة( - طريق 111 

»ملكية أنجيل».

وضع نهاية ملهام املدير السيد نبيل 

زنيبر.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

25 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء  للدار 

2020 تحت رقم 259124.
مجلس اإلدار3

336 P

ALNASSIR

استلرار الشركة
العامة  الجلعية  بلوجب   -  I

العادية وغير العادية امليعقد3 بتاريخ 

الشركة  فإن   ،2020 يونيو   26

 «ALNASSIR« لتسلية  الحاملة 

 300.000 رأسلالها  شركة مساهلة 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

هللا،  عبد  بن  عالل  زنقة   ،21  -

 - التجاري  )السجل  الرابع  الطابق 

قررت  قد   ،406222 البيضاء  الدار 

 352 استلرار الشركة تطبيقا لللاد3 

املتعلق   17-95 رقم  القانون  من 

بشركات املساهلة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

23 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء  للدار 

2020 تحت رقم 258643.
مجلس اإلدار3

337 P

M.C. TECH

استلرار الشركة
املؤرجة  القرارات  بلوجب   -  I

الجلعية  فإن   ،2020 22 يونيو  في 

الحاملة  للشركة  املختلطة  العامة 

شركة   «M.C. TECH« لتسلية 

رأسلالها  محدود3،  مسؤولية  ذات 

الكائن مقرها بالدار  10.000 درهم، 

الزرقطوني،  شارع   ،265  - البيضاء 

الدار   - التجاري  )السجل   ،92 رقم 

قررت  قد   ،)412985 البيضاء 

 86 لللاد3  تطبيقا  الشركة  استلرار 

من القانون رقم 5-96.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

25 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء  للدار 

2020 تحت رقم 259166.
املدبر

338 P
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DOMABEN
استلرار الشركة

املؤرجة  القرارات  بلوجب   -  I
الشريك  فإن   ،2020 30 يونيو  في 
لتسلية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
ذات  شركة   «DOMABEN»
وحيد،  بشريك  محدود3  مسؤولية 
الكائن  درهم،   100.000 رأسلالها 
شارع   ،265  - مقرها بالدار البيضاء 
)السجل   ،92 رقم  الزرقطوني، 
 ،)418353 الدار البيضاء   - التجاري 
تطبيقا  الشركة  استلرار  قررت  قد 

لللاد3 86 من القانون رقم 5-96.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 
25 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء  للدار 

2020 تحت رقم 259165.
املدبر

339 P

PARIZZI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3 
بلشارك وحيد

استلرار الشركة
استثيائيا  الوحيد  املشارك  قرر 
30 سبتلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار 
 PARIZZI« املسلا3  للشركة   ،2020
مسؤولية  ذات  شركة   «SARL
رأسلالها  وحيد،  بلشارك  محدود3 
100.000 درهم، الكائن مقرها بالدار 
البيضاء - شارع الحسن الثاني، زاوية 
1، مدار سانت اكزوبيري وزنقة عالل 
طبقا  الشركة،  حل  بعدم  الفا�سي، 
القانون من   86 البيد   ملقتضيات 
 5-96، كلا هو معدل ومكلل والبيد 
40 من القانون األسا�سي، وذلك رغم 
 ،2019 املالية  السية  حسابات  أن 
املالية  القيلة  تجعل  جسار3  تبين 
الصافية للشركة أقل من ربع رأس 

املال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2020 31 ديسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 259961.
املدبر

340 P

األستاذ دحلان املزرياحي

موثق بطيجة

2، ملتقى شارع محلد الخامس والزرقطوني، 

إقامة الجوهر3 الزرقاء، الرقم 6، طيجة

IBY PROPERTIES
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي يوم 23 يياير 

عقارية  شركة  تأسيس  تم   ،2019

مدنية بالخصائص التالية :

.IBY PROPERTIES : التسلية

مجلعات  بياء  أو  شراء   : الهدف 

سكيية.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

والتجهيزية،  الصياعية  التجارية، 

عالقة  لها  التي  والثابتة  امليقولة 

بهدف  مباشر3  غير  أو  مباشر3 

في  املساهلة  شأنها  من  أو  الشركة، 

تطوير الشركة.

املقر  يوجد   : االجتلاعي  املقر 

شارع  طيجة  في  للشركة  االجتلاعي 

عبد هللا كيون وزنقة أبي جرير طباري 

الطابق األول،  تسنيم بالزا علار3 أ، 

مكتب رقم 1.

املد3 :  99 سية ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

بقيلة  اجتلاعية  حصة   100 على 

اكتتبت  كلها  للواحد3  درهم   1000

أودعت نقدا في حساب بيكي كامتي :

 99 البشير  ابن  يسرى  السيد3 

حصة اجتلاعية ؛

حصة   1 ابريني  احلد  السيد 

اجتلاعية ؛

املجلوع : 100 حصة اجتلاعية.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل سية.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف مسير3 واحد3 ملد3 غير محدد3 

وهي : يسرى ابن البشير.
األستاذ دحلان املزرياحي

موثق بطيجة

341 P

األستاذ دحلان املزرياحي

موثق بطيجة

2، ملتقى شارع محلد الخامس والزرقطوني، 

إقامة الجوهر3 الزرقاء، الرقم 6، طيجة

SM PROPERTIES
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي يوم 24 يياير 

عقارية  شركة  تأسيس  تم   ،2019

مدنية بالخصائص التالية :

.SM PROPERTIES : التسلية

مجلعات  بياء  أو  شراء   : الهدف 

سكيية.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

والتجهيزية،  الصياعية  التجارية، 

عالقة  لها  التي  والثابتة  امليقولة 

بهدف  مباشر3  غير  أو  مباشر3 

في  املساهلة  شأنها  من  أو  الشركة، 

تطوير الشركة.

املقر  يوجد   : االجتلاعي  املقر 

شارع  طيجة  في  للشركة  االجتلاعي 
عبد هللا كيون وزنقة أبي جرير طباري 

الطابق األول،  تسنيم بالزا علار3 أ، 

مكتب رقم 1.

املد3 :  99 سية ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

بقيلة  اجتلاعية  حصة   100 على 

اكتتبت  كلها  للواحد3  درهم   100

أودعت نقدا في حساب بيكي كامتي :

 99 البشير  ابن  املهدي  السيد 

حصة اجتلاعية ؛

 1 السيد3 صورية متاقي بنسود3 

حصة اجتلاعية ؛

املجلوع : 100 حصة اجتلاعية.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل سية.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف مسير3 واحد3 ملد3 غير محدد3 

وهو : املهدي ابن البشير.
األستاذ دحلان املزرياحي

موثق بطيجة

342 P

O TROIS K
شركة محدود3 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 500.000 درهم

قيد الزياد3 إلى 200.000 درهم
املقر الرئي�سي : زنقة الجبهة الوطيية، 

رقم 19، طيجة
رقم السجل التجاري : 44283

يستفاد من محضر الجلع العام 
لشركة  O TROIS K شركة محدود3 
وحيد،  شريك  ذات  املسؤولية 
 2020 أكتوبر   23 بتاريخ  امليعقد 
الوطيية،  الجبهة  بزنقة  بطيجة، 
رقم 19، واملسجل بتاريخ 28 أكتوبر 
رقم  باالستخالص  األمر   ،2020
53962/2020، أن الجلع العام قرر 

ما يلي :
الرأسلال  بتخفيض  القيام 
زياد3  يعقبها  درهم،   500.000 إلى 

الرأسلال إلى 200.000 درهم.
إصدار  عبر  الزياد3  هذه  تحقيق 
لكل  درهم   100 بقيلة  2000 سهم 
عيد  كليا  قيلتها  تدفع  ميه،  واحد 
مع  التعويض  سبيل  على  االكتتاب 
للشريك  الجاري  الحساب  رصيد 
نقدية  مؤكد3  ديون  من  املكون 

ومستحقة.
وكيتيجة لذلك، تعديل الفصلين 

6 و 2 من القانون األسا�سي.
املاد3 6 : ساهم الشريك الوحيد 
السيد نسيم كريم في الشركة بلبلغ 

قدره 200.000 درهم.
املاد3 2 : رأسلال الشركة محدد 
في 200.000 درهم مقسم إلى 2000 
سهم بقيلة اسلية قدرها 100 درهم 
لكل واحد، واملرقلة من 1 إلى 2000 
حصة مكتتبة كليا، ومدفوعة القيلة 
للشريك  بالكامل  مسيد3  كليا، 

الوحيد السيد نسيم كريم.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكلة  ضبط  كتابة 
 ،2020 ديسلبر   28 بتاريخ  لطيجة 

تحت رقم 232665.
مستخرج قصد البيان

املسير

343 P
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CITE EL HAMRA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
رأسلالها 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : شارع عقبة، زنقة 

واد فاس، علار3 رقم 4، شقة رقم 

3، أكدال، الرباط

سجل تجاري رقم 68221

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

شركاء  قرر   2020 فبراير   6 بتاريخ 

شركة CITE EL HAMRA، وهي شركة 
رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود3، 

100.000 درهم ما يلي :

املصادقة على تفويت 100 حصة، 

من طرف السيد ياسر العلمي لفائد3 

السيد بن دحلان جلال.

وفق   2 و   6 الفصول  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يياير   12 بتاريخ 

.110184
من أجل اإليداع والنشر

344 P

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE
NAMAE

شركة ذات املسؤولية محدود3
رأسلالها 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 8 زنقة 2 حي سباعي 

حي الفرح الرباط
رقم السجل التجاري : 142353

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1

تم تأسيس شركة   2020 13 أكتوبر 

الخصائص  ذات  املسؤولية  ذات 

التالية :

 LIBRAIRIE ET  : التسلية 

.PAPETERIE NAMAE

تجار3   - مكتب   : الشركة  نشاط 

عامة.
حي   2 زنقة   8  : االجتلاعي  املقر 

سباعي حي الفرح الرباط.

لقد تم تحديد   : رأسلال الشركة 
درهم   100.000 رأسلال الشركة في 
حصة اجتلاعية   1000 مقسلة إلى 
موزعة  درهم   100 الواحد3  قيلة 

كالتالي :
 : الحفيظ  عبد  اليجمي  السيد 

500 حصة اجتلاعية.
السيد اليجمي سعيد : 500 حصة 

اجتلاعية.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسير 

السيد اليجمي عبد الحفيظ.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
باستثياء  سية  كل  من  ديسلبر   31
تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السية 

التقييد في السجل التجاري.
لقد تم تحديد مد3 الشركة في 99 

سية.
لدى   القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ 9 نوفلبر 2020 تحت 

رقم السجل التجاري 142353.
للنشر واإلعالن

345 P

فيضاب مكتب املحاسبة واالستشار3 الضرائبية

امللثل القانوني : محلد البغدادي محاسب 

معتلد

213 شارع محلد الخامس قيسارية الهدى

الطابق األول الشقة 8 سيدي سليلان

الهاتف : 0532504623

STE AIGLE AGRO شركة
SNC

حل الشركة
وعلى   2020 ديسلبر   28 بتاريخ 
إثر الجلع العام غير العادي لشركة 
رأسلالها   STE AIGLE AGRO SNC

20.000 درهم، مقرها االجتلاعي : 
حي الليلون بلوك 8 رقم 3 سيدي 

سليلان، قد تقرر ما يلي :
 STE AIGLE« شركة  حل   -  1
AGRO SNC» ابتداء من 28 ديسلبر 

.2020
طواك  رزق  السيد  تعيين   -  2

مسؤوال عن حل الشركة.
3 - تم اإليداع القانوني باملحكلة 
 14 في  سليلان  بسيدي  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 9.
346 P

فيضاب مكتب املحاسبة واالستشار3 الضرائبية

امللثل القانوني : محلد البغدادي محاسب 

معتلد

213 شارع محلد الخامس قيسارية الهدى

الطابق األول الشقة 8 سيدي سليلان

الهاتف : 0532504623

STE AIGLE AGRO شركة
SNC

حل الشركة
وعلى   2020 ديسلبر   31 بتاريخ 
إثر الجلع العام غير العادي لشركة 
رأسلالها   STE AIGLE AGRO SNC
االجتلاعي  مقرها  درهم،   20.000
سيدي   3 رقم   8 حي الليلون بلوك   :

سليلان، قد تقرر ما يلي :
 STE« شركة  تصفية  تقرر   -  1
AIGLE AGRO SNC» وإيقاف جليع 
 31 من  ابتداء  التجارية  أنشطتها 

ديسلبر 2020.
السجل  على  التشطيب   -  2

التجاري للشركة.
طواك  رزق  السيد  تعيين   -  3

مسؤوال عن هذه التصفية.
4 - تم اإليداع القانوني باملحكلة 
 14 في  سليلان  بسيدي  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 10.
347 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

HIB BOIS
تأسيس شركة

رقم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 21 بتاريخ   202000059133034
شركة  تأسيس  تم   2020 ديسلبر 
شركة  محدود3  مسؤولية  ذات 

فردية، جصائصها كالتالي :
.HIB BOIS : االسم التجاري

حي  س  بلوك   414 رقم   : املقر 
الياسلين - سيدي قاسم.

 - مقاولة نجار3   : الهدف الرئي�سي 
تأجير األدوات املية - مقاولة أشغال 

مختلفة.
يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسلة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائد3 املالك الوحيد للشركة.

التسيير : عبد الكريم العطافي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسيدي 

تحت   2021 يياير  فاتح  يوم  قاسم 

رقم 1 السجل التجاري رقم 28235.

348 P

IMAGE IN FILMS
SARL AU

تغيير املقر االجتلاعي للشركة
غير  العامة  الجلعية  إن   -  1

 IMAGE IN FILMS العادية لشركة 

SARL AU امليعقد3 بلقر االجتلاعي 

بتاريخ 24 نوفلبر 2020، قد تم تقرير 

ما يلي :

صادقت   : االجتلاعي  املقر  تغيير 

على تحويل املقر االجتلاعي للشركة 

.IMAGE IN FILMS SARL AU

من العيوان القديم شارع األبطال 

إلى  الرباط  أكدال   4 رقم  شقة   15

بلحارتي  20 زنقة   : الجديد  العيوان 

حي موالي إسلاعيل 1100 سال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

ضبط املحكلة التجارية بالرباط يوم 

2 يياير 2021 تحت رقم 110123.

349 P

FSJ DISTRIBUTION
SARL

شركة محدود3 املسؤولية

رأسلالها 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : الرباط، عيد 

جيفيسكونط سيرفيس 12 مكرر، 

زنقة لبيان، رقم 3، املحيط

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1

2020 بالرباط، قد تم  22 نوفلبر  في 

املسؤولية  محدود3  شركة  تأسيس 

والتي تحلل الخصائص التالية :
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 FSJ DISTRIBUTION  : التسلية 

.SARL

وشراء  بيع   : االجتلاعي  الهدف 

جليع املواد.

توزيع املواد الغذائية.

االستيراد والتصدير.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

 100 1000 حصة بثلن  مقسم على 

درهم للحصة الواحد3.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

الرباط،   : االجتلاعي  املقر 

مكرر،   12 سيرفيس  جيفيسكونط 
زنقة لبيان، رقم 3، املحيط.

السيد  من  كل  عين   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  سالل  توفيق 

.AB529361 التعريف الوطيية رقم

الحامل  محلد  العيرج  والسيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.AB528330

مسيران للشركة ملد3 غير محدود3.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

ديسلبر   24 في  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 6496.

3 - االندراج في السجل التجاري : 
سجلت الشركة في السجل التجاري 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

.148493

350 P

STE ZINA MIEL
إعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع  تم  قد   ،2020 أغسطس   28

تحلل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.STE ZINA MIEL : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود3 ذو شريك وحيد.

تاجر   -  1  : االجتلاعي  الهدف 

العسل.

اليحل  تربية  معدات  تاجر   -  2

واملعدات الزراعية.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسلة 
100 درهم للحصة الواحد3، مقسلة 

كلا يلي :
السيد محلد زايد : 1000 حصة.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 
التأسيس.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتلاعي : حي الوفاء 5 رقم 

633 الطابق الثاني القييطر3.
التسيير : زيية انس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2020 ديسلبر   22 بالقييطر3 بتاريخ 

تحت رقم 212.
351 P

STE RH FIRST
SARL AU

إعالن
على إثر الجلع العام غير العادي 
وامليعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من 
فقد  والشريك  الوحيد  املسير  طرف 

تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجتلاعي من 14 زنقة 
االشعري مكتب رقم 4 الرباط إلى حي 

الرحلة سكتور د رقم 1242 سال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   24 يوم  بسال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 30621.
352 P

TOUNSI TRAVAUX
SARL AU

زياد3 رأس املال
رأسلال  زياد3  العام  الجلع  قرر 
ثالث  إلى  درهم  مليون  من  الشركة 
مليون درهم من جالل إنشاء 20.000 
مدفوعة  درهم   100 بقيلة  سهم 
بالكامل مع ربع املبلغ نقدا في البيك : 

500.000 درهم.
زياد3  على  العام  الجلع  وافق 
تصحيح  تم  وقد  الشركة  رأسلال 
األسا�سي  القانون  من  السابع  البيد 

للشركة.

ثالثة  الجديد  الشركة  رأسلال 
 30.000 إلى  مقسلة  درهم  مليون 

سهم بقيلة 100 درهم.
تون�سي عبد اإلله : 30.000 سهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
ديسلبر   25 التجارية بالرباط بتاريخ 

2020 تحت رقم 109209.
353 P

TRANSLIM
SARL

حل الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ  الشركة  بلقر  عقد  الذي 
فيه  قرر  والذي   2020 31 ديسلبر 

املدير ما يلي :
.«TRANSLIM SARL« حل الشركة
سليلاني  مونية  السيد3  تسلية 

كلصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة  
يياير   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110243.
354 P

SOCIETE YOU-MEK CAR
SARL AU

 15 بتاريخ  عقد  عرفي  بلقت�سى 
أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات شريك وحيد 

ذات املليزات التالية :
 SOCIETE YOU-MEK : التسلية

.CAR SARL AU
رأسلالها : 100.000 درهم.

 10 حي االزدهار   : املقر االجتلاعي 
زنقة 5 رقم 32 ب م ع مكياس.

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

حجاري  السيد   : الشركة  مسير 
محسين.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بلكياس  لالستثلار  الجهوي 
بالسجل  واملسجل   2021 يياير   8

التجاري تحت رقم 51891.
355 P

BATITRAD
شركة محدود3 املسؤولية

رأسلالها 500.000 درهم

املقر : 62 مكرر شارع مدغشقر

حي املحيط - الرباط

حل الشركة قبل األوان
العادي  غير  العام  الجلع  قرر 

بتاريخ 24 نوفلبر 2020 حل الشركة 

وذلك  االجتلاعي،  الهدف  إلنتهاء 

ابتداء من التاريخ املذكور أعاله، كلا 

قرر الجلع العام تعيين السيد ملين 

إدريس، كلصفي للشركة في العيوان 

مكرر شارع مدغشقر حي   62 التالي 

املحيط - الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110154.
بلثابة مقتطف وبيان

356 P

STE ACCESSPUB

SARL
شركة ذات مسؤولية محدود3

رفع وجفض راسلال الشركة
االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

 ،2020 يوليو   30 يوم  امليعقد 

ACCESSPUB، شركة  لشركاء شركة 

راسلالها  محدود3،  مسؤولية  ذات 

1.000.000 درهم، مقرها االجتلاعي 

بالرباط 23 زاوية زنقتي احلد الوكيلي 

ويوسف ابن تاشفين، اقامة لتوليب، 

شقة رقم 2 حسان، مسجلة بالسجل 

التجاري بالرباط تحت رقم 120331، 

قرر ما يلي :

بلا  الشركة  راسلال  في  الزياد3 

الجذه من  درهم،   2.500.000 قدره 

 3.500.000 الى  درهم   1.000.000

درهم، وذلك باصدار 25.000 حصة 

درهم للحصة   100 جديد3 من فئة 

عيد  كاملة  تسديدها  وتم  الواحد3، 

الحسابات  مع  باملقاصة  االكتتاب 

الجارية للشركاء.
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االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

امليعقد يوم 312 سبتلبر 2020، قرر 

ما يلي :

بلا  الشركة  راسلال  في  الزياد3 

الجذه من  درهم،   2.333.400 قدره 

 5.833.400 الى  درهم   3.500.000

درهم، وذلك باصدار 23.334 حصة 

درهم للحصة   100 جديد3 من فئة 

عيد  كاملة  تسديدها  وتم  الواحد3، 

االكتتاب بايرادات نقدية من طرف 

شركاء جدد.

وذلك  الشركة،  راسلال  جفض 

بالغاء 2333 حصة.

 2334 باصدار  وذلك  رفعه  تم 

درهم   100 فئة  من  جديد3  حصة 

تسديدها  وتم  الواحد3،  للحصة 

مع  باملقاصة  االكتتاب  عيد  كاملة 

الحسابات الجارية للشركاء.

الشركة  رأسلال  أصبح  وهكذا 

موزعا كلا يلي :

حصة   23.334  ... مقتبل عدنان 

أي 2.333.400 درهم.

 BENALI شركة 

 D’AUTOMOBILE SARL  ...

11.662 حصة أي 1.166.200 درهم.

 L.M.S.&PARTNERS شركة 

SARL   11.662حصة أي 1.166.200 

درهم.

 LUPUNA HOLDING شركة 

أي  حصة   11.662     SARL

1.166.200 درهم.

حصة   58.335  ....... ما مجلوعه 

أي 5.833.500 درهم.

 6 وعلى اثره تم تعديل الفصول 

و2 من اليظام االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2020 يياير   12 يوم 

.110196

357 P

مونديال كونطا
ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح 
شقة رقم 2 اكدال الرباط

الهاتف : 05.32.68.22.82 

الفاكس : 05.32.68.22.89

 STE AUX DOUX PRESSING
ECOLOGIQUE DE TANGER

SARL
تعديل

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ يوم 21 اكتوبر 2019، شركة 
 AUX املحدود3  املسؤولية  ذات 
 DOUX PRESSING ECOLOGIQUE
االتفاق  تم   ،  DE TANGER SARL

على ما يلي :
تحويل املقر االجتلاعي الى وسط 
املديية،  ساحة املغرب العرب، بيرنس 

سيتر، الطابق االر�سي 1، طيجة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   8 يوم 

.111665
358 P

مونديال كونطا
ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح شقة 
رقم 2 اكدال الرباط

الهاتف : 05.32.68.22.82 
الفاكس : 05.32.68.22.89

 CAFE DE LA CLINIQUE
INTERNATIONALE SARL

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ يوم 21 اكتوبر 2019، شركة 
 CAFE DE ذات املسؤولية املحدود3 
           LA CLINIQUE INTERNATIONAL

SARLتم االتفاق على ما يلي :
تحويل املقر االجتلاعي إلى وسط 
بيزنيس  املديية، ساحة املغر العرب، 

سيتر، الطابق األر�سي 2 ب، طيجة،
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بطيجة بتاريخ 8 يياير 2021 

تحت رقم 111662.
359 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح شقة 

رقم 2 اكدال الرباط

الهاتف : 05.32.68.22.82 
الفاكس : 05.32.68.22.89

 STE CLINIQUE

 MULTIDISCIPLINAIRE DE

TANGER
SARL

تعديل
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ يوم 21 اكتوبر 2019، شركة 

 CLINIQUE 3ذات املسؤولية املحدود

 MULTIDISCIPLINAIRE DE

االتفاق على  تم   ،  TANGER SARL

ما يلي :

تحويل املقر االجتلاعي الى وسط 

العرب،  املغرب  ساحة  املديية،  

 ،2  ،1 الطابق االر�سي  بيرنس سيتر، 

3، 4، 5 و6  طيجة.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يياير   8 يوم 

.111621

360 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح

 شقة رقم 2 اكدال الرباط

الهاتف : 05.32.68.22.82 

الفاكس : 05.32.68.22.89

 STE CLINIQUES

 INTERNATIONALES DU

MAROC
SARL

تعديل
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

 ،2019 اكتوبر   21 يوم  املؤرخ 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

 CLINIQUES INTERNATIONALES

االتفاق  تم   ،  DU MAROC SARL

على ما يلي :

تحويل املقر االجتلاعي الى وسط 
العرب،  املغرب  ساحة  املديية،  

بيرنس سيتر، رقم 81، طيجة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   8 يوم 

.111663
361 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح شقة 

رقم 2 اكدال الرباط

الهاتف : 05.32.68.22.82 

الفاكس : 05.32.68.22.89

 STE CENTRE DE
 RADIOLOGIE

 INTERNATIONAL DE
TANGER

SARL
تعديل

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
 ،2019 اكتوبر   21 يوم  املؤرخ 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
 CENTRE DE RADIOLOGIE
 INTERNATIONAL DE TANGER

SARL ، تم االتفاق على ما يلي :
تحويل املقر االجتلاعي الى وسط 
املديية، ساحة املغرب العرب، بيرنس 

سيتر، الطابق االر�سي 3 و4 طيجة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   8 يوم 

.111669
362 P

مونديال كونطا

ش.م.م.
مقرها االجتلاعي : 8 زنقة  ضاية افراح شقة 

رقم 2 اكدال الرباط
الهاتف : 05.32.68.22.82 
الفاكس : 05.32.68.22.89

شركة وراقة مركز نسخ ابن سينا
SAR AU

شركة ذات مسؤولية محدود3
بشريك وحيد

تعديل
العام  الجلع  مداوالت  بلقت�سى 
يوم وحيد،  بشريك  االستثيائي 
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ذات  شركة   ،2020 نونبر   19
وحيد،  بشريك  محدود3  مسؤولية 

اعتلد القرارات االتية :
توثيق بيع الحصص االجتلاعية: 

تللك  ملريني  فوزية  السيد3 
السيد  اجتلاعية،  حصة   800
 100 يللك  بنشقرون  محلد كريمي 
انس  والسيد  اجتلاعية  حصة 
حصة   100 يللك  بنشقرون  كريمي 
حصصهم  جليع  باعوا  اجتلاعية 
الحكيم  عبد  لسيد  االجتلاعية 

مطاع.
 : لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
سييا  ابن  نسخ  مركز  وراقة  شركة 
مسؤولية  ذات  شركة  أصبحت 

محدود3 بشريك وحيد.
اإلمضاءات  تعيين  استقالة، 
استقالة السيد محلد   : االجتلاعية 
كريمي بنشقرون وعيين السيد عبد 
الحكيم مطاع املسير الوحيد للشركة 
تل�سي  محدود3.  غير  ملد3  وذلك 
الوثائق البيكية واالدارية وغيرها من 

طرف السيد عبد الحكيم مطاع.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   12 يوم 

.110234
363 P

STE HYGIOTECH MAROC
SARL

رأسلالها : 50.000 درهم
مقرها االجتلاعي : الرباط ، اكدال 

املقر االجتلاعي : زنقة سبو استوديو 
A05 رقم

تغيير املقر االجتلاعي للشركة
بقرار من الجلع العام االستثيائي 
شركاء  قرر   ،2020 ديسلبر   4  : ل 
ش.م.م. ماروك  اجيوتيك   شركة 

 ما يلي :
تغيير املقر االجتلاعي للشركة من 
زنقة  مكرر،   5 رقم  أكدال  الرباط 
املهدي ماجييوش الى الرباط اكدال 

.A0558 زنقة سبو استوديو رقم

املقر  الرابع  الفصل  تغيير 
قانون  على  واملصادقة  االجتلاعي 

أسا�سي جديد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   14 يوم 

.110266
مقتطف وبيان

364 P

STE SOS PEDIATRE RABAT 
شركة ذات مسؤولية محدود3

 22 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أكتوبر 2020 واملسجل في 22 أكتوبر 
الشركة  تاسست  بالرباط،   2020

ذات الخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل  

مسؤولية محدود3.
 STE SOS PEDIATRE  : االسم 

.RABAT SARL
استشار3   : االجتلاعي  الهدف 

منزلية.
درهم   40.000  : راسلال الشركة 
400 حصة اجتلاعية  مقسلة الى   ،
الواحد3  للحصة  درهم   100 بقيلة 

موزعة كلا يلي :
 100  ... هيد  الخياري  السيد3 

حصة.
 100  ... نعيلة  صادق  السيد3 

حصة.
السيد3 بوجلعة ياسليية ... 100 

حصة.
 100  ... ندى  املسياوي  السيد3 

حصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التاسيس النهائي.
من فاتح يياير الى   : السية املالية 
31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   30 علار3   : املقر االجتلاعي 
الوكيلي  أحلد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
التسيير : السيد3 الخياري هيد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.148229

365 P

STE BIOKANA
شركة ذات مسؤولية محدود3

تاسيس   شركة
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
18 ديسلبر 2020، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدود3 ذات الخصائص التالية :
 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.BIOKANA
ادار3  مقاول   : االجتلاعي  الهدف 

االستغالل التجاري أو الصياعي.
العسكرية  أو  املدنية  الخدمة  أو 

الزراعية.
اوالد   482 رقم   : املقر االجتلاعي 

جابر العرجات السهول سال.
املد3 االجتلاعية : 99 سية.

حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسلال 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كلا يلي :
السيد يامني كريم 900 حصة.

السيد3 اتباتو نجية 100 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد3 اتباتو 
غير  ملد3  للشركة  كلسير3  نجية، 

محدود3.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 32662.
366 P

STETRANS BETON NET
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3
بشريك وحيد

تاسيس   شركة
بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
18 ديسلبر 2020، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  وحيد،  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية :
 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.TRANS BETON NET SARL AU
في  مقاول   : االجتلاعي  الهدف 
البياء  في  مقاول  البضائع،  اليقل 

وأنشطة مختلفة.

محلد  :شارع  االجتلاعي  املقر 

الخامس علار3 30 شقة رقم 11  سال 

الجديد3.

املد3 االجتلاعية : 99 سية.

حدد   : االجتلاعي  الراسلال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسلال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كلا يلي :

  1000 طارق  الدراوي  السيد 

حصة.

تبدأمن فاتح   : السية االجتلاعية 

يياير الى 31 ديسلبر من كل سية.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

كلسير للشركة ملد3  الزعراط علار، 

غير محدود3.
التجاري  السجل  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

تحت   ،2021 يياير   14 بتاريخ  بسال، 
رقم 32699.

367 P

CMCC

مكتب محلد لللحاسبة واالستشار3

محاسب بالرباط

G.S.M : 06.61.33.94.09

 STE INVESTENA TRADER
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   ،2020 ديسلبر   22 في  بالرباط 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد املليزات التالية :

 STE INVESTENA  : التسلية 

.TRADER SARL AU

السلسر3   : االجتلاعي  الهدف 

والتجار3.
املقر االجتلاعي :  زنقة وجد3 رقم 

21 شقة رقم 2 حسان الرباط.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تقييدها بالسجل التجاري.
درهم   100.000  : رأسلالها 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسلة 

100 درهم للحصة الواحد3 املوزعة 

على الشكل التالي :
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السيد محلد بدر أهبار املحصل 

على 1000 حصة.

للشركة  كلسير  عين   : التسيير 

غير  لفتر3  أهبار  بدر  محلد  السيد 

محدد3.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 14 في   110283 رقم  تحت  بالرباط 
التجاري  السجل  رقم   ،2021 يياير 

.148861

 368 P

STE THALIA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد

مقرها االجتلاعي : سال تجزئة الخير، 

العلار3 22، الشقة رقم 5، لغربلية
راسلالها : 10.000 درهم

السجل التجاري رقم : 26599 بسال

التعريف الضريبي رقم : 3369266

العادي  العام  الجلع  محضر 

بتاريخ 9 ديسلبر 2020،  قرر ما يلي :

اغالق تصفية الشركة ابتداء من 

9 ديسلبر 2020.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

 ،2021 يياير   12 االبتدائية بسال في 

تحت رقم 35229.

369 P

 STE SADREX
SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ 

9 ديسلبر 2020 بالرباط والتي تحلل 

الخصائص التالية :

وشراء،  بيع   : االجتلاعي  الهدف 

توزيع وبيع وقود التشحيم، الشحوم 
انواع  نقل  الصياعي  الوقود  زيت 

تصنيف  بنزين،  محطة  البضائع، 

الخدمات.

املعطيات  بجليع  القيام  وعلوما 

التي قد تساهم في التيلية الشركة، 

التجهيزات  وتبادل  الشراء،  بيع 

املباشر3 أو الغير املباشر3.

رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

الواحد3 موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

السيد حليد العبي 1000 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التاسيس النهائي.

من فاتح يياير الى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي : 46 شارع العقبة 

شقة رقم 2 اكدال الرباط.

التسيير : من طرف حليد العبي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

.148262

370 P

STE STAR EGYPTE TOURS

SARL AU

تصفية شركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العادي املسجل في سال بتاريخ 

شركة  لشركاء   ،2020 ديسلبر   12

STAR EGYPTE TOURS وهي شركة 

بشريك  املحدود3  املسؤولية  ذات 

درهم،   300.000 راسلالها  وحيد، 

بلجلوعة  الكائن  االجتلاعي  مقرها 

 4 رقم   ،35 رقم  زنقة  الجريري 

باالجلاع  االقرار  تم  سال،  تابريكت 

على ما يلي :

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

مصطفى محلد عبد الجواد عبد هللا.

تصفية نهائية للشركة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

يياير   12 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021، تحت رقم 35233.

371 P

STE RACHIMANE ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدود3

راسلالها : 100.000 درهم
مقرها االجتلاعي : 23 شارع انوال 

علار3 فلوري 11 مكتب رقم 4 
ميلوزا القييطر3

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3 بتاريخ 29 ديسلبر 2020، 
لشركة  االسا�سي  القانون  اعداد  تم 
باملليزات  املحدود3  املسؤولية  ذات 

التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
 STE  : الشركة  تسلية 

.RACHIMANE ENERGY
أعلال   : االجتلاعي  الهدف 
مقاول  والتركيب والصيانة،  الكهرباء 

التركيبات الكهربائية.
عيوان املقر االجتلاعي : 23  شارع 
انوال علار3 فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميلوزا القييطر3.
اجلها  من  تاسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية.
 100.000  : مبلغ راسلال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
السيد أفتيس رشيد .. 500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة.
 500  .... ايلان  وجديد  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة.
الشركة  مسير   : الشركاء  صفات 

السيد أفتيس رشيد.
السيد3 وجديد ايلان : شريك.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
58142 بتاريخ  بالقييطر3، تحت رقم 

13 يياير 2021 .
 372 P

STE SOCIALITE
شركة ذات مسؤولية محدود3

فسخ الشركة مسبقا
االستثيائي  العام  الجلع  إن   
امليعقد بتاريخ 12 نونبر 2020 لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   SOCIALITE
راسلالها  وحيد،  بشريك  محدود3 
50.000 درهم، مقرها االجتلاعي : 20 
زنقة اكللان سيدي علي شقة رقم 2 

اكدال الرباط، قرر ما يلي :

فسخ الشركة مسبقا.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 

علي ارجوج.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 110069 

بتاريخ 6 يياير 2021.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

373 P

 STE AGRO NORD

PRODUCTION

SARL AU

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 59 AVENUE

 MLY ABDELAZIZ N°4 RES MLY

ABDELAZIZ KENITRA

RC N°: 55991

IF N°: 45972373

تفويت حصص، استقالة املسير، 

تعيين مسير جديد وتحيين اليظام 

االسا�سي للشركة

 21 بلوجب عقد عرفي مؤرخ في 

ديسلبر 2020 فوت :

السيد جاوي محلد 1000 حصة 

 AGRO NORD في  يللكها  كان 

PRODUCTION الى :

السيد توفيق معاد 1000 حصة.

ولقد تلت استقالة السيد محلد 

جاوي.

وتعيين السيد توفيق معاد مسير 

جديد للشركة.

اثر ذلك وبلوجب قرارات الشريك 

الوحيد بتاريخ 21 ديسلبر 2020، تم 

تحيين اليظام االسا�سي للشركة.

القانوني  بااليداع  القيام  تم 

بالقييطر3  االبتدائية  باملحكلة 

رقم  تحت   ،2021 يياير   4 بتاريخ 

.1121000138

374 P
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STE TAJAK
SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :  CASABLANCA
 4 RUE DES VANNEAUX ETAGE
 RDC APPT CHT ANGLE RUE

DES CIGALES
RC N°: 376663

IF N°: 20773355
استلرارية النشاط

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 22 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

استلرارية النشاط.
اعطاء الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
 29 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 2020، تحت رقم 259541.
375 P

STE JAKTALIM
SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :  CASABLANCA

17 PLACE CHARLES NICOLE 
ETAGE 7 BUREAU 2

RC N°: 383283
IF N°: 24831504
استلرارية النشاط

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 22 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

استلرارية النشاط.
اعطاء الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
 29 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 2020، تحت رقم 259538.
376 P

STE BRAFSANTE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :  CASABLANCA
 ROUTE DE L›OASIS 4 RUE DES

ALOUETTES
RC N°: 420799

IF N°: 31901594
استلرارية النشاط

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 22 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

استلرارية النشاط.
اعطاء الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   ،2020 ديسلبر   31  

.260105
377

STE TAHAFA
 SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :   GREEN OFFICE
 19 ANGLE ROUTE EL JADIDA
  ET ABDERRAHIM BOUABID

 ETAGE 2 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA
RC N° : 308471

 IDENTIFIANT FISCAL N°:
15184255

استلرارية النشاط
بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 22 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

استلرارية النشاط.
اعطاء الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
 25 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 2020، تحت رقم 259103.
378 P

 شركة اشرف اينو 2021
شركة ذات مسؤولية محدود3 

تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية :
التسلية : اشرف اييو 2021.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدود3.

االشغال   : االجتلاعي  الهدف 
العلومية والبياء.

راسلال : 200.000 درهم.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.
: من فاتح يياير الى  املالية  السية  
31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي : رقم 1661 جيان 
زمور 1 الخليسات.

التسيير : اشرف بولباب.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية، تحت رقم السجل التجاري  

رقم 29149.

379 P

 شركة زهرة اينو
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية :
التسلية : زهر3 اييو.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود3.

كتب،  بائع   : االجتلاعي  الهدف 

الصحفية  طباعة  مكتبية،  ادوات 

وتاجر.
راسلال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

: من فاتح يياير الى  املالية  السية  

31 ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   41 رقم   : االجتلاعي  املقر 

دكالة حي اليجاح الخليسات.

التسيير : جالد اعبوش.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية، تحت رقم السجل التجاري  

رقم 29121.

380 P

STE SAGACITY CONSEIL
SARL AU

العادي  الغير  العام  الجلع  قرر 

 ،2020 اكتوبر   15 بتاريخ  امليعقد 

 SAGACITY CONSEIL لشركة 

، شركة ذات املسؤولية    SARL AU
راسلالها  وحيد،  بشريك  املحدود3 

10.000 درهم.

مقرها االجتلاعي : 5 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط.

ما يلي :

بعد املوافقة على تقرير املصفين 

تقرر انهاء عللية التصفية.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يياير   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

وتحت   110105 رقم  تحت   ،2021

الرقم الترتيبي 122.

381 P

 STE ITHMAR SUPPLY &

FOURNITURES
SARL

مقرها االجتلاعي : العلار3 رقم 12 
زنقة موالي أحلد الوكيلي الشقة 

رقم 5 حسان الرباط

السجل التجاري رقم : 94993

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى  

 ،2020 نونبر   19 في  االستثيائي 

 STE ITHMAR بلؤسسة  الشركاء 

 SUPPLY & FOURNITURES

مسؤولية  ذات  مؤسسة    ،SARL

محدود3 قرروا ما يلي :
 10.000 رفع راسلال الشركة من 

درهم الى 500.000 درهم.
مستور  رضوان  السيد  استقالة 

مسير للشركة.

تغيير العقد التاسي�سي للشركة.

رقم  تحت  القانوني  االيداع  تم 

 295 وتحت الرقم الترتيبي   110228

 14 في املحكلة التجارية بالرباط في 

يياير 2021.

382 P

 STE KALISSI
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 

تاسيس  تم   2020 ديسلبر   24  

شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد باملليزات التالية :

 STE KALISSI SARL  : التسلية 

.AU

وبيع  وحلويات  مخبر3   : الهدف 

انواع الحلويات بالتفصيل.
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راسلالها : 10.000 درهم مقسلة 
درهم   100 حصة من فئة   100 الى 
للواحد3 موزعة على الشريك الوحيد 

.SAJID ABDELMAJID السيد
 BD ANFA  : االجتلاعي  مقر 
 ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9EME ETAGE APT

.108 CASABLANCA
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
ملد3   SAJID ABDELMAJID السيد 

غير محدود3.
املد3 : 99 سية.

باملركز  القانوني  االيداع  تم 
بالدارالبيضاء  لالستثلار  الجهوي 
تحت   ،2020 ديسلبر   23 بتاريخ 

سجل التجاري رقم 484812.
383 P

شركة املنجمية الومجران
الزياد3 والخفض من راسلال

العام  الجلع  انعقاد  اثر  على 
 ،2020 نونبر   4 بتاريخ  االستثيائي 
تقرر  ألومجران،  امليجلية   للشركة 

ما يلي :
الشركة  راسلال  في  الزياد3 
الى  درهم   148.580.000 من 
درهم وذلك باصدار   348.580.000
بقيلة  جديد3  سهم   2.000.000
تكتتب  الواحد  للسهم  درهم   100
وتحرر بكاملها عن طريق املقاصة مع 
مستحقات ثابتة وسائلة ومستوجبة 

على عاتق الشركة.
العامة  الجلعية  نفس  قررت 
راسلال  جفض  االستثيائية 
الى   درهم   348.580.000 من 
درهم وذلك بخفض   100.000.000

عدد االسهم.
كلا قررت نفس الجلعية ما يلي :

التحقيق  على  املصادقة 
الشركة  راسلال  في  للزياد3  التام 
الى  درهم   148.580.000 من 
درهم وذلك باكتتاب   348.580.000
2.000.000 سهلا وتحريرهم بالكامل 
مستحقات  تعويض  طريق  عن 
ثابتة وسائلة ومستوجبة على عاتق  

الشركة.

راسلال  تخفيض  تحقيق 
الى  درهم   348.580.000 من 
درهم وذلك بخفض   100.000.000

عدد االسهم.
من  السادس  الفصل  تعديل 

اليظام االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2020 يياير   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 260809.
للنسخة واالشار3

384 P

STE BATIFOR
SARL

رأسلالها : 400.000 درهم
مقرها االجتلاعي : الرباط شارع 

الحسن الثاني رقم 5 
سجل التجاري رقم : 55981

ملحق لهبة حق الرقبة في حصص 
اجتلاعية

بلكتب  ملحق   عقد   بلقت�سى 
موثقة   االستاذ3 لال سار3 الجوهري، 
تم   ،2020 مارس   13 بتاريخ  بسال 
اصالح عقد الهبة املحرر من طرف 
 ،2018 ديسلبر   31 بتاريخ  املوثقة 
الذي وهب جالله السيد محلد علمي 
التبر  لفائد3 زوجته السيد3 حورية 
السيد3  علمي،  علي  السيد  وابيائه 
علمي  مريم  والسيد3  علمي  زينب 
حق  جليع  بينهم  متساوية  بنسب 
الرقبة في الحصص املللوكة له أي 
 800 حصة اجتلاعية وليس   1600
درهم   100 من  اجتلاعية  حصة 
للواحد3 التي يللكها في الشركة ذات 
 ،  BATIFOR املحدود3  املسؤولية 
مقرها  درهم،   400.000 راسلالها 
الحسن  شارع  بالرباط  االجتلاعي 
بالسجل  املقيد3   ،5 رقم  الثاني 
 .55981 التجاري بالرباط تحت رقم 

لم يتم تغيير باقي بيود العقد.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
 14  ،11  ،9 بتاريخ  للشركة امليعقد  
اصالح  تم   ،2020 ديسلبر  و16 
6 و2 من القانون االسا�سي  الفصول 

للشركة.

الفصل السادس  : املساهلات :

راسلال  في  شريك  كل  يساهم 

الشركة بلبلغ نقدي يقدر على التالي :

 16.000  .... علمي  محلد  السيد 

درهم.

 26.000  .... السيد3 حورية التبر  

درهم.

 36.000  .... علمي  علي  السيد 

درهم.

 36.000  .... علمي  السيد3 زينب  

درهم.

 36.000  .... علمي  السيد3 مريم  

درهم.

 .... غرميلي   محلد  السيد 

160.000 درهم.

 .... الفهري  فا�سي  وفاء  السيد3 

40.000 درهم.

املجلوع ...... 400.000 درهم.

لم يتم تغيير باقي الفصول.

الفصل السابع : راسلال الشركة :

في  محدد  الشركة  رأسلال 

 4000 الى  مقسم  درهم   400.000

درهم   100 من  اجتلاعية  حصة 

للواحد3، مرقلة من واحد الى 4000 

حصة مقسلة كالتالي :

حق   ... علمي  محلد  السيد 

االنتفاع في 1600 حصة

حق   .... التبر   حورية  السيد3 

امللكية  وحق  حصة   400 في  الرقبة 

التامة في 400 حصة.

السيد علي علمي .... حق الرقبة في 

400 حصة.

السيد3 زينب  علمي .... حق الرقبة 

في 400 حصة.

السيد3 مريم  علمي .... حق الرقبة 

في 400 حصة.

حق   .... غرميلي   محلد  السيد 

امللكية التامة في 1600 حصة.

السيد3 وفاء فا�سي الفهري .... حق 

امللكية التامة في 400 حصة.

املجلوع .... 4000 حصة.

لم يتم تغيير باقي الفصل.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 110256.

385 P

STE KARAM FOX
SARL

بتاريخ 28 ديسلبر 2020 وبلوجب 

عقد الجلع العام االستثيائي املسجل 

 ،2020 ديسلبر   29 بتاريخ  بالرباط 

قرر الشركاء ما يلي :
للشركة  االجتلاعي  راسلال  رفع 

ليصبح حسب االتي :

في  الشركة  راسلال  حدد 

الى  مقسلة  درهم   2.000.000

درهم   100 بقيلة  حصة   20.000

للحصة.

والسابع  السادس  البيد  تعديل 

من القانون االسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكلة 

يياير   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 110232.

386 P

STRADER
SARL AU

2020 وبلوجب  3 ديسلبر  بتاريخ 

عقدالجلع العام االستثيائي املسجل 

 ،2020 ديسلبر   23 بتاريخ  بالرباط 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
االجتلاعي  املال  الرأس  رفع 

للشركة ليصبح حسب امتي :

في  الشركة  رأسلال  حدد 

إلى  مقسلة  درهم،   2.500.000

درهم   100 بقيلة  حصة   25.000

للحصة.

والسابع  السادس  البيد  تعديل 

من القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 13 يياير 2021، تحت 
رقم 110233.

387 P
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BEST FODD AND SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
السجل التجاري رقم 20335 بسال

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ  بسال  املؤرخ   العادي 

 23 أكتوبر 2020، تم امتي :
والحساب  تقرير  على  املوافقة 

الختامي للتصفية.
تقرير الجلع العام وإعطاء البراء3 
كلصفي  الشفوعي  يوسف  للسيد 

للشركة.
تم  العام  الجلع  لتقرير  ونتيجة 

االنتهائ من التصفية.
مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يياير   12 يوم 

.35230
388 P

LUSSO
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2020 ديسلبر   18 يوم  بالرباط 
التأسي�سي  القانون  صياغة  تلت 
بشريك  املسؤولية  لشركةمحدود3 

وحيد لها الخصائص التالة :
.LUSSO : التسلية

شراء  وتصدير  استيراد   : الهدف 
وبيع قطع غيار السيارات.

شارع   4 فيال   : االجتلاعي  املقر 
اليوبيال قطاع 12 حي رياض الرباط.

سية ابتداءا من تاريخ   99  : املد3 
تأسيس الشركة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم.

 Mr عهد تسيير الشركة   : اإلدار3 
.CHARAR NAWFAL

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
غاية 31 ديسلبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 
يياير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 148852.
389 P

ABA FOOD
ش م م ذات الشريك الوحيد

تصحيح عيوان املقر االجتلاعي
املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2020، قرر  14 ديسلبر  بالرباط يوم 

 ABA FOOD الشريكالوحيد لشركة 

ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الوحيد القرارات التالية :

االجتلاعي  املقر  عيوان  تصحيح 

بتحديد   ABA FOOD لشركة 

 ،103 علار3   : هو  الدقيق  العيوان 

رياض  برستيجيا   ،2 قادس  إقامة 

حي الرياض،   1 املحل رقم  األندلس، 

الرباط.

تحديث القانون األسا�سي.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 

يياير   15 يوم  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 110296.

390 P

مكتب املحاسبة ايهاب استشار3 ش ذ م م

رأسلال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : شارع الحسن الثاني، علار3 

البيك املغربي للتجار3 الخارجية

مكتب رقم 9 الياظور

 س ت : 5415

MARBRE ALKAWTHAR
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

24 نوفلبر 2020، تم تأسيس شركة 

باملليزات  محدود3  مسؤولية  ذات 

التالية :

 MARBRE AL  : التسلية 

.KAWTHAR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3.

بيع   : الشركة  هدف   : املوضوع 

وتجليع الرجام واملطابخ الجاهز3.

استيراد وتصدير الرجام، واملطابخ 

واملواد  وامليتجات  املواد  وجليع 

الالزمة للنشاط.

مقر الشركة : دار الكبداني املركز 

بني سعيد، الياظور.

راسلال الشركة : 20.000 درهم، 

مقسلة إلى 2000 حصة من فئة 01 

كلها محرر3  الواحد3  للحصة  درهم 

على  مساهلته  حسب  كل  وموزعة 

اليحو التالي :

 3.500 قيس  الكريمي  السيد 

حصة.

 3.500 مصطفى  لغشيم  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد الكريمي 

قيس مسيرا للشركة ملد3 غير محدد3.

من  ابتداءا  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

كل  من  ديسلبر   31 في  وتنتهي  يياير 

سية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدريوش حيث تم تقييد الشركة في 

السجل التجاري تحت رقم 219.

391 P

STE BATI PLUS SERVICE
SARL

الراسلال : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم 122582

تحويل حصص اجتلاعية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

30 نوفلبر 2020، تم تعيين ما يلي :

الحصص  توزيع  الشريك،  وفا3 

على الورثة، نقل هذه الحصص بعد 

عللية تبادل، لصالح السيد3 سلير3 

قوبس.

السيد3   : جديد  مسير  تعيين 

سلير3 قوبس.

الحصص  نقل  على  املوافقة 

االجتلاعية، وتعديل املواد 6 و2 و13 

من القانون األسا�سي.

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

10 ديسلبر 2020، تقرر ما يلي :

هداجي  عثلان  السيد  يتيازل 

يللكها  حصة   21 عن  مقابل  دون 

السيد3  لصالح  الشركة  رأسلال  في 

سلير3 قوبس.

مليكة دون  الوافي  السيد3  تيازل 

83 حصة تللكها في أسم  مقابل عن 

مال الشركة لصالح السيد3 سلير3 

قوبس.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بتلار3  االبتدائية 

4695، في السجل  2021، تحت رقم 

الزمني رقم 33.

392 P

 STE LAMO

D’AUTOMATISME 

ET D’ELECTROTECHNIQUE

SARL

AU CAPITAL DE 1.500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 24

 RESIDENCE SOUHAIL IBN

HAJAR L’HABITAT FES

R C N° 22887

تغيير هدف الشركة
العام  الجلع  تقرير  بلقت�سى 

 ،2020 نوفلبر   16 بتاريخ  امليعقد 

: قرر الجلع العام تغيير  تقرر ما يلي 

هدف الشركة إلى ما يلي :

هدف الشركة هو :

تشييد املباني واألشغال العامة.

الشبكات  تشييد  أشغال 

الكهربائية والهدر وليكي.

االستيراد والتصدير.

من   3 املاد3  ذلك  اثر  على  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يياير   13 بتاريخ 

.155/2021

393 P
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 STE LAMO
D’AUTOMOTISME 

ET D’ELECTROTECHNIQUE
SARL

AU CAPITAL DE 1.500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N° 24

 RESIDENCE SOUHAIL IBN
HAJAR L’HBITAT FES

R C N° 22887
تعيين فرع جديد  الشركة

العام  الجلع  تقرير  بلقت�سى 
 ،2020 نوفلبر   16 بتاريخ  امليعقد 

تقرر ما يلي : 
للشركة  جديد  فرع  تعيين 

بالعيوان التالي :
الدكارات  طيكسيور   2 مخزن ب 

فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   13 بتاريخ 

.155/2021
394 P

 STE PHARMASOFT
SARL

AU CAPITAL DE 1.300.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 2EME ETAGE

 LOT N° 60 QUARTIER
INDUSTRIEL AIN CHKEF FES

R C N° 37427
تعيين فرع جديد للشركة

العام  الجلع  تقرير  بلقت�سى 
امليعقد بتاريخ 4 نوفلبر 2020، تقرر 

ما يلي : 
للشركة  جديد  فرع  تعيين 

بالعيوان التالي :
الطابق 2 شقة س أ206-73 شارع 
زنقة كلو دو بروفونس   1 آنفا زاوية 

الدار البيضاء.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   12 بتاريخ 

.2021/130
395 P

RIF TRACT
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي،  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يياير   2

محدود3 املسؤولية وذات الخصائص 

التالية :

 RIF TRACT SARL  : التسلية 

ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف : استيراد قطع الغيار.

: حي عاريض رقم  املقر االجتلاعي 

140 الياظور.

املد3 : مد3 الشركة محدد3 في 99 

سية.

في  محدد   : االجتلاعي  الراسلال 

 1000 إلى  قسلت  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

كلا  ومحرر3  مكتتبة  كلها  للواحد3 

يلي :

السيد طارق الفالح 995 حصة.

فراح املكي 5 حصة.

السية االجتلاعية : تبتدئ في فاتح 

يياير لتنتهي في 31 ديسلبر.

الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 

وملد3 غير محدود3.

بطاقة  رقم  الفالح  طارق  السيد 

.S440246 الوطيية

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالياظور 

بتاريخ 8 يياير 2021، تحت رقم 62.

396 P

 STE YABBA COMMERCE

CAP JUBI
S N C

تأسيس شركة تضامن
بتاريخ 8 ديسلبر 2020، تم وضع 

وذات  تضامن  لشركة  ميظم  قانون 

املليزات التالية :

 STE YABBA  : التسلية 

شركة   COMMERCE CAP JUBI

تضامن.

استيراد  عامة،  تجار3   : الهدف 
والخدمات  أشغال  جليع  وتصدير 
والتوزيع  والبيع  الشراء  عامة، 
عام  بشكل  والتجار3  واإلرسالية 
واملواد  واألشياء  امليتجات  لجليع 
أنواعها،  بجليع  واملعدات  واألدوات 
جليع أعلال البياء والتجديد العامة 
لللباني السكيية وغير السكيية، نقل 
آالت  كراء  الغير،  لحساب  البضائع 
اليقل، نقل السلع للحساب الخاص 
ملختلف  ودولي  وطني  نقل  الغير، 

البضائع....
الرأسلال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسلة 
موزعة  للواحد3  درهم   100 فئة 

كامتي :
السيد أيوب يبا 500 حصة.

السيد حسان يبا 500 حصة.
الشارع   : االجتلاعي  املقر 
 124 السعديين الحي الجديد الرقم 

طرفاية.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدار3 

أيوب يبا ملد3 غير محدد3.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

بتاريخ 8 يياير 2121.
 : التجاري  السجل  رقم  تحت 

.34691
396P مكرر

STE BABBA COMMERCE 
EL JANOUB

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 وذات الشريك الوحيد

تم وضع   ،2021 يياير   12 بتاريخ 
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدود3 وذات الشريكالوحيد وذات 

املليزات التالية :
 STE BABBA  : التسلية 
ذات   COMMERCE EL JANOUB
الشريك  وذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
استيراد  عامة،  تجار3   : الهدف 
والخدمات  أشغال  جليع  وتصدير، 
والتوزيع والبيع  الشراء  عامة، 

عام  بشكل  والتجار3  واإلرسالية   
واملواد  واألشياء  امليتجات  لجليع 
أنواعها،  بجليع  واملعدات  واألدوات 
جليع أعلال البياء والتجديد العامة 
لللباني السكيية وغير السكيية، نقل 
آالت  كراء  الغير،  لحساب  البضائع 
اليقل، نقل السلع للحساب الخاص 
ملختلف  ودولي  وطني  نقل  والغير، 

البضائع...........
الرأسلال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسلة 
موزعة  للواحد3  درهم   100 فئة 

كامتي :
السيد البشير بابة 1000 حصة.

القصبة  الحي   : االجتلاعي  املقر 
 182 الرقم  الثاني  الحسن  شارع 

طرفاية.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدار3 

البشير بابة ملد3 غير محدد3.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يياير   14 بتاريخ 

السجل التجاري 34229.
397 P

 STE ATELIER SERVICE
HYDRAULIQUE

SARL AU
راسلالها : 100.000 درهم

مقرها : زنقة سياء رقم 2 املر�سى 
العيون

سجل التجاري رقم 4211
تعديل قانوني

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2021 تلت املصادقة  يياير   8 بتاريخ 

على ما يلي :
مديية  من  الشركة  مقر  نقل 
للعيوان  مديية طانطان  إلى  العيون 

امتي :
اصالح  ميطقة   636 رقم  بقعة 
السفن املكتب الوطني للصيد  ميياء 

طانطان.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
يياير   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021، تحت رقم 2021/114.
398 P
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 STE DE PROMOTION

IMMOBILIERE LOUBNA
شركة مساهلة

مقرها االجتلاعي : إقامة قيس 

ساحة رابعة العدوية أكدال - الرباط
رقم سجلها التجاري : 26462 

الرباط

قفل التصفية
انعقد   ،2019 نوفلبر   15 بتاريخ 

ملساهمي  استثيائي  عام  جلع 

املصادقة  وقرر   LOUBNA الشركة 

واملصاريف  املداجيل  حساب  على 

إلى  التصفية  قفل  ميزانية  وحساب 

أعاله،  إليه  املشار  التاريخ  حدود3 

وكذا باقي املصاريف التي انفقت بعد 

إيداع حساب ميزانية قفل التصفية.

علليات  جليع  على  املصادقة 

تصفية الشركة ومعايية قفلها.

والنهائية  التامة  التبرئة  ميح 

ألعضاء مجلس إدار3 الشركة والذين 

قرروا التصفية قبل أوانها، وكذا ميح 

التبرئة التامة والنهائية لللصفي على 

جليع علليات التدبير.

399 P

 MENUISERIE ET

 D’EBENISTERIE ANAHDA -

SOMEAN
شركة مساهلة

مقرها االجتلاعي : إقامة قيس 

ساحة رابعة العدوية أكدال - الرباط
رقم سجلها التجاري : 28259 

الرباط

قفل التصفية
انعقد   ،2019 نوفلبر   15 بتاريخ 

جلع عام استثيائي ملساهمي الشركة 

SOMEAN وقرر :

املداجيل  حساب  على  املصادقة 

قفل  ميزانية  وحساب  واملصاريف 

املشار  التاريخ  حدود3  إلى  التصفية 

إليه أعاله وكذا باقي املصاريف التي 

ميزانية  حساب  إيداع  بعد  انفقت 

قفل التصفية.

علليات  جليع  على  املصادقة  

تصفية الشركة ومعايية قفلها.

والنهائية  التامة  التبرئة  ميح 

ألعضاء مجلس إدار3 الشركة والذين 

قرروا التصفية قبل أوانها، وكذا ميح 

التبرئة التامة والنهائية لللصفي على 

جليع علليات التدبير.

400 P

CORYAD SERVICE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم تكوين نظام   ،2020 ديسلبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدود3 

جصائصها كالتالي :

 CORYAD SERVICE  : التسلية 

كورياد سرفيس.

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

مقاول نقل البضائع.

جليع  وتأجير  الخدمات  تقديم 

معدات األشغال العامة.

اليقل اللوجستي لحسابه الخاص 

لجليع  ثالثة  أطراف  لحساب  أو 

املعدات واألدوات واإلمدادات ومواد 

البياء.

الحلراء  إقامة   : االجتلاعي  املقر 

رياض األندلس   03 شقة   03 علار3 

بريستيجيا الرباط.

 100.000 االجتلاعي  املال  رأس 

حصة قيلة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحد3 100 درهم.

: تم تعيين السيد مروان  التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  موطالب 

كلسير   A329661 رقم  الوطيية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148845.

401 P

UTEMAC
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم تكوين نظام   ،2020 ديسلبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدود3 

جصائصها كالتالي :
.UTEMAC : التسلية

الهدف : تلارس الشركة األهداف 
التالية :

تقديم  معدات  وتصدير  استيراد 
الطعام ومعدات املطبخ.

تسويق أي ماد3 أو ميتج في املغرب 
وفي الخارج يتعلق بنشاط الشركة.

التجار3.
األول  الطابق   : االجتلاعي  املقر 
زنقة نابولي   94 علار3   05 شقة رقم 

املحيط، الرباط.
 100.000 االجتلاعي  املال  رأس 
حصة قيلة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحد3 100 درهم.
تم تعيين السيد لطفي   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الطاهري 
كلسير   A216223 رقم  الوطيية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148833.
402 P

EVENT 'OFFICE
SARL AU

بلقت�سى جلع عام استثيائي حرر 

 ،2020 يونيو   16 بتاريخ  الرباط  في 
إفن  للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
أوفس ش م م ذات الشريك الوحيد 

ما يلي :
الذي  الشركة  نشاط  توسيع 

أصبح كالتالي  :
تيظيم املياسبات.

اليقل السياحي.
إدار3 الفيادق.

أعلال مختلفة.

اليظام  من   3 املاد3  تعديل 
األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يياير   14 بتاريخ 

.110222
403 P

 ALQUDRA HOLDING
OFFSHORE

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 
 2020 نوفلبر   5 بتاريخ  امليعقد 
الحر3،  القابضة  القدر3  لشركة 
شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 
 25.200 راسلالها  وحيد،  شريك 
دوالر، الكائن مقرها االجتلاعي بشارع 
موالي يوسف إقامة ياسين 2 الطابق 
بالسجل  املسجلة  طيجة،   3 رقم   1
التجاري بطيجة عدد 30811 ما يلي :
استلرار الشركة طبقا ملقتضيات 
الذي   5.96 القانون  من   86 املاد3 
ذات  بالشركة  الخاص  تعديله  تم 

املسؤولية املحدود3.
ووقف  التسيير  تقرير  قراء3 

الحساب.
إعاد3 هيكلة راس املال، تخفيض 
امتصاص  طريق  عن  املال  راس 
الديون يليه زياد3 رأس املال الشركة 
الشركة  ديون  مقاصة  طريق  عن 

)الحساب الجاري للشريك(.
تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

باإلجراءات  للقيام  التفويض 
القانونية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2021، تحت الرقم عدد 238114.
404 P

STDINCHINA
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
30 نوفلبر 2020، تم تأسيس شركة 
تحلل  املحدود3  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
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.SDTINCHINA : التسلية

الهدف : االستشارات اإلدارية.

: عرصة سال رقم  املقر االجتلاعي 

351 طريق مهدية سال.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسلال 

 1000 إلى  مقسلة  درهم   100.000

درهم قسلة اجتلاعية من فئة 100 

درهم للواحد3.

السيد ابرار اوزكيطي 950 حصة.

السيد فاطية الرملي 50 حصة.

ابرار  السيد3  عينت   : التسيير 

اوزكيطي كلسير3 الشركة ملد3 غير 

محدود3.

مد3 الشركة : 99 سية.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

 35644 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 4 يياير 2021.

405 P

HUTCH MAROC
SARL AU

AU CAPITAL DE 1000 EUROS

 SIEGE SOCIAL : ZF - BUSINESS

 CENTER LOCAL N° 21 -  3EME

 ETAGE ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION TANGER

 REGISTRE DU COMMERCE DE

TANGER NUMERO 58.721
زياد3 رأس املال

املساهم  قرار  محضر  بلوجب 

 ،2020 ديسلبر   11 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  زياد3 

2.000.000 يورو ملا يؤدي إلى زياد3 
يورو   1000 من  الشركة  مال  رأس 

قيلتها الحالية إلى 200.000 يورو من 

جالل إنشاء وإصدار 200.000  سهم 

يورو   10 تبلغ  اسلية  بقيلة  جديد 

لكل منها، بدون عالو3 إصدار.

لزياد3  النهائي  اإلكلال  مالحظة 
راس املال املذكور3.

)املساهلات،   6 املادتين  تعديل 
تكوين رأس املال( و2 )رأس املال( من 

اليظام األسا�سي للشركة.

صالحيات الشكليات,

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

 ،2020 21 ديسلبر  التجاري لطيجة 

تحت رقم 232383.

406 P

STE COPAL TRAVAUX

غير  اجتلاع  محضر  بلقت�سى 

تم   2020 نوفلبر   9 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :

 30 تغيير مقر الشركة من علار3 

شقة رقم 8 زنقة موالي احلد لوكيلي 

اوريكا  زنقة   03 إلى  الرباط  حسان، 

علار3 19 سكتور 5 حي السالم، سال.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   ،2021 يياير   2 بالرباط بتاريخ 

رقم 123.

السجل التجاري رقم 139065.

407 P

STAR TAMRA

شركة محدود3 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

السجل التجاري رقم 25952

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مياقشة  تلت   ،2020 5 نوفلبر 

عام  االساسية ملحضر جلع  اليقط 

للشركة ملخصة كالتالي :

الزياد3  قرر  الوحيد  الشريك 

قدره  بلبلغ  للشركة  رأسلال  في 

رأسلالها  ليصبح  درهم   150.000

200.000 درهم.

من اليظام  و2   6 تعديل البيدين 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ   1328 بالخليسات تحت رقم 

25 ديسلبر 2020.

408 P

سعيد أبعقيل
محاسب معتلد من طرف الدولة

إقامة ريهام رقم 8 بين جرادي قرب 

مدرسة اليقين، تا3 الجديد3

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

2020، تم  25 ديسلبر  املؤرخ بتاريخ 

تعيين السيد3 الييدوزي كوثر كلسير3 

لشركة مكتب الصرف املجد.

 2.000.000  : الشركة  مال  رأس 

درهم.

موالي  شارع   : االجتلاعي  املقر 

الحسن تاز3 العليا.

املد3 : 99 سية.

املسير : السيد3 الييدوزي كوثر.

مهامها الصرف والتحويل.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   29 االبتدائية بتاز3 تحت رقم 

14 يياير 2021.

409 P

MY MOON
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3

رأسلالها : 100.000 درهم

21 شارع  مقرها االجتلاعي علار3 

الزرقطوني حي النهضة 1 تلار3.

.MY MOON SARL : التسلية

البياء  أشغال  مقاول   : الهدف 

وأشغال مختلفة.

بيع مواد البياء ونقل البضائع,

21 شارع  علار3   : املقر االجتلاعي 

الزرقطوني حي النهضة 1، تلار3.

: حدد رأسلال  رأس مال الشركة 

الشركة في 100.000 درهم.

حلز3  السيد   : الشركة  تسيير 

امجرار.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

 RC رقم  تحت  لتلار3  االبتدائية 

.131695

410 P

 SM’ART BUILDING
TECHNOLOGIE

SARL
تاسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدود3 املسؤولية ذات املواصفات 

التالية :
 SM’ART  : الشركة  التسلية 

.BUILDING TECHNOLOGIE
املقر االجتلاعي : علار3 30 الشقة 
08 زنقة موالي احلد لوكيلي حسان 

الرباط.
الرأسلال  حدد   : الرأسلال 
 1000 من  مكون  درهم   100.000
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

لفائد3 :
السيد سفيان هواري 600 حصة.
السو�سي  بن  الكبير  عبد  والسيد 

400 حصة.
الغرض : أعلال البياء والتطوير.

املد3 : 99 سية.
السيد  الشركة  تسيير   : املسير 
سفيان هواري والسيد عبد الكبير بن 

السو�سي ملد3 غير محدد3.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 148605.
411 P

FOOD & FANID
شركة ذات مسؤولية محدود3

وذات شريك وحيد
رأسلالها : 1.600.000 درهم

املقر االجتلاعي : 2 ساحة أبو بكر 
الصديق، شقة رقم 6، أكدال 

الرباط
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   ،2021 يياير   6  
2021، قرر الشريك الوحيد  2 يياير 

في الشركة ما يلي :
تغيير املقر االجتلاعي للشركة من 
العيوان  إلى  أعاله  املذكور  العيوان 

التالي :
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الصياعي  ميتزه   ،38 رقم  تجزئة 

عين الجوهر3، تيفلت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يياير   14 بتاريخ 

.110220

.RC N°126029

412 P

CREPE-RIT
ش م م لشريك واحد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2019 ماي   22 بتاريخ  بالرباط 

واملسجل بالرباط في 18 يونيو 2019، 

لشركة  االسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

بشريك  املحدود3  املسؤولية  ذات 

واحد، لها املليزات التالية :

سلير  السيد   : الوحيد  الشريك 

بدران.

 CREPE-RIT SARL AU : التسلية

ش م م لشريك واحد.

غرض الشركة : للشركة نشاطات 

متعدد3 داجل املغرب وجارجه تتلثل 

في :

تقديم الطعام الجلاعي.

وجدمة  الطعام  تقديم  جدمة 

ملاثلة.

تشغيل جليع املطاعم.

الالزمة  املواد  واستيراد  اقتياء 

مللارسةاألنشطة املذكور3 أعاله.

على  واالستيالء  والتأجير  اإلدار3 

التجارية  واألصول  املنشآت  جليع 

الالزمة مللارسة هذه األنشطة.

تيظيم الحفالت.
زاوية زنقة   2A املقر الرئي�سي رقم 

تودغة وزنقة ورغة أكدال، الرباط.

مد3 الشركة : 99 سية ابتداءا من 

يوم تأسيسها.
رأسلال الشركة : حدد في 10.000 

درهم.

إداريا  مسير3  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محدد3  غير  وملد3 

سلير بدران.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل سية.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجاري  بالسجل  الشركة 

عن طريق املركز الجهوي لالستثلار 

رقم  تحت   ،2019 يونيو   21 يوم 

.138682

413 P

KA2N IMPORT

SARL

رأس مالها : 10.000 درهم

مقرها االجتلاعي : علار3 30، شقة 

8 زنقة موالي احلد لوكيلي حسان 

- الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 لشريك واحد

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

تم وضع   ،2020 ديسلبر   10 بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

تحت  وذلك  املحدود3  املسؤولية 

املعطيات التالية :

 KA2N IMPORT  : التسلية 

.SARL AU

الهدف : هدف الشركة هو :

والشراء  والتصدير  االستيراد 

أو  بالتقسيط  والتوزيع  والبيع 

بالجللة لجليع مواد البياء والتجديد 

املساحات  وصيانة  واالصطياعية 

تركيب  وكذلك  والديكور  الخضراء 

هذه املواد.

وبيع  شراء  عام،  بشكل  التجار3 

وتلثيل  وتوزيع  وتصدير  واستيراد 

والسلع  والبضائع  امليتجات  جليع 

واملواد من أي نوع كانت.

تصنيع ومعالجة جليع امليتجات 

املتعلقة بأغراض الشركة.

التجارية  املراكز  وتشغيل  إنشاء 

واملستودعات  والفروع  والوكاالت 

التجارية.

جليع علليات الوساطة التجارية 

سلعة أو  ميتوج  أي  في   والسلسر3 

أو ماد3 سهلا كانت طبيعتها، أصلها   

أو وجهتها.

غير  أو  املباشر3  املشاركة 

 املباشر3 للشركة في جليع الشركات

أو مقاوالت التي تم إنشاؤها أو التي   

وال سيلا عن طريق  سيتم إنشاؤها، 

شركات جديد3 أو مساهلات  انشاء 

أوراق  شراء  أو  واشتراكات  رعاية  أو 

مالية أو حقوق اجتلاعية أو علليات 

في  جلعيات  أو  تحالفات  أو  اندماج 

املشاركة.

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل 

أو  الصياعية  أو  التجارية  أو  املالية 

تتعلق  قد  التي  العقارية  أو  امليقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر بلوضوع 

الشركة أو بأي أشياء ملاثلة أو ذات 

تسهل  أن  املحتلل  من  والتي  صلة 

تشغيلها أو تطويرها أو توسيعها.

يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس.

املقر االجتلاعي : علار3 30، شقة 

زنقة موالي احلد لوكيلي حسان،   8

الرباط.

درهم موزع   10.000  : رأس املال 

على 100 حصة قيلة كل حصة 100 

درهم حررت واسيدت كلها للشريك 

الوحيد السيد ناصر شرايبي.

التسيير : عين السيد ناصر شرايبي 

مسيرا للشركة ملد3 غير محدود3.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر إن أول سية اجتلاعية 

سوف تنتهي يوم 31 ديسلبر 2021.

االحتياطي  لتكوين   %5  : األرباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

2021 ورقم السجل  13 يياير  بتاريخ 

التجاري 148821.

414 P

COTE JARDIN
شركة ذات مسؤولية محدود3

رأسلالها : 150.000 درهم
املقر االجتلاعي :  259، شارع محلد 

الخامس، الرباط
السجل التجاري رقم 41811، 

الرباط
حل مسبق للشركة

بتاريخ  العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
2020، قرر شركاء شركة  31 أكتوبر 

COTE JARDIN ما يلي :
للشركة  املسبق  بالحل  العلل 
من  وإحالتها للتصفية الحبية ابتداء 

هذا اليوم.
اإلبراء  وميحه  املسير  مهام  إنهاء 

التام والنهائي ملد3 تسييره للشركة.
جالد  محلد  السيد  تعيين 
مزداد  الجنسية،  مغربي  الغزاوي، 
 ،1952 بتاريخ فاتح يياير  بنيويورك، 
قاطن بالرباط، السوي�سي، 43، شارع 
للبطاقة  حامل  بركة،  بن  املهدي 
 A802304 رقم  للتعريف  الوطيية 
كلصفي كلف وفقا للقانون بتصفية 

الشركة.
بالرباط،  التصفية  مقر  تحديد 

259 شارع محلد الخامس.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالرباط، بتاريخ 6 يياير 2021، تحت 

رقم 110059.
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 
من   26 رقم  تحت   ،2021 يياير   6

السجل الترتيبي.
415 P

AUDIO VISUEL CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
راسلالها : 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 131، شارع محلد 
السادس، السوي�سي، الرباط

السجل التجاري رقم 52055، 
الرباط

السجل التجاري رقم 52055
حل مسبق للشركة

قرر   ،2020 اكتوبر   31 بتاريخ 
الشريك الوحيد ما يلي :
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للشركة  املسبق  بالحل  العلل 
من  وإحالتها للتصفية الحبية ابتداء 

هذا اليوم.
تولى مهام املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
االجتلاعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ،2021 يياير   6 بالرباط بتاريخ 

رقم 110060.
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
 6 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 
يياير 2021 تحت رقم 22 من السجل 

الترتيبي.
416 P

PIYAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : دوار والد انصر 
الغربية، العواوشة، سيدي الطيبي 

رقم 432 القييطر3
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 PIYAR TRANS SARL  : التسلية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
دوار والد انصر   : املقر اإلجتلاعي 
الطيبي  سيدي  العواوشة،  الغربية، 

رقم 432 القييطر3.
موضوع الشركة : 

بيع مواد البياء.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
100.000.00درهم  مبلغ  في  الشركة 
إجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد محلد قادري 1000 حصة.

املد3 : 99 سية.

أسيد إلى السيد محلد   : التسيير 

الوطيية  للبطاقة  الحامل  قادري، 

.G448050 رقم

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت 

رقم 58029 بتاريخ 4 يياير 2021.

417 P

DIAFA 59 شركة
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000.00درهم

مقرها اإلجتلاعي : 432 بلوك ب 3 

املغرب العربي مرأب 2 القييطر3

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 ديسلبر   14 بالقييطر3 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  محدود3  مسؤولية  ذات 

وحيد لتكون جاصيتها كالتالي :

 DIAFA 59 شركة   : التسلية 

ش.م.م.

الهدف : 

ميعش عقاري.

432 بلوك ب 3   : املقر اإلجتلاعي 

املغرب العربي مرأب 2 القييطر3.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

الشركاء :

السيد جامع الفهم.

السية اإلجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر.

التسيير : عين السيد جامع الفهم 

كلسير للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري لدى كتابة ضبط املحكلة 

يياير   2 بتاريخ  بالقييطر3  اإلبتدائية 

2020 تحت رقم 58083.

418 P

FIDCONET

SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

SOCIETE SHIMA
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 500.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 3 ET 7RUE
 JBALA GHANDI ET LOUBNANE

 RES FATINE IMM C BUREAU
N°1 KENITRA

تغيير املقر اإلجتلاعي
لللحضر  تبعا  يلي  ما  تحديد  تم 
14 يوليو 2020 بلقت�سى عقد عرفي 

املؤرخ في :
تغيير املقر اإلجتلاعي للشركة من 
جبالة  شارع  3و2  القديم  العيوان 
غاندي ولبيان إقامة فاتن علار3 س 
محلد  زاوية  إلى  القييطر3   1 مكتب 
الخامس وموالي عبد هللا مرجان 21 

مكتب رقم 12 القييطر3.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2020 ديسلبر   12 بالقييطر3 بتاريخ 

تحت رقم 45609.
من أجل املستخرج وإشار3

419 P

FIDMAS

 CONSEILLIER COMPTABLE ET

JURIDIQUE

 AV MED V APPT 4 2eme ETAGE 368

KENITRA

TEL : 02.02.32.52.44

GSM : 05.61.84.21.90

 SOTRANIAK شركة
شركة ذات مسؤولية محدود3

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2020 ديسلبر   29 بالقييطر3 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
SOTRANIAK بالخصائص التالية : 
.SOTRANIAK التسلية : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدود3.

هارون  زنقة   : اإلجتلاعي  املقر 
 3 رقم  الفردوس  إقامة  الرشيد 
ميلوزا القييطر3 عيد شركة  كازارايا.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 
الشركة :

اليقل املحلي والدولي للبضائع.
استيراد زتصدير.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 
العقارية  الصياعية،  التجارية، 
بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 
الشركة والتي من شأنها املساهلة في 

تيلية الشركة.
مد3 الشركة : 99 سية ابتداء من 

تأسيسها النهائي.
السية املالية : من فاتح يياير إلى 

31 ديسلبر  من كل سية.
 100.000  : اإلجتلاعي  الرأسلال 
درهم مقسلة إلى 1000 حصة بقيلة 
100 درهم للواحد3 سدد تلنها كاملة 

من طرف :
 500 الكرام  العزيز  عبد  السيد 

حصة.
السيد عصام العيش 500 حصة.
التسيير : يسير الشركة السيد عبد 

العزيز الكرام.
وقيدت الشركة  بالسجل التجاري 
بالقييطر3  اإلبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت عدد 58091.
بلثابة  ومقت�سى

املسير

420 P

SHIR EXPERESS
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : زاوية شارع محلد 
الديوري ومحلد عبده، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني، مكتب رقم 
24 القييطر3
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3 تم وضع القانون األسا�سي 
املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
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 SRHIR EXPERESS  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : اإلجتلاعي  املقر 

محلد الديوري ومحلد عبده، إقامة 

رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  كاميليا، 

24 القييطر3.

موضوع الشركة : 

مقاول في نقل املستخدمين.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

100.000.00درهم  مبلغ  في  الشركة 

إجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 السيد عبد العزيز الصغير 

حصة.

املد3 : 99 سية.

عبد  السيد  إلى  أسيد  التسيير:   

للبطاقة  الحامل  الصغير،  العزيز 

.G646329 الوطيية رقم

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر  .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت 
رقم 58081 بتاريخ 2 يياير 2021.

421 P

TIDEL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : زنقة هارون 

الرشيد إقامة فردوس رقم 3 ميلوزا 

القييطر3 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TIDEL CONSULTING : التسلية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
هارون  زنقة   : اإلجتلاعي  املقر 

الرشيد إقامة فردوس رقم 3 ميلوزا 

القييطر3.

موضوع الشركة : 

مبرمج  اإلعالميات،  في  مصلم 

ومحلل.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

100.000.00درهم  مبلغ  في  الشركة 

إجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد أنس أزروال 1000 حصة.

املد3 : 99 سية.

أنس  السيد  إلى  أسيد  التسيير:   

الوطيية  للبطاقة  الحامل  أزروال، 
.Z429693 رقم

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر  .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت 
رقم 58062 بتاريخ 6 يياير 2021.

422 P

RAFAELO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : مجلوعة األمل، 

A1، الشقة رقم 10، شارع محلد 

الخامس القييطر3.

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 RAFAELO TRANS  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

املقر اإلجتلاعي : مجلوعة األمل، 

محلد  شارع   ،10 رقم  الشقة   ،A1

الخامس القييطر3.

موضوع الشركة : 

مقاول في نقل املستخدمين.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

100.000.00درهم  مبلغ  في  الشركة 

إجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 السيد �سي محلد بصيلة 

حصة.

املد3 : 99 سية.

�سي  السيد  إلى  أسيد  التسيير:   

للبطاقة  الحامل  بصيلة،  محلد 

.GN182416 الوطيية رقم

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر  .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت 
رقم 58082 بتاريخ 2 يياير 2021.

423 P

NUTRISTAR
SARL

الرأسلال اإلجتلاعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتلاعي : كلم 5 فوارات 

طريق طيجة القييطر3

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
املساهلون   قرر   2020 ديسلبر   29

 NUTRISTAR SARL لشركة  
 100.000.00 اإلجتلاعي  رأسلالها 

درهم ما يلي :

تحول الحصص :

السيد  مجلوع حصص  تحويل   

عددها  البالغ  عبدالحكيم  املهداوي 

درهم   100 فئة  من  حصة   500

طارق. مشعر  السيد  إلى  للواحد3 

اإلجتلاعي  الرأسلال  يصبح  وبالتالي 

للشركة مقسم على الشكل التالي :

السيد مشعر طارق 1000 حصة.

تعيين املسير للشركة : 

تعيين السيد مشعر طارق مسير 

محدود3. غير  ملد3  للشركة  وحيد 

استقلة السيد املهداوي عبد الحكيم 

للشركة. مشترك  كلسير  مهامه  من 

كل الوثائق املالية تل�سى من طرف 

السيد مشعر طارق.

تغيير الشكل القانوني للشركة : 

تغير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

شريك وحيد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بالقييطر3  اإلبتدائية 

السجل   113 رقم  تحت   2021

التجاري رقم 46302 القييطر3.
بلثابة بيان ومقتطف

424 P

 مكتب األستاذ أناس البوعياني

موثق

44، شارع محلد ديبوري، مكتب رقم 1 )بجانب 

مصرف املغرب( القييطر3

الهاتف : 032.36.02.19

032.36.02.30                

SOMAZARA
شركة ذات مسؤولية محدود3

التوقيع املشترك لللسيرين
 23 بتاريخ  رسمي  عقد  بلقت�سى 

قرر   بالقييطر3   ،2020 ديسلبر 

لشركة  العادي  غير  العام  الجلع 

في  محدد  رأسلال  ذات  سومازرا 

اإلجتلاعي  مقرها  التي   9.484.000

تجزئة  كريت،  حي  بالدارالبيضاء، 
كاليفورنيا   ،30 رقم   ،1 زنقة  كلتوم، 

ما يلي :

شركة  باسم  املشترك  التوقيع 

طرف  من    SOMAZARA سومازرا 

اوحجو  لحسن  السيد  املسييرين 

والسيد رشيد صقلي حسيني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2021 يياير   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 260655.

425 P
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GHARB EVERLINE
شركة ذات مسؤولية محدود3

رأسلالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتلاعي : 8 شارع عبد 

 II العزيز بوطالب شقة 5 إقامة نور

القيليطر3

بتاريخ  املحرر  املحضر  بلقت�سى 

12 فبراير 2020، قرر الشركاء :

عصام  الحوزي  السيد  تعيين 

الشركة  لتصبح  شريك  غير  كلسير 

مسير3 من قبل السيد شطاطة عبد 

والسيد  عادل  الحوزي  والسيد  هللا 

محدد3  غير  لفتر3  عصام،  الحوزي 

وبتوقيعاتهم املشتركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  لللحكلة  التجاري 

 2020 فبراير   20 بتاريخ  بالقييطر3 

تحت عدد 24308.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير

426 P

SOCIETE BOBO-

DIOULASSO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : الشقة رقم 15، 

GH112، علار3 11، إقامة الكولف 

القييطر3

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3، تم وضع القانون األسا�سي 

ملحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

SOCIETE BOBO-  : التسلية 

.DIOULASSO TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

: الشقة رقم 15،  املقر اإلجتلاعي 

GH112، علار3 11، إقامة الكولف 

القييطر3.

موضوع الشركة :

مقاول في نقل البضائع.

بائع الحلزون بالجللة.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

100.000.00درهم  مبلغ  في  الشركة 

إجتلاعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرر3  للواحد3،  درهم   100 بقيلة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 البوقي  إبراهيم  السيد 

حصة.

املد3 : 99 سية.

 التسيير: أسيد إلى السيد إبراهيم 

البوقي، الحامل للبطاقة الوطيية رقم 

.EG803255

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر  .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت 
رقم 58085 بتاريخ 2 يياير 2021.

427 P

STE. LAB SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

املقر اإلجتلاعي : 42 شارع علر ابن 

العاص علار3 إسلاعيل، مكتب 4 

القييطر3 املغرب

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومصحح   2021 أكتوبر   13 بتاريخ 

اإلمضاءات  بلصالح  اإلمضاءات 
القانون  إعداد  تم  القييطر3  ملديية 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 بشريك وحيد باملواصفات 

التالية :

 STE. LAB  : الشركة  تسلية 

.SERVICES SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

42 شارع علر   : املقر اإلجتلاعي 

ابن العاص علار3 إسلاعيل، مكتب 

4 القييطر3 املغرب.

من  الغرض   : اإلجتلاعي  الهدف 

الشركة في املغرب أو جارجه، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، سواء ليفسها أو 

لغيرها أو مساهلة في :

تاجر مواد البياء بالتقسيط.

االستغالل  تسيير  في  مقاول 

الفالحي.

العلليات  جليع  عام  وبشكل 

الصياعية،  املالية،  التجارية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 

جليعها لحساب الشركة ، واملرتبط 

بشكل مباشر او غير مباشر بالهدف 

اإلجتلاعي لتطوير الشركة.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ميذ تاريخ التأسيس.

رأسلال  : حدد  الشركة  رأسلال 

درهم   100.000.00 في  الشركة 

فئة  من  حصة  على1000  مقسلة 

100 درهم.

السيد البرك أيوب 100.000.00 

درهم 1000 حصة إجتلاعية.

يسيرها  الشركة   : التسيير 

غير  ملد3  وذلك  أيوب  السيدالبرك 

محدد3.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكلة  القانوني 

ملديية  التجاري  السجل  بلصلحة 

2021 تحت  4 يياير  القييطر3 بتاريخ 

عدد 80235.
لإليداع والبيان

428 P

BUILD PROM
شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

رأسلالها اإلجتلاعي: 100.000.00 

درهم

مقرها اإلجتلاعي : بالقييطر3 الرقم 

813 الطابق األول قصبة مهدية

بتاريخ  املحرر  املحضر  بلقت�سى 

16 ديسلبر 2020، تقررت املصادقة 

على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأسلال 

إلى  درهم   100.000.00 الشركة من 

600.000.00 درهم وذلك عن طريق 

الوحيد  الشريك  دمج جزئي لرصيد 

بإنشاء  وذلك  الشركة  في  الدائن 

 100.00 بقيلة  جديد  سهم   5000

درهم لكل منها واملرقلة من 1001 إلى 

.6000

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  ثم 

اإلبتدائية  لللحكلة  التجاري 

 2020 ديسلبر   22 بالقييطر3 بتاريخ 

تحت عدد 80644.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

429 P

مكتب املوفق لللحاسبة

شهاد3 تكوين في املحاسبة املعلقة بلعهد 

COMPTALIA بلونبلي بفرنسا

 SOCIETE MAROCAINE DE

PESAGE ELECTRONIQUE
ش.م.م

تصفية شركة
مصادق  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 ديسلير   31 بتاريخ  عليه 

بالدارالبيضاء ثم فسخ عقد الشركة 

 SOCIETE MAROCAINE املسلا3 

 DE PESAGE ELECTRONIQUE

عدد  التجاري  السجل  ذات  ش.م.م 

.2263

لرمود،  حي   : اإلجتلاعي  مقرها 

بسيدي سليلان من طرف الشركاء :

السيد طارق أيت العيدي والسيد 

ميير زريبي.

أيت  طارق  السيد  تعيين  وتم 

املذكور3  للشركة  مصفي  العيدي 

بلقر  التصفية  مقر  وحدد  أعاله 

الشركة املذكور3 أعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  ثم 

اإلبتدائية بسيدي سليلان بتاريخ 14 

يياير 2021 تحت عدد 2021/11.
للخالصة والبيان

األستاذ املوفق حليد

430 P
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 STUDIO.S.N LUXURY شركة
ARCHITECTURE

ش. ذ.م.م ذات شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   2021 يياير   6 بتاريخ  بالقييطر3 
 STUDIO.S.N LUXURY تأسيس شركة
ذات  ذ.م.م  ش.   ARCHITECTURE

شريك وحيد.
املقر اإلجتلاعي :  326 شارع محلد 
الخامس سيتي سانتر متجر 29 القييطر3.

الهدف اإلجتلاعي :
األشغال املختلفة.

وبصفة عامة كل العلليات التجارية 
والعقارية واملالية التي لها عالقة بنشاط 
الشركة والتي من شأنها املساهلة في 

تيلية الشركة.
املد3 : 99 سية ابتداء من التأسيس 

النهائي.
التسيير : أسيد إلى السيد الصنهاجي 

نوفل.
السية املالية : تبتدئ من فاتح يياير إلى 

31 ديسلبر من كل سية.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000.00 
درهم، مقسم إلى 1000 حصة بقيلة 
اكتتابها  سدد  للواحد3،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :
السيد الصنهاجي نوفل 1000 حصة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 
لدى املحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 وقيد 
بالسجل التجاري بالقييطر3 تحت رقم 

58209 بتاريخ 14 يياير 2021.
من أجل املستخرج واإلشار3

431 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدود3 املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 500.000.00درهم
1. شارع الشهيد ضياء الرحلان قطاع 1 بلوك ج 

السوي�سي الرباط

SALA AUTO SERVICES
شركة محدود3 املسؤولية

رأسلالها : 6.500.000.00 درهم
كم 2، طريق الرباط القييطر3 سال

للشركة  العام  الجلع  بلقت�سى 
تقرر  2020 نوفلبر   8 بتاريخ   عقد 

 ما يلي :

تعيين وصالحيات املسير :
للسيد  التسيير  صالحيات  نهاية 

عالء الحطاب في 8 نوفلبر 2020.
تجديد صالحيات التسيير للسيد 
يونيو   30 غاية  إلى  الحطاب  عالء 

.2021
صالحيات  تفويض   : التوقيع 

التوقيع اإلجتلاعي :
صالحية  كيري   محلد  للسيد 
الصالحيات  مع  حدود  بال  التوقيع 

األكثر شلوال.
السيد عالء الحطاب :

يتعلق  فيلا  محدود  غير  توقيع 
بالخدمات البيكية.

الشركة  إللزام  ميفصل  توقيع 
بإجراءات اإلدار3 اليومية.

يتعلق  ما  كل  في  ميفصل  توقيع 
باإلجراءات اإلعتيادية إلدار3 الشركة.
محلد  السيد  مع  توقيع مشترك 
كيري عن أي التزام له عالقة بشراء 
أو بيع العقارات، اإلئتلان ومعامالت 
اإلدارية  املعامالت  باستثياء  الرهن 

اليومية املتعلقة بنشاط الشركة.
الوكالة للقيام باإلجراءات :

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم  تحت   2021 يياير   2 بتاريخ 

.35200
432 P

IT UP2YOU
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
مقرها اإلجتلاعي : 920، شارع 
املسير3، شقة رقم  6، حي املنزه 
مقاطعة يعقوب امليصور الرباط

تعديل شركة
 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط للجلع العام   2019 ديسلبر 
 IT UP2YOU لشركة  اإلستثيائي 

SARL  ش.م.م تم ما يلي :
املصادقة على نقل األسهم :

بلوجب سيد نقل األسهم املللوكة 
 ،2019 ديسلبر   12 بتاريخ  للشركة 
قام السيد ياسر الغازي بتحويل 200 
سهم للسيد ازرف محلد، 200 سهم 

في  يللكها  الحداد  اسلاعيل  للسيد 

الشركة.

الشركة  اإلجتلاعي  املقر  تحويل 

21ساحة أبو بكر الصديق شقة  من 

920، شارع  8 أكدال الرباط إلى  رقم 

املنزه،  حي   ،6 رقم  شقة  املسير3 

يعقوب امليصور الرباط.

بكتابة  لقد تم اإليداع القانوني  

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت الرقم 105229 بتاريخ 23 يوليو 

2020 رقم التقييد بالسجل التجاري 

.134863

433 P

 DOMAINE SOUKAINA&

ZAYNAB
رأسلالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي : علار3 30 الشقة 

رقم 8 زنقة احلد الوكيلي حسان 

الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2020 قرر شركاء  21 ديسلبر  بتاريخ 

شركة دومين سكيية وزينب ش.ذ.م.م 

ما يلي :

بيع 330 حصة بقيلة 100 درهم 

درهم من   33000.00 للحصة بلبلغ 

البوزيدي  طرف السيد محلد انس 

اسامة  السيد3  لفائد3  الشيخي 

البوزيدي الشيخي.

انس  محلد  السيد  استقالة 

البوزيدي الشيخي من مهامه كلسير 

للشركة.

البوزيدي  اسامة  السيد  وتعيين 

دومين  لشركة  كلسير  الشيخي 

زميية  سكيية وزينب ش.ذ.م.م ملد3 

غير محدود3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 110262 

يوم 14 يياير 2021 .

434 P

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC
SARL

COMPTABILITE FISCALITE
TEL : 0528.52.83.52
FAX: 0528.52.29.82

محاسب ضرائب
شارع محلد الخامس، أوالد تايلة

B.D.H PNEU شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

طريق تارودانت رقم 133 ايت ملول
ترحيل املقر اإلجتلاعي للشركة

بلقت�سى محضر مداوالت الجلع 
 29 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثيائي  العام 
ديسلبر 2020، قرر الشريك الوحيد 
السيد العسري عبد الجليل بشركة 
B.D.H PNEU ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد ما يلي :
للشركة  اإلجتلاعي  املقر  ترحيل 
املتواجد حاليا على طريق تارودانت 
العيوان  إلى  ملول،  ايت   133 رقم 
امتي دوار الطلبة، الجلاعة الترابية 
تايلة،  اوعلر،أوالد  احلد  سيدي 

إقليم تارودانت. 
لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بانزكان 

يوم 2 يياير 2021 تحت الرقم 41.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

435 P

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC
SARL

COMPTABILITE FISCALITE
TEL : 0528.52.83.52
FAX: 0528.52.29.82

IMMOBILIERE LABRIJ شركة
ش.م.م

دوار عين صداق الجلاعة الترابية 
سيدي بومو�سى أوالد تايلة، إقليم 

تارودانت
الفسخ املبكر

مداوالت  محضر  بلقت�سى 
لشركة  اإلستثيائي  العام  الجلع 
ش.م.م.   IMMOBILIERE LABRIJ
 2020 ديسلبر   30 يوم  امليعقد 
للشركة  املبكر  الفسخ  الشركاء  قرر 
وتعيين شركة الدراسات مهى فيسك 
مقرها  املتواجد  ش.م.م   SETMAF
الخامس،  محلد  بشارع  اإلجتلاعي 
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حي املويسات، أوالد تايلة، كلصفي 

 22 الفصل  ملقتضيات  طبقا  وذلك 

من القانون األسا�سي للشركة املعيية 

باألمر.

لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت   2021 يياير   2 بتارودانت يوم 

رقم 9.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

436 P

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC

SARL

 COMPTABILITE-FISCALITE

TEL : 028.52.83.52

FAX : 028.52.29.82

شركة نورة سوس
ش.م.م

تأسيس
دوارالكدية، الجلاعة الترابية 

الكدية البيضاء، أوالد تايلة، إقليم 

تارودانت

بلقت�سى عقد عرفي موقع بلديية 

 2020 21 ديسلبر  أوالد تايلة بتاريخ 

 2020 ديسلبر   29 بتاريخ  ومسجل 

بتارودانت تم وضع القانون األسا�سي 

املحدود3  املسؤولية  ذات  لشركة 

تتليز بالخاصيات امتية :

التسلية اإلجتلاعية : شركة نور3 

سوس ش.م.م.

الشركاء :

السيد3 نور3 مطيع.

 والسيد عبد املجيد مطيع.

 والسيد احلد شباني.

الغرض اإلجتلاعي :

 استغالل مقالع الرمال.

دوارالكدية،   : اإلجتلاعي  املقر 

البيضاء،  الكدية  الترابية  الجلاعة 

أوالد تايلة، إقليم تارودانت.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.

راس املال : حدد رأس املال في مبلغ 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
100 درهم  حصة إجتلاعية من فئة 

وموزع على الشكل امتي :
حصة   334 مطيع  نور3  السيد3 

إجتلاعية.
 333 مطيع  املجيد  عبد  السيد 

حصة إجتلاعية.
حصة   333 السيد احلد شباني 

إجتلاعية.
املجلوع : 1000 حصة إجتلاعية.
نور3  السيد3  عينت   : التسيير 
للشركة وذلك  مطيع مسير3 وحيد3 

ملد3 ثالث سيوات.
في  تبتدئ   : اإلجتلاعية  السية 
ديسلبر،   31 في  وتنتهي  يياير  فاتح 
اإلجتلاعية  السية  تبتدأ  وإستثياءا 
الشركة  تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجاري.
األرباح : بعد جصم كافة التكاليف 
في  عليها  امليصوص  وكذا  القانونية 
على  الباقي  يوزع  األسا�سي،  القانون 
رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال اإلجتلاعي للشركة.
لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت   2021 يياير   5 بتارودانت يوم 

رقم 2.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

437 P

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC
SARL

 COMPTABILITE-FISCALITE
TEL : 028.52.83.52
FAX : 028.52.29.82

2E LOGISTIC شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التوطين :  شركة مهى فيسك علار3 
البياض، حي املويسات شارع محلد 

الخامس، أوالد تايلة
بلقت�سى عقد عرفي موقع بلديية 
 2020 12 ديسلبر  أوالد تايلة بتاريخ 
بتاريخ  تارودانت  بلديية  ومسجل 
تم وضع القانون   2020 ديسلبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد تتليز 

بالخاصيات امتية :

 2E شركة   : التسلية اإلجتلاعية 

الشريك  ذات  ش.م.م   LOGISTIC

الوحيد.

الشركاء :

السيد املحفوظ الراي�سي.

الغرض اإلجتلاعي : 

للسلع  والوطني  الدولي  اليقل 

والبضائع.

نقل األمتعة للغير.

كراء وسائل اليقل.

اإلستيراد والتصدير.

التجار3 بصفة عامة.

: عيد شركة مهى  املقر اإلجتلاعي 

فيسك علار3 البياض، حي املويسات، 

تايلة،  أوالد  الخامس،  شارع محلد 

إقليم تارودانت.

املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.

راس املال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 100000.00 درهم مقسم إلى 

100 درهم  حصة إجتلاعية من فئة 

وموزع على الشكل امتي :

 1000 السيد3 املحفوظ الراي�سي 

حصة إجتلاعية.

املجلوع : 1000 حصة إجتلاعية.

املحفوظ  السيد  عين   : التسيير 

الراي�سي كلسير وحيد للشركة وذلك 

ملد3 غير محدود3.

في  تبتدئ   : اإلجتلاعية  السية 

ديسلبر،   31 في  وتنتهي  يياير  فاتح 

اإلجتلاعية  السية  تبتدأ  وإستثياءا 

الشركة  تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجاري.

األرباح : بعد جصم كافة التكاليف 

في  عليها  امليصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�سي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال اإلجتلاعي للشركة.

لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2020 ديسلبر   21 يوم  بتارودانت 

تحت رقم 1524.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

438 P

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC

SARL

 COMPTABILITE-FISCALITE

TEL : 028.52.83.52

FAX : 028.52.29.82

محاسب ضرائب

شارع محلد الخامس، أوالد تايلة

COOLIATY LOGISTICS شركة

ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

التوطين : شركة مهى فيسك علار3 

البياض، حي املويسات، شارع 

محلد الخامس، أوالد تايلة، إقليم 

تارودانت

ترحيل املقر اإلجتلاعي للشركة
بلقت�سى محضر مداوالت الجلع 

 26 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثيائي  العام 

2020،قرر الشريك الوحيد  ديسلبر 

بشركة  نورالدين  النسر  السيد 

ش.م.م   COOLIATY LOGISTICS

ذات الشريك الوحيد ما يلي :

للشركة  اإلجتلاعي  املقر  ترحيل 

فيسك  مهى  بشركة  حاليا  املتواجد 

علار3 البياض، حي املويسات، شارع 

إقليم  أوالد تايلة،  محلد الخامس، 

حي   : امتي  العيوان  إلى  تارودانت، 

املويسات، علار3 قيوح، شقة رقم 3،  

أوالد تايلة، إقليم تارودانت.

لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت   2021 يياير   5 بتارودانت يوم 

الرقم 3.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

439 P
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MIMANE INGINIERIE
SARL AU

RC : 95285

العام  الجلع  محضر  حسب 

 2020 24 ديسلبر  اإلستثيائي بتاريخ 

  MIMANE INGINIERIE لشركة 

 10000.00 رأسلالها   SARL AU

امل  السفلي  الطابق   : مقرها  درهم 

يعقوب  املسير3  حي   1394 رقم   5

امليصور الرباط تقرر ما يلي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

110.000 درهم لتيضاف إلى 10.000 

هذه  درهم   120.000 لتصبح  درهم 

الزياد3 في رأسلال الشركة تلت عن 

طريق تجليد مبلغ 110.000 درهم في 

الحساب البيكي للشركة.

و2   6 البيد  تغيير  تم  وبذلك 

للقانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني للشركة تم  لدى 

 2 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

يياير 2021 تحت رقم 110118.

440 P

2TECH LEADERS شركة
ش.د.م.م

املقر اإلجتلاعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

الحل املسبق للشركة
اإلستثيائي  العام  الجلع  قرر 

امليعقد يوم 20 سبتلبر 2020 ما يلي :

من  ابتدء  للشركة  املسبق  الحل 

30 سبتلبر 220.

سعيد  بوالبروض  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

تعيين مقر تصفية الشركة إقامة 

سال   10 شقة   9 علار3   2 سليلة 

الجديد3.

للشركة  القانوني   اإليداع  تم 

 5 باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

.D110030 يياير 2021 تحت رقم

441 P

MEDINA CORP
SARL AU

 8 يوم  الوحيد  الشريك  قرر 

ديسلبر 2020 ما يلي :

تغيير املقر اإلجتلاعي للشركة إلى 

حي السكيكينية رقم 228 تلار3.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

: سلم من طرف  اإليداع القانوني 

 24 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

.D109689 ديسلبر 2020 تحت رقم

442 P

S.G.S.S.T
SARL

رأسلالها: 1.000.000.00 درهم
املقر اإلجتلاعي : 145 شارع جون 

كييدي الرباط

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الشركة  بلقر  امليعقد  اإلستثيائي 

 15 بتاريخ  س.ج.س.س.ت ش.ذ.م.م 

الشركة  شركاء  قرر   2020 ديسلبر 

ما يلي :
الشركة   رأسلال  رفع 

إلى  درهم   500.000.00 إضافة 

طريق  عن  درهم   1.000.000.00

التعويض بالحساب الجاري ليصبح 
 1.500.000.00 رأسلال الشركة هو 

درهم زياد3 5000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة كلا يلي :

 1000 رشيد  الطرمونية  السيد 

حصة. 

 1000 سعيد  الطرمونية  السيد 

حصة.

الرزاق  عبد  الطرمونية  السيد 

1000 حصة.

 1000 عثلان  الطرمونية  السيد 

حصة. 

 1000 حسن  الطرمونية  السيد 

حصة.

إضافة نشاط تجاري :

 ميفد التبغ.

تعديل القانون األسا�سي.

باملحكلة  القانوني   اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 110040 

في 5 يياير 2021 .

443 P

ميافذ كونسلتييغ

05.32.89.55.92

06.62.66.35.04

ORIGINALESSNECES
SARL

R.C N°29317 SALE

 16 ليوم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   2020 سبتلبر 

اإلستثيائي للشركة املصادقة على ما 

يلي :

نقل املقر اإلجتلاعي للشركة من 

 2 شقة رقم   ،169 رقم  أبواب سال، 

سال، إلى رقم 334 املحل رقم 1 قطاع 

1 رياض أوالد مطاع تلار3.

بإضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

نشاط التصنيع  والتعبئة.

تعديل البيد الثاني والخامس من 

القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني   اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  لللحكلة  التجاري 

رقم  تحت   2021 يياير   2 بتاريخ 

.35221

444 P

AKLIM FLUIDES
SARL

سجل تجاري رقم 28131 سال

تصفية الشركة
اإلستثيائي  العام  الجلع  قرر 

 2020 سبتلبر   30 بتاريخ  امليعقد 

التصفية النهائية للشركة.

إنتهاء التصفية.

إبراء ذمة املصفي.

لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  

رقم  تحت   2021 يياير   14 بتاريخ 

.35235

445 P

TENDANCE SALMITA

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   ،2020 أكتوبر   9 بتاريخ  الرباط  

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3.

 TENDANCE  : التسلية 

.SALMITA

الهدف اإلجتلاعي : 

حالقة وتجليل النساء.

 100.000.00  : الشركة  رأسلال 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسلة 

فئة 100 درهم للحصة الواحد3.

نعيلة الوردي 1000 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي  أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

31 ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 26 زاوية شارع فرنسا وواد 

أم الربيع محل رقم 2 أكدال الرباط.

املسير3 : نعيلة الوردي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148533

446 P

 KENZ ALHIBA

PROMOTION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

الجلع االستثيائي لشركة  إطار  في 

 KENZ ALHIBA PROMOTION

وامليعقد بتاريخ 2 ديسلبر 2020 تقرر 

ما يلي :

السيد3 كنز3 فراكو تهب بالتساوي 

 400 لتصبح  حصة   1200 لبياتها 

حصة للسيد3 أغلان سار3 والسيد3 

والسيد3  حصة   400 دالل  أغلان 

أغلان هبة 400 حصة.
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من   2 واملاد3   6 املاد3  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة :

السيد3 كنز3 فراكو 80.000 درهم.

 40.000 سار3  أغلان  السيد3 

درهم.

 40.000 دالل  أغلان  السيد3 

درهم.

السيد3 أغلان هبة 40.000 درهم.

املجلوع : 200.000 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  من  لتصبح 

محدود3 بشريك وحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود3.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالرباط رقم التسجيل 110111.
مقتطف بلثابة إعالن

447 P

 EQUIPEMENT ET

COMPEMENT DE TEMARA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

AU CAPITAL DE 12.000.000 DH

 املقر االجتلاعي : تجزئة التسنية

رقم 26 حي الصياعي تلار3

في إطار الجلع االستثيائي لشركة 

 EQUIPEMENT ET COMPEMENT

 24 بتاريخ  وامليعقد   DE TEMARA

ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

السيد  السابق  املسير  استقالة 

ابراهيم عواد.

مسير  عواد  رشيد  السيد  تعيين 

للشركة.

تعديل اليظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 يياير   13 يوم  بالرباط 

رقم 110222.
مقتطف بلثابة إعالن

448 P

D H S PROMOTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

في إطار الجلع االستثيائي لشركة 

وامليعقد   D H S PROMOTION

بتاريخ 2 ديسلبر 2020 تقرر ما يلي :

السيد3 كنز3 فراكو تهب بالتساوي 

 400 لتصبح  حصة   1200 لبياتها 

حصة للسيد3 أغلان سار3 والسيد3 

والسيد3  حصة   400 دالل  أغلان 

أغلان هبة 400 حصة.

من   2 واملاد3   6 املاد3  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة :

السيد3 كنز3 فراكو 80.000 درهم.

 40.000 سار3  أغلان  السيد3 

درهم.

 40.000 دالل  أغلان  السيد3 

درهم.

السيد3 أغلان هبة 40.000 درهم.

املجلوع : 200.000 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  من  لتصبح 

محدود3 بشريك وحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود3.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالرباط رقم التسجيل 110110.
مقتطف بلثابة إعالن

449 P

 MEDEN HEALTHCARE

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رأسلالها : 1.423.000 درهم

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء حي 

بالطو ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الطابق الخامس

 السجل التجاري عدد 306901

الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ديسلبر   18 الغير العادي امليعقد في 

2020 تقرر ما يلي :

االجتلاعي  الرأسلال  في  الزياد3 
درهم   36.000.000 بلبلغ  للشركة 
وبذلك يرتفع من 50.000.000 درهم 
بإصدار  درهم   86.000.000 إلى 
جديد3  اجتلاعية  حصة   360.000
درهم للقيلة االسلية   100 من فئة 
تحرر  بالتكافؤ  صادر3  الواحد3 
بإجراء  نقدا  االكتتاب  بالكامل عيد 
املحدد3  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار واملستحقة.
 إلغاء حق أفضلية االكتتاب للشركة

 MEDEN HEALTHCARE لصالح 
.SA

في  النهائية  الزياد3  تحقيق 
إلى  بذلك  لييقله  الشركة  رأسلال 

86.000.000 درهم.
االجتلاعي  الرأسلال  تخفيض 
بلبلغ 84.522.000 درهم بامتصاص 
جزء من الخسائر بخفض الرأسلال 
إلى  درهم   86.000.000 من 

1.423.000 درهم.
من   2 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�سي.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
بالدار  التجارية  املحكلة  لدى 
البيضاء بتاريخ 15 يياير 2021 تحت 

رقم 261381.
قصد النشر واالعالن

450 P

 CENTRE D’ETUDES ET
 DE RECHERCHES DES

 PHOSPHATES MINERAUX
S.A «CERPHOS»

شركة مساهلة
رأسلالها 2.400.000 درهم

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء 23 
شارع موالي اسلاعيل

 السجل التجاري عدد 36221
الدار البيضاء

تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدار3 
العامة

اإلدار3  مجلس  محضر  بلقت�سى 
تقرر  2020 يونيو   19 في   امليعقد 

ما يلي :

يتولى اإلدار3 العامة رئيس مجلس 

اإلدار3 بلقب »رئيس مدير عام».

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

لدى املحكلة التجارية بالدار البيضاء 

رقم  تحت   2021 أكتوبر   22 بتاريخ 

.251285
قصد النشر واالعالن

451 P

OASIS INDUSTRIE
شركة مساهلة

رأسلالها 2.000.000 درهم

املقر االجتلاعي : 131، شارع أنفا، 

إقامة أزور، رقم 11 ب - الدار 

البيضاء

السجل التجاري رقم 406.251

الدار البيضاء

تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدار3 

العامة

اإلدار3  مجلس  محضر  بلقت�سى 

امليعقد في فاتح ديسلبر 2020، تقرر 

ما يلي :

للشركة،  العامة  اإلدار3  يتولى 

تحت مسؤوليته، شخص طبيعي غير 

»املدير  بلقب  اإلدار3   مجلس  ريس 

العام».
قصد النشر واإلعالن

452 P

 UNIVERSITE MOHAMMED

 VI POLYTECHNIQUE -

UM6P
شركة مساهلة

رأسلالها 2.350.650.900 درهم

املقر االجتلاعي : تجزئة 660، حي 

موالي رشيد، بن جرير - املغرب

السجل التجاري رقم 1032 بن 

جرير

الزياد3 في الرأسلال
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ديسلبر   23 الغير العادي امليعقد في 

2020، تقرر ما يلي  :
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االجتلاعي  الرأسلال  في  الزياد3 

 3.586.339.800 بلبلغ  للشركة 

من  يرتفع  وبذلك  درهم، 

إلى  درهم   3.264.311.100

بإصدار  درهم،   2.350..650.900

عادية  جديد3  أسهم   35.863.398

درهم للقيلة اإلسلية   100 من فئة 

الواحد3، صادر3 بالتكافؤ ؛
تعديل موازي ومشروط للفصول 

6 و 2 من القانون األسا�سي للشركة ؛

إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 

اإلدار3  لغرض تيفيذ زياد3 رأس املال.

اإلدار3  مجلس  محضر  بلقت�سى 

تقرر ما   ،2021 يياير   12 امليعقد في 

يلي :

في  النهائية  الزياد3  تحقيق 

إلى  بذلك  لييقله  الرأسلال، 

2.350.650.900 درهم ؛

تعديل موازي للفصول 6 و 2 من 

القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني،  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكلة االبتدائية بابن 

تحت   ،2021 يياير   13 بتاريخ  جرير 

رقم 02.
قصد النشر واإلعالن

453 P

 HANAD CONSTRUCTIONS

SARL AU
رأسلالها 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : رقم 48 تجزئة 

الخير الحاجب

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2020 ديسلبر   12 بتاريخ  بلكياس 

تم وضع قانون تأسيس شركة ذات 

واحد  بشريك  املحدود3  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 HANAD  : التسلية 

.CONSTRUCTIONS SARL AU

تجزئة   48 رقم   : املقر االجتلاعي 

الخير، الحاجب.

الهدف : 
أعلال مختلفة ؛

اإلنعاش العقاري.
في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
 1000 درهم مقسلة على   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحد3.
السيد حياد جالد : 1000 حصة.

املد3 : 99 سية.
اإلدار3 : يدير الشركة السيد حياد 

جالد ملد3 غير محدود3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 
2021، عدد 152، سجل تجاري رقم 

.51921
454 P

TIKIDA BAY ش.م
السجل التجاري رقم 10325 أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
محضر  قرر   ،2020 10 ديسلبر 
للشركة  اإلداري  املجلس  اجتلاع 
ش.م،   ،TIKIDA BAY املسلا3 
درهم،   190.000.000 برأسلال 
الكائن  مقرها بأكادير، رقم NR01  و 
تلديد  بنسركاو،  حي فونتي،   ،NR02
توكيل السيد رشيد الهبطي، الحامل 
رقم   للتعريف  الوطيية  للبطاقة 
G68283، في حالة غياب السيد كاي 
يونيو   30 غاية  إلى  مراش،  مسعود 

.2021
وبالتالي، وجالل هذه املد3 املشار 
اإلداري  املجلس  قرر  أعاله،  إليها 
تسيير الشركة قانونيا في كل ما يتعلق 
املقترن  باإلمضاء  الوثائق،  بجليع 

واملزدوج على الشكل التالي :
السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أحلد بن عباس التعارجي ؛
مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكيدر  جليل  والسيد 

بيعباس التعارجي :  
عباس  بن  أحلد  السيد  أو 

التعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛
عباس  أسكيدر  جليل  السيد  أو 
رشيد  والسيد  التعارجي  بيعباس 

الهبطي ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 يياير   6 بأكادير بتاريخ 

رقم 92831.
قصد النشر واإلعالن

455 P

TIKIDA DUNES ش.م

السجل التجاري رقم 2121 أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  قرر   ،2020 10 ديسلبر 

املسلا3  الشركة  مسيري  اجتلاع 

ش.م،   ،TIKIDA DUNES املسلا3 

برأسلال 25.000.000 درهم، الكائن  

الهضاب،  طريق  بأكادير،  مقرها 

تلديد توكيل السيد رشيد الهبطي، 

للتعريف  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

رقم G 68283، في حالة غياب السيد 

كاي مسعود مراش إلى غاية 30 يونيو 

.2021

وبالتالي، وجالل هذه املد3 املشار 

اإلداري  املجلس  قرر  أعاله،  إليها 

تسيير الشركة قانونيا في كل ما يتعلق 

املقترن  باإلمضاء  الوثائق،  بجليع 

واملزدوج على الشكل التالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أحلد بن عباس التعارجي ؛

مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 

عباس  أسكيدر  جليل  والسيد 

بيعباس التعارجي :  

عباس  بن  أحلد  السيد  أو 

التعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛

عباس  أسكيدر  جليل  السيد  أو 

رشيد  والسيد  التعارجي  بيعباس 

الهبطي ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 يياير   6 بأكادير بتاريخ 

رقم 92829.
قصد النشر واإلعالن

456 P

 ETAPEX INTERNATIONAL
ش.م

السجل التجاري رقم 12219 أكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
محضر  قرر   ،2020 10 ديسلبر 
اإلداري  املجلس  اجتلاع 
 ETAPEX املسلا3  للشركة 
برأسلال  INTERNATIONAL ش.م، 
مقرها  الكائن  درهم،   80.400.000
بقعة  مركب تيكيدا بيتش،  بأكادير، 
تلديد  الهضاب،  طريق   ،40 رقم 
توكيل السيد رشيد الهبطي، الحامل 
رقم   للتعريف  الوطيية  للبطاقة 
G68283، في حالة غياب السيد كاي 
يونيو   30 غاية  إلى  مراش،  مسعود 

.2021
وبالتالي وجالل هذه املد3 املشار 
اإلداري  املجلس  قرر  أعاله،  إليها 
تسيير الشركة قانونيا في كل ما يتعلق 
املقترن  باإلمضاء  الوثائق،  بجليع 

واملزدوج على الشكل التالي :
السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أحلد بن عباس التعارجي ؛
مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكيدر  جليل  والسيد 

بيعباس التعارجي :  
عباس  بن  أحلد  السيد  أو 

التعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛
عباس  أسكيدر  جليل  السيد  أو 
رشيد  والسيد  التعارجي  بيعباس 

الهبطي ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ،2021 يياير   6 بأكادير بتاريخ 

رقم 92828.
قصد النشر واإلعالن

457 P

شركة السياحة والتنشيط
Ste de tourisme et d’animation

par abréviation )sota(
السجل التجاري عدد 1591 أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
محضر  قرر   ،2020 10 ديسلبر 
لشركة  اإلداري  املجلس  اجتلاع 
واملسلا3  والتنشيط»  »السياحة 
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 Société de tourisme et
  «SOTA« باجتصار   d’animation
 40.294.000 برأسلال  ش.م، 
الحي  بأكادير،  مقرها  الكائن  درهم 
40، تلديد  - الشاطئ، رقم  السياحي 
توكيل السيد رشيد الهبطي، الحامل 
 G رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 
في حالة غياب السيد كاي   ،68283
يونيو   30 غاية  إلى  مراش،  مسعود 

.2021
وبالتالي، وجالل هذه املد3 املشار 
اإلداري  املجلس  قرر  أعاله،  إليها 
تسيير الشركة قانونيا في كل ما يتعلق  
املقترن  باإلمضاء  الوثائق،  بجليع 

واملزدوج على الشكل التالي :
السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أحلد بن عباس التعارجي ؛
مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكيدر  جليل  والسيد 

بيعباس التعارجي :  
عباس  بن  أحلد  السيد  أو 

التعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛
عباس  أسكيدر  جليل  السيد  أو 
رشيد  والسيد  التعارجي  بيعباس 

الهبطي ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ،2021 يياير   6 بأكادير بتاريخ 

رقم 92830.
قصد النشر واإلعالن

458 P

STE PROMO ARFAOUI
تأسيس شركة

العام  الجلع  عقد   بلقت�سى 
يياير   4 بتاريخ  امليعقد  التأسي�سي 
 PROMO تم تأسيس شركة    2021
ARFAOUI SARL باملواصفات التالي :

 STE PROMO  : التسلية 
.ARFAOUI

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
82حي التقدم عين  2 زنقة  األول رقم 
مبلغ رأسلال الشركة  هارون فاس، 
 1000 من  مكون  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بقيلة  حصة 

الواحد3.

عرفاوي  للسيد  حصة   500

محلد الساكن ب 68 تجزئة الجواهر 

بنسود3 فاس.

و 500 حصة للسيد عرفاوي عبد 

الجواهر  تجزئة   68 بـ  الساكن  هللا 

بنسود3 فاس.

غرض الشركة : األشغال املختلفة 

أو البياء.

التسيير للسيد عرفاوي محلد.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 يياير   13 بفاس بتاريخ 

الشركة  تسجيل  وتم   1262 رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم 65699.
قصد النشر واإلعالن

459 P

 STE VERT CLEANING SARL

AU

بلقت�سى قرار ا لجلع العام الغير 

 2014 ماي   14 العادي امليعقد يوم 

مقرها   VERT CLEANING لشركة  

2 زنقة  االجتلاعي الطابق الثاني رقم 

5 حي صحراو3 زواغة فاس.

تعيين السيد الديب محلد كلسير 

استقالة  تقديم  مع  للشركة  جديد 

للسيد الذيب أحلد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   014/1308 بفاس تحت رقم  

السجل  رقم  تحت   2014 يونيو   2

التجاري 40463.
قصد النشر واإلعالن

460 P

SOCIETE E.G.O.B

شركة أ.ج.ؤ.ب ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدود3

بلقت�سى العقد العرفي مؤرخ في 

واملسجل  بأكادير   2020 نوفلبر   16

بأكادير   2020 نوفلبر   16 بتاريخ 

ش.م.م  أ.ج.ؤ.ب  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

SOCIETE E.G.O.B SARL

هدفها : 

األشغال املختلفة والبياء ؛

الفضاء األجضر ؛

عالقة  لها  التي  العلليات  جليع 

بنشاط  مباشر3  غير  أو  مباشر3 

الشركة.

زنقة   62 رقم   : االجتلاعي  املقر 

السالم  حي  األول  الطابق  املعادر 

أكادير.

ابتداءمن  سية   99  : املد3 

التأسيس النهائي.

درهم   500.000  : الرأسلال 

مقسم إلى 5000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة كالتالي :

 2500  : أسهيل  إبراهيم  السيد 

حصة ؛

السيد علي أسهيل : 2500 حصة.

ابراهيم  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملد3  للشركة  كلسير  أسهيل 

ابراهيم  توقيع  واعتلاد  محدود3 

والوثائق  العقود  جليع  في  اسهيل 

اإلدارية والبيكية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يياير   14 بتاريخ 

.92902
للخالصة والبيان

461 P

Fiduciaire 3G

Rue Alhoudhoud 81

Casablanca

Tél : 05.22.22.23.83

 PHARMACIE GUENNOUNI

ILHAM SARL
تأسیس شركة محدود3 املسؤولیة 
بتاریخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسیس  تم   2020 ديسلبر   24

وذلك  املسؤولیة  محدود3  شركة 

باملواصفات التالیة : 

 PHARMACIE  : التسلیة 

.GUENNOUNI ILHAM SARL

املوضوع : إدار3 صیدلیة. 

 642 BIS,  : االجتلاعي  املقر 

 BOULEVARD MOULAY DRISS1,

.BLOC6, HAY RIYAD ,KHOURIB

درھم   2.000.000  : املال  رأس 

ملیونان درھم. 

الھام  كيوني  السید3   : املساھلة 

لحلو  والسید  درھم   1.950.000

محلد علي 50.000 درھم.

الھام  كيوني  السید3   : املسير3 

وملد3  الواسعة  الصالحیات  بجلیع 

غير محدود3  

من تاریخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تأسیس الشركة. 

االیداع  تم   : القانوني  االیداع 

االبتدائیة  املحكلة  لدى  القانوني 

بتاریخ  6223 عدد  تحت   بخریبكة 

5 یيایر 2021.

462 P

STE LADIES SWEET LOOK
SARL AU

راسلالها : 100.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 13 شارع إميل 

زوال الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم  بالدار البيضاء   2020 ديسلبر   4

تأسيس شركة »ليديز سوييت لوك» 

شريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

وحيد.
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 : القانونية  والصفة  التسلية 

محدود3  شركة  لوك  سوييت  ليديز 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع : مركز العياية بالجلال.

شارع إميل   13  : املقر االجتلاعي 

زوال الدار البيضاء.

في  الشركة  مد3  حددت   : املد3 

تسجيل  تاريخ  من  ابتداءا  سية   99

الشركة بالسجل التجاري.

إلى  مفوضين   : التسيير واإلمضاء 

السيد3 لوبابة بياني.

 100.000 في  حدد   : الرأسلال 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسلة 

الواحد3  للحصة  درهم   100 فئة 

مسللة كلا يلي :

السيد3 لوبابة بياني 1000 حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.483212

 24 بتاريخ  التحليلي  بالسجل 

ديسلبر 2020.

463 P

MEDAXIS
S.A.R.L AU

 شركة ذات املسؤولية املحدود3

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 10.000 درهم

املقر اإلجتلاعي : 62 زنقة عزيز بالل 

 الطابق الثاني رقم 3 املعاريف

الدار البيضاء

RC : 480297 - IF : 47279826 

 TP : 35782970 

ICE : 002629081000092

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2020، تم 

وضع اليظام األسا�سي للشركة : 

 MEDAXIS SARL«  : التسلية 

.«AU

من  الغرض   : اإلجتلاعي  الغرض 

الشركة في املغرب كلا في الخارج : 

تسويق واستيراد وصيانة املعدات 

واملواد الطبية واألجهز3 الطبية.

 بيع جليع مواد ومعدات االتصاالت
ولوازمها واملواد التقيية.

إنهاء كافة أعلال الهيدسة املدنية، 
التطوير، تركيب الشبكات، التلديدات 
االتصاالت  للحاسوب،  املسبقة 
وامليكانيك الكهرباء   الهاتفية، 

الكهربائية.
العقاري  الترويج  علليات  جليع 

والبياء والهدم.
كافة  وتجليع  وتصنيع  دراسة 

أعلال البياء.
املواد  أنواع  جليع  نقل 
كانت  مهلا  واألصياف  واملستلزمات 
الرمل  مقالع  وتشغيل  طبيعتها 
الكتل  مثل  التصنيع  مواد  وتصنيع 
واأللواح والروافد وأرصفة األرصفة 
والطوب بجليع أنواعه في اإلسليت 

املهتز أو التكتالت .
استيراد وتصدير.

العلليات  جليع  عام،  وبشكل 
 الصياعية والتجارية واملالية وامليقولة
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 
املذكور3  األشياء  بأحد  مباشر  غير 

أعاله والتي قد تعزز تطور الشركة.
عزيز  زنقة   62  : اإلجتلاعي  املقر 
املعاريف   3 بالل الطابق الثاني رقم 

الدار البيضاء.
حدد   : اإلجتلاعي  الرأسلال 
 10.000 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
سهم بقيلة   100 إلى  درهم مقسلة 
موزعة  الواحد،  للسهم  درهم   100

بالكامل على اليحو التالي : 
السيد فاروس لحسن 100 سهم.

املد3 : 99 سية.
السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل عام.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدار3 

فاروس لحسن.
تلتزم الشركة بالتوقيع   : التوقيع 

الوحيد للسيد فاروس لحسن.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 254516 رقم  تحت   2020 نوفلبر 

)السجل التجاري480292.)
464 P

OKAVANGO
S.A.R.L AU

 شركة ذات املسؤولية املحدود3

 ذات شريك وحيد

رأسلالها : 10.000 درهم

املقر اإلجتلاعي : 29 إقامة اليخيل 

 شارع القدس عين الشق

الدار البيضاء.

  RC : 480299 - I.F : 47273063

 TP : 34003662

ICE : 002656619000071

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،2020 أكتوبر   26  : بتاريخ  البيضاء 

تم وضع اليظام األسا�سي للشركة : 

 OKAVANGO SARL« : التسلية

.«AU

من  الغرض   : اإلجتلاعي  الغرض 

الشركة في املغرب كلا في الخارج : 

مقهى، قاعة شاي.

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل 

 التجارية والصياعية واملالية وامليقولة

مباشر بشكل  املرتبطة   والعقارية، 

أو غير مباشر باألشياء املذكور3 أعاله، 

لصالح  تكون  أن  يحتلل  التي  أو 

تحقيقها وتطويرها.

املقر اإلجتلاعي : 29 إقامة اليخيل 

الدار  الشق  عين  القدس  شارع 

البيضاء.

حدد   : اإلجتلاعي  الرأسلال 

 10.000 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

سهم بقيلة   100 إلى  درهم مقسلة 

موزعة  الواحد،  للسهم  درهم   100

بالكامل على اليحو التالي : 

السيد ميتصر احلد  100 سهم.

املد3 : 99 سية.

السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 31 ديسلبر من كل عام.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدار3 

ميتصر احلد.

تلتزم الشركة بالتوقيع   : التوقيع 

الوحيد للسيد ميتصر احلد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 254512 رقم  تحت   2020 نوفلبر 

)السجل التجاري480299.)

465 P

كروس ديجيتال
إعالن بخصوص تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

  2020 سبتلبر   21 بتاريخ  بالبيضاء 

تم تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 

باملواصفات  وحيد  شريك  ذات 

التالية  :

التسلية : كروس ديجيتال

زنقة احلد   13  : املقر االجتلاعي 

 املجاطي إقامة األلب الطابق 1 رقم 8،

املعاريف ، الدار البيضاء/آنفا

جدمات   : االجتلاعي  الهدف 

املعلوميات

الرأسلال : 000 100 درهم

املد3    : 99 سية

التسيير : السيد3 صوفيا كوكب

املحكلة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالبيضاء

رقم426921    : التجاري  السجل 

بتاريخ 21 أكتوبر 2020. 

 466 P   

إيمور�سي
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالبيضاء بتاريخ 12 أكتوبر 2020  تم 

املسؤولية  محدود3  شركة  تأسيس 

باملواصفات  وحيد  شريك  ذات 

التالية  :

التسلية : إيلور�سي 

املقر االجتلاعي : 81 شارع املقاومة 

الطابق 4 ، الشقة 8 ، الدار البيضاء

الهدف االجتلاعي : ميعش عقاري

الرأسلال: 000.00 100 درهم

املد3    : 99 سية
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التسيير : السيد حليد الراي

املحكلة   : القانوني  اإليداع 

التجاري  بالبيضاءالسجل  التجارية 

أكتوبر   21 بتاريخ  رقم422012    :

.2020

 467 P  

ائتلانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتلد من طرف الدولة

       الهاتف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

ريمي فيراي

 RIMI FERRAILLE

SARL D’AU   

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
بشريك وحيد

 22 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم تأسيس القانون   ،2020 ديسلبر 

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

بشريك وحيد جصائصها كامتي : 

التسلية : ريمي فيراي

استراد وبيع   : الغرض االجتلاعي 

الجديد3  الغيار  قطاع  انواع  جليع 

واملستعللة

13 زنقة احلد   املقر االجتلاعي  : 

األول  الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاريف  البيضاء.

املد3 : 99 سية

 100.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

1000 حصة بقيلة  درهم مقسم إلى 

100 درهم  لكل واحد3 ، كلها محرر3 

،مغربي،  ريمي  السيد محلد  لفائد3 

املزداد بتاريخ 1 يياير 1969 بسطات، 

 2 م  رشيد  موالي  بحي  الساكن 

الساحة 2 الرقم 2 البيضاء.

التسيير : عين السيد محلد ريمي ، 

املذكور أعاله،  كلسير ميفرد للشركة 

ملد3 غير محدود3.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

يياير إلى 31 ديسلبر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

االجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 

 30 بتاريخ  الدارالبيضاء   لالستثلار 

بالسجل  والتقييد   2020 ديسلبر 

التجاري تحت عدد   484.229

 468 P

ش.م.م D& S COM مكتب الحسابات

معتلد محاسب

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

 يوسف 3 رقم 1 الحي املحلدي البيضاء

الهاتف/ الفاكس 0522.66.60.03

 ARMANI AUTO 

   ش.م.م 

تأسيس شركة

 1 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم  أكتوبر2020 

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية، 

ذات املواصفات التالية :

 ARMANI التجاري  االسم    

AUTO : ش.م.م 

ذات  شركة   : القانوني  الشكل    

املسؤولية املحدود3.  

هدف الشركة   : الهدف التجاري 

باملغرب كلا في الخارج :

 املكانيك ، طولي ، تيظيف هياكل 

السيارات.

 املقر االجتلاعي : 252 تجزئة ليية 

سيدي معروف الدار البيضاء.

مد3 الشركة : 99 سية ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة   100.000 الشركة في 

حصة اجتلاعية من فئة   1000 إلى 

100 درهم   للحصة الواحد3 حررت  

ووزعت على الشركاء كلا يلي :

  السيد رضا مزيان  500 حصة.

 500 األشقر  بوشعيب  السيد 

حصة. 

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الساد3 رضا مزيان و بوشعيب األشقر 

ملد3 غير محدود3.

: تلتزم الشركة باإلمضاء  اإلمضاء 

مزيان  رضا  للساد3  املشترك 

وبوشعيب األشقر. 

 اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 14 يياير 2021 تحت 

بالسجل  وسجلت    ،261144 رقم  

بتاريخ   485445 التجاري تحت رقم 

14 يياير 2021.                                         

469 P

 2A  PLUS

SARL 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إيداع  تم   2021 يياير   5

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 و ذات املليزات التالية :

2A  PLUS  SARL : التسلية

الهدف :  تأجير العقارات

تجزئة   ,141  : املقراالجتلاعي 

I4محل رقم1,اوالد صالح, بوسكور3, 

الدار البيضاء

تاريخ  من  ابتداء  :99سية  املد3 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

درهم   500000 االجتلاعي محدد في 

اجتلاعية  حصة   5000 إلى  مقسم 

100درهم للواحد3، مكتتبة  من فئة 

و محرر3 بالكامل و موزعة لفائد3 :

 500 عبد الياصر امزيل   السيد  

حصة.

 1500 امزيل  اسلاعيل  السيد 

حصة .

السيد مهدي امزيل1500 حصة

السيد مروان امزيل 1500 حصة.

املجلوع  :    5000حصة

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 

االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

31 ديسلبر.

: تم تعيين السيد مروان  التسيير 

امزيل كلسير للشركة و السيد عبد 

الياصر امزيل كلسير مشارك ملد3 غير 

محدود3.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

يياير   13 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2021، تحت رقم260982.

 السجل التجاري : 485355.

470 P

 GROUPE REAL ESTATE EL

KHEIR SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3.
 12 بتاريخ‚  عرفي  عقد  بلوجب 

ديسلبر 2021 ‚ تم تحرير عقد شركة 

مليزاتها   ‚ محدود3  مسؤولية  ذات 

كالتالي: 

 GROUPE REAL «  : التسلية 

   «    ESTATE EL KHEIR SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود3 

 الهدف :  بيع وشراء العقارات.

ابن بطوطة   21  : املقر االجتلاعي 

الكريم  وعبد  بطوطة  ابن  ملتقي 

الدار   3 رقم  األول  الطابق  ديوري 

البيضاء.  

 املد3 : حددت مد3 الشركة في 99 

سية. 

من  تبتدئ   : اإلجتلاعية  السية 

ديسلبر من   31 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية. 

حدد مبلغ الرأسلال   : الرأسلال 

 100  000 في   للشركة   اإلجتلاعي 

 1.000 درهم مقسم إلى  مئة الف(   (

100 درهم  حصة إجتلاعية من فئة 

بالكامل  اكتتابهاودفعها  تم  للحصة 

وموزعة   1000 إلى    1 من  مرقلة 

كالتالي :
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حصة   250 السيد علـي االحرش 

اجتلاعية

حصة   250 مفهوم  السيد جالد 

اجتلاعية.

 250 شيوب  بوشعيب  السيد 

حصة اجتلاعية  

250 حصة  ياسين بياض  السيد  

اجتلاعية  

مفهوم  جالد  عين   : اإلدار3 

وبوشعيب شيوب كلسيرين للشركة.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم   

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت رقم   2020 ديسلبر   29 بتاريخ 

.259491

 471 P 

DAWN TOURS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 بشريك وحيد

DAWN TOURS : اسم الشركة

موضوع الشركة : اليقل السياحي.
رأسلال الشركة : 100.000 درهم

شارع عبد املومن   : مقر الشركة 

3 إقامة مرجانة  الطابق السفلي رقم 

الدار البيضاء.

التدبير : السيد عبد هللا باملعلم.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

نسخة من القانون التأسي�سي بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 10 مارس 2020.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.459225

472 P

LUXURY CHOCOLATE
  تأســيس شركة محدود3 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ   بلقتـــ�سى عقد عرفي،   
قانون  جلق  ثم   2020 ديسلبر   16

تأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

ذات  الوحيد،  الشريك  ذات 

املواصفـــات التـــالية : 

 LUXURY التسليــــــــة : 

،CHOCOLATE

، LC : الرمز التجاري

الهدف اإلجتلــــاعي: تسويق وشراء 

وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير وتلثيل 

وجليع  الشوكوالتة  أصياف  وشحن 

كريم  واميس  الحلويات  ميتجات 

تيظيم املياسبات والزفاف  والهدايا، 

والختان.

شقة   92 علار3  املقــر اإلجتلـــاعي: 

20 مسير3 1 س بلراكش .

 200.000 في  محدد  الرأسلــــــــال: 

الكل مقسم إلى  درهم، مدفوع نقدا. 

 100 من فئة  حصة تجارية،   2000

درهم للحصة الواحد3. كلها مكتتبة، 

الشريك  على  مقسلة  و  مدفوعة 

الوحيد ،

محييي  السالم  عبد  التسييــــــــر: 

كلسير وحيد ملد3 غير محـدود3،

بــادئ  مـــن    : اإلجتلاعيـــة  السيـة 

ييــاير إلى آجر دجيبر من كل سية،

99 سية إبتــداء أول يوم   : الـلــــــــد3 

من التأسيس النهائي للشركة، ماعدا 

حالتي الفك املسبق أو التلديـــــد،

اإليداع  تم   : القانونـي  اإليـــداع 

بـاملحكلة  الضبط،  بكتابة  القانوني 

 5 بتــاريخ  بلراكش،  التجارية 

يياير2021 ،  تحت الرقـــم. 109999
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مكتب املحاسبة

«GOUVERNANCE PRESTIGE SARL»

 اقامة علي 3،الطابق الثاني شقة رقم 6،

جليز مراكش

 الهاتف 05.24.43.32.42 

الفاكس 05.24.43.32.42

-RAMA INDUSTRIE » شركة 
 « SARLAU

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  جاص  عقد  بلقت�سى 

تم   ،2020 نوفلبر   14 في  بلراكش 

تحرير قانون أسا�سي لشركة محدود3 

الوحيد الشريك  ذات   املسؤولية 

و ذات املليزات التالية.

محدود3  شركة   : التسلية 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

.RAMA INDUSTRIE SARL AU

هو الشركة  هدف   :  الهدف 

  صياعة تحويل الورق والكرتون  

الكرافت  أكياس  وتصنيع  قص 

املدرسية  والدفاتر  املطبوعة 

والكرتون وصياديق الكرتون 

 ، وبشكل أعم  استيراد وتصدير  

جليع العلليات، مهلا كانت طبيعتها، 

واملالية  واالقتصادية  القانونية 

املتعلقة بالكائن  واملدنية والتجارية، 

أجرى  أشياء  بأي  أو  أعاله  املذكور 

املحتلل  من   ، أو ذات صلة  ملاثلة 

أن تعزز بشكل مباشر أو بشكل غير 

إليه  تسعى  الذي  الهدف  مباشر 

الشركة أو امتدادها أو تطويرها.

رقم   2 املسير3   ،  1 جيهان   : املقر 

316 ، امليار3 - مراكش

املد3 : 99    سية.

درهم   100.000  : الرأسلال 

كل  قيلة  حصة،   1000 إلى  مقسم 

واحد3 منها 100 درهم 

السيد  الشركة  يسير   : اإلدار3 

ولد في  زكريا رايتي مغربي الجنسية، 

مقيم  بلراكش،   1995 سبتلبر   20

 126 بأمير شيش تجزئة الحلراء رقم 

 CIN رقم  البطاقة  حامل  مراكش، 

EE216880، ملد3 غير محدود3.

السية املالية :  من 1 يياير إلى 31 

ديسلبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  تحت   2020 نوفلبر   20 بتاريخ 
 M11_20_2199289117512/2020

.D.A.C.E  FU/PM

مكتب املحاسبة

GOUVERNANCE PRESTIGE SARL
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ARTPLEX TRANSFERT 
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

 متجر الطابق األر�سي علار3 امليار
3-552-9 تجزئة الشرف مراكش.  

تأسيس شركة
مؤرخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  بلراكش،     2021 يياير   2 بتاريخ  
املسؤولية  ذات  وإقامة شركة  إنشاء 
الوحيد،  الشريك  ذات   املحدود3  

و التي تتضلن املليزات التالية :
 ARTPLEX الشركة :  تسلية 

TRANSFERT SARLAU
غرض الشركة   :   تحويل األموال

مقر الشركة : متجر الطابق األر�سي 
الشرف  تجزئة  امليار9-552-3  علار3 

مراكش.
رأسلال الشركة : عشر3 آالف درهم  
)10.000    من 100  حصة( بثلن 100 
درهم للحصة  مقسم  كلا  يلي :                                             

السيد  بيعباد محلد 100  سهم
مد3 الشركة :  تسعة وتسعون سية 

)99 سية(. 
تسيير الشركة :  يتولى تسيير الشركة 

السيد بيعباد محلد
السية االجتلاعية : تبتدئ  من  فاتح  

يياير  إلى  نهاية  ديسلبر.     
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني  باملحكلة  التجارية  بلراكش 
رقم  تحت   2021 يياير   6 بتاريخ 
119230 بتاريخ  06/01/2021   تحت 

رقم 119230.
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SAHIH TRAVAUX  
شركة محدود3 املسؤولية ذات شريك 

واحد
 رأسلالها 100.000 درهم

 و مقرها االجتلاعي الكائن ب 61 شارع 
اللة الياقوت املصطفى املعاني الطابق 

2 رقم 69  الدار البيضاء 
 تأسيس  شركة

 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
في 22 أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة 
محدود3 املسؤولية ذات شريك واحد  

ذات املليزات التالية :
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محدود3  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

.  SAHIH TRAVAUX :  االسم

األشغال العامة,إدار3    : الهدف   

اليفايات

الياقوت  اللة  شارع   61  : املقر 
  69 رقم   2 املصطفى املعاني الطابق 

الدار البيضاء  

املد3 : 99 سية ابتداء من إنشاءها.

رأسلال الشركة: 100.000 درهم.

السيد    : العينية  الحصص 

 SAHIH ABDELWAHAB 100.000

درهم يعني : 1000  حصة اجتلاعية

درهم يعني   100.000  : املجلوع    

1000حصة اجتلاعية.

من  ابتداء   : االجتلاعية  السية 

فاتح يياير إلى 31 من ديسلبر.

 SAHIH السيد    : الشركة  مسير 

.ABDELWAHAB
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي 

السجل  البيضاء   بالدار  لالستثلار 

التجاري رقم 484202.   
  لإلشار3 والبيان
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MEILLEURE PROMO شركة
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 

بتاريخ   العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

14 ديسلبر  2020، تم إنشاء شركة 

محدود3 املسؤولية و التي لها املليزات 

التالية : 

 MEILLEURE  : التسلية 

PROMO ش.م.م.

املساهلون : 
السيد أحلد الودغيري

السيد محلد الزياني

السيد محلد الزياني

الغرض االجتلاعي: القيام بجليع 

أعلال البياء واألشغال العامة

املقر اإلجتلاعي   : املقر االجتلاعي 

مفتكر  القادر  عبد  شارع   45 عيد 
الطابق 2 رقم 4.، الدار البيضاء.

أسست هذه الشركة ملد3   : املد3 

99 سية.

في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

 1000 درهم مقسلة على   100.000

100 درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

محرر3  جليعها  الواحد3،  للحصة 

مقابل مساهلات نقدية في رأس املال. 

الشركة من طرف  تدار  التسيير: 

والسيد  الودغيري  أحلد  السيد 

محلد الزياني   ملد3 غير محدود3.  

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 

 31 يياير و تنتهي في   1 االجتلاعية في 

ديسلبر. 
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  لإلستثلار بالدار البيضاء 

ديسلبر 2020.
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YAZEL 
ش. م. م رأسلالها 100.000 درهم.

املقر االجتلاعي: 10 شارع الحرية, 

الطابق 3, رقم 5, الدار البيضاء

سجل تجاري عدد :   485165.

بلقت�سى عقد عرفي  ميجز بتاريخ   

2020 تم تأسيس أنظلة  12ديسلبر 

شركة محدود3 املسؤولية و التي تتليز 

بلا يلي :

التسلية : شركة    YAZEL ش. م. م.

إلى :  الشركة  تهدف  الهدف : 

استيراد وتصدير وبيع وتجار3 جليع 

نصف  أو  الصيع  التامة  السلع 

الرأسلالية  السلع  أو  املصيعة 

الجديد3 أو املستعللة؛

شراء وبيع وتوزيع وتجار3 وتسويق 

وامليتجات  األصياف  أنواع  جليع 

أو  الزعانف  نصف  أو  الجاهز3 

امليتجات الحرفية.
األصول  لجليع  التأجير  إدار3 

وتشغيل  وتركيب  وتأجير  التجارية 

جليع املؤسسات والشركات واملصانع 

والورش ،

واملساعد3  التجاري  التلثيل 

املغرب  في  ميتجاتيا  لجليع  الفيية 

وأوروبا.

جليع األنشطة التي تكون الهدف 

االجتلاعي و التي يلكن تطورها, 

العلليات  جليع  عامة,  بصفة 
التجارية, الصياعية, املدنية, العقارية 
أو امليقولة و التي لها ارتباط مباشر أو 
غير ملباشر بأحد األهداف املحدد3 

أو املرتبطة بالشركة.
االجتلاعي  الرأسلال  الرأسلال : 
درهم   100.000 في  تحديده  تم 
حصة اجتلاعية   1000 مقسلة إلى 
درهم للواحد3 موزعة   100 من فئة 
 500( كلها لسيد صبري عز العرب  
ياسين  كيران  بن  وألسيد  حصة( 

)500 حصة( .
املقر االجتلاعي : 10 شارع الحرية, 

الطابق 3, رقم 5, الدار البيضاء
املد3 99 : سية,

الشلعة   ليلى  السيد3  التسيير : 
غـير   للشركة وملد3  الوحيـد3  املسير3 

محـدود 3.
السية االجتلاعية : من 1 يياير إلى 

31 ديسلبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت  يياير2021,   2 بتاريخ  البيضاء 

رقم 825 253.
مقتطف من أجل اإلشهار.
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 MESTER COOL
S.A.R.L AU 

 « BWOZEN «
تحت العالمة التجارية

تأسيس شركة
إيداع  تم  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
املسؤولية املحدود3للشريك الوحيد 

ذات املليزات التالية :
 MESTER COOL  : التسلية 

S.A.R.L AU
« BWOZEN « العالمة التجارية

وإدارته  املطعم  تشغيل   : الهدف 
وجدمات املطاعم وتيظيم املياسبات.
إقامة   31 رقم   : االجتلاعي  املقر 

أيلن سيدي عباد 5مراكش.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد3 

تأسيسها النهائي.

 10000  : الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي : 

حصة   100 انجار  السيد محلد 

بقيلة 100 درهم للحصة.

السيدمحلد  تعيين  تم  التسيير: 

غير  لفتر3  الشركة  لتسيير  أنجار 

محدود3.

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 

االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

31 ديسلبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

أكتوبر   2 بتاريخ  التجارية بلراكش، 

بالسجل   6226 رقم  تحت   ،2020

التجاري رقم 106885.
ملخص قصد النشر

479 P

MILA SERVICES
s.a.r.l

تأســيس شركة محدود3 املسؤولية
في  مأرخ  عرفي،  عقد  بلقتـــ�سى 
ثم جلق قانون   ،2019 ديسلبر   23

تأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية 

دات املواصفـــات التـــالية :

التسليــــــــة : ميال سيرفيس،

الهدف اإلجتلــــاعي : جليع جدمات 

التصدير ، اإلدارية ، التجارية.

شارع   92  : اإلجتلـــاعي  املقــر 

الزرقطوني الشقة 5 جيليز بلراكش ،

 100.000 محدد في   : الرأسلــــــــال 

درهم، مدفوعة نقدا

السيد3  عـــينت   : التسييــــــــر 

يوسف  والسيد  الضريف  امال 

ايطالحاكلسيران للشركة ،

بــادئ  مـــن   : اإلجتلاعيـــة  السيـة 

ييــاير إلى آجر ديسلبر من كل سية،

99 سية إبتــداء أول يوم   : الـلــــــــد3 

من التأسيس النهائي للشركة، ماعدا 

حالتي الفك املسبق أو التلديـــــد،

اإليداع  ثم   : القانونـي  اإليـــداع 

بـاملحكلة  الضبط،  بكتابة  القانوني 

التجارية بلراكش، في تــاريخ  2 مارس 

2020 تحت الرقـــم 112253. 
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DIGITAL A2Z INTER
تأسيس شركة محدود3املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقتضيات 

2020 واملسجل يوم  19 نونبر  بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2020 دسلبر   11

املليزات  ذات  املسؤولية  محدود3 

التالية :

 DIGITAL A2Z  : التسلية  
INTER   دجتال أ2زاد أنتر 

»ش.ذ.م.م»        : القانوني  الشكل 

« S.A.R.L »

املوضوع : التسويق الرقمي.

 22 مركز مارييا   : املقر االجتلاعي 
زاوية شارع الزرقطوني بن عبد هللا 

الدار   2 الطابق رقم   45 مكتب رقم 

البيضاء.

مد3 االستلرار : 99 سية من تاريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
الشركة  رأسلال   : الرأسلال 

محدد في 10.000 درهم ومقسلة إلى 

حصة.

درهم   100 فئة  من  اجتلاعية 

للحصة الواحد3 تللكها كل من : 

حصة   50 بريش  أسلاء  السيد3 

من فئة 100 درهم للحصة الواحد3، 

)وتلثلها نيابة بتوكيل جاص تأسس 

بتاريخ 20 مارس 2018 السيد3 رابحة 

التعريف  بطاقة  صاحبة  لكحيل، 

مواليد  ج255062  رقم  الوطيية 

04/11/1962 مغربية الجنسية(.

السيد3 زينب بريش 50 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الواحد3.

تقوم بتسيير الشركة   : املتصرفة 

السيد3  أسلاء بريش.

السية املالية : تبدأمن فاتح يياير 

لتنتهي في 31 ديسلبر من كل سية.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإليداع  بالدارالبيضاء  التجارية 

دسلبر2020   29 بتاريخ  القانوني 

السجل  في   484519 رقم  تحت 

في   33668 الرقم  وتحت  التحليلي 

السجل الزمني.
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KEJOLA IMMO

الزياد3 في الرأسلال

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

و   2020 غشت   24 يوم   بالبيضاء 

مسجل بيفس املديية قررت شركة 

KEJOLA IMMO  شركة ذات املهام 

  30.000,00 رأسلالها  و  املحدود3 

في الدار  الرئي�سي   درهم, ذات  املقر  

وشارع  اكتوبر   6 زنقة   6  ,: البيضاء 

املسير3 الطابق 3 ما يلي :

بلبلغ   الرأسلال  في  الزياد3 

 30.000 من  لرفعه  30.000درهم 

درهم إلى 60.000 درهم ودلك بإنشاء 

درهم   100 فئة  من  حصة   300

للواحد3.

القانون  من  و2   6 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  اليظام  صياغة  إعاد3 

للشركة

اإليداع: ثم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

2021 وتحت  بالبيضاء يوم 14 يياير 

رقم 261211.
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  LASER PRINT

SARL

وفا3 أحد الشركاء
 نقل أسهم شركته إلى ورثته

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

أكتوبر   2 بتاريخ  امليعقد  للشركاء 

 LASER« 2020 صادق شركاء شركة

الدار  في  الكائية   -  PRINT«  -Sarl

 - 10 زنقة وليلي حي برجر   - البيضاء 

على اليقاط التالية :

اجتلاعية  حصة   252 توزيع  تم 

امتلكها املرحوم السيد لشقر أحلد 

للقانون   
ً
في الشركة على ورثته وفقا

يوليو2020   6 العدلي الصادر بتاريخ 

بحضور شهود.

تم توزيع   ، نتيجة للقرار السابق 
درهم   500.000 البالغ  املال  رأس 
اجتلاعية  حصة   5000 إلى  مقسم 
الواحد3  للحصة  درهم   100 بقيلة 

على اليحو التالي : 
حصة   91 السيد3 لشقر فاطلة 

اجتلاعية .
السيد لشقر محلد 2.885 حصة 

اجتلاعية .
السيد لشقر سعيد 1.381  حصة 

اجتلاعية .
حصة   181 السيد لشقر امحلد 

اجتلاعية.
 181 اإلله  عبد  لشقر  السيد 

حصة اجتلاعية.
 181 السيد محلد لشقر ابراهيم 

حصة اجتلاعية.
حصة   50 كريم  لشقر  السيد 

اجتلاعية.
حصة   50 علر  لشقر  السيد 

اجتلاعية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسلبر 2020   تحت رقم 259320.
483 P

 CENTRE DE TRAITEMENT
DECHET POLYETHLENE
شركة ذات مسؤولية محدود3

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
 CENTRE DE TRAITEMENTلشركة
DECHET POLYETHLENE املتواجد 
البيضاء،  بالدار  االجتلاعي  مقرها 
موالي  الصياعي  الحي   92 إقامة 

رشيد، تم إقرار ما يلي :
1 - تفويت حصص اجتلاعية :

السيد  حصص  جليع  تفويت 
عشلوج كلال )500 حصة اجتلاعية( 
لفائد3 السيد الديلاوي احلد وبهذا 
يصبح الرأسلال االجتلاعي للشركة 

كلا يلي :
 1.000 احلد  الديلاوي  السيد 

حصة.
املجلوع 1.000 حصة.

2 - تعديل نظامي : 

طبقا لتفويت الحصص االجتلاعية 

مجزء  االجتلاعي  الرأسلال  سيصبح 

كلا يلي :

 100.000 السيد الديلاوي احلد 

درهم.

املجلوع : 100.000 درهم.

3 - استقالة وتعيين مسيروحيد :

كلال  عشلوج  السيد  استقالة 
الديلاوي  السيد  وتعين  مهامه  من 

احلد كلسير وحيد للشركة ملد3 غير 

محدود3.

4 - التوقيع االجتلاعي : يأجذ بعين 

االعتبار توقيع السيد الديلاوي احلد 

في جليع تعامالت الشركة.

القانوني  الشكل  تحويل   -  5

للشركة :

حيث تم تحويل الشكل القانوني 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدود3 

محدود3 بلساهم واحد.

ذلك  تم   : القانوني  اإليداع   -  6

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم  وتحت   2021 يياير   2 بتاريخ 

.260593

484 P

DILISTA
 شركة ذات مسؤولية محدود3 

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

مقرها  املتواجد   DILISTA لشركة 

االجتلاعي بالدار البيضاء، 58 الزنقة 

تم  الكبير،  درب  األول  الطابق   16

إقرار ما يلي :
رفع  الرأسلال االجتلاعي : 

االجتلاعي  الرأسلال  رفع 

 (900.000( درهم  ألف  بتسعلائة 

 (1.000.000( درهم  مليون  ليصبح 

حصة   )9000( بإنشاء  وذلك 

اجتلاعية محرر3 كليا عيد االكتتاب 

بتحويل من الحساب الجاري الدائن 

رأسلال  يصبح  وبهذا  للشركة، 

الشركة كلا يلي :
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بالكيحل   الدين  نور   : السيد 

500.000 درهم

 500.000 السيد: رشيد بالكيحل 

درهم

املجلوع  1.000.000 درهم

اإليداع القانوني :

تم ذلك باملحكلة التجارية بالدار 

وبتاريخ   260146 البيضاء تحت رقم 

31 ديسلبر 2020.

485 P

STE POP SOLUTION

SARL

RC 465051

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 

 2020 ديسلبر   25 بتاريخ  البيضاء 

 STE POP SOLUTION لشركة 

 112 الزرقة  بإقامة  الكائية   SARL

 2 الشقة   1 طابق  ميير  ابن  شارع 

معاريف الدار البيضاء.

السيد موالي رشيد شاكري قام 

 100 بقيلة  حصة   500 بتفويت 

درهم لكل حصة التي يلتلكها بيفس 

الشركة للسيد محلد رضا الراشدي.

الرأسلال  توزيع  أصبح  وبذلك 

االجتلاعي كلا يلي :

 500 السيد موالي رشيد شاكري 

حصة بقيلة 100 درهم لكل حصة.

السيد محلد رضا الراشدي 500 

حصة بقيلة 100 درهم لكل حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 

بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 

التجاري تحت رقم 260525 بتاريخ 6 

يياير 2021.

486 P

MIMOUNA RIADS PALACE
مؤرخ  قرار  استثيائي  بلوجب 
 2020 غشت   10 يوم  بلراكش 
ومسجل بيفس املديية قررت شركة:
MIMOUNA RIADS PALACE
و  املحدود3  املهام  ذات  شركة 
ذات   520.000,00 درهم,  رأسلالها 
 2 الطابق   A الرئي�سي  في شقة  املقر  
إقامة مراكش بالزا ساحة   B4 علار3 

16 نوفلبر جليز مراكش.
ما يلي : 

بيريس  حاييم  هنري  السيد  وفا3 
والسيد يامينبيريس.

عزله من ميصبه كلسير للشركة 
والسيد  بيريس  حاييم  هنري  السيد 

يامين بيريس بعد وفاتهلا
تأكيد تعيييه كلسير للشركة :

بيريس  جاكوبسيلون   : السيد 
من  الجنسية،  إسباني  طوليدانو 
الحامل   ،1923 مايو   20 مواليد 
رقم  االسبانية  التعريف  لبطاقة 

. D.N.I. 29383906G
تعيييه كلسير للشركة :

مغربي  بيريس،  يويل   : السيد 
مايو   23 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
1995،  حامل للبطاقة الوطيية رقم

 BE821200
املتوفيان  حصص  تخصيص 
رقم  الحكم  امللكية  نقل  حسب 

34/2020 و36/2020   لصالح :
باسكال اليز كيز  342 حصة

يويل بيريس   342 حصة 
إيلة سيلون بيريس   342 حصة

انة بيريس  342 حصة
اندريا سار3 بيريس 342 حصة

بيريس  سيلون  جكوب 
طوليدانو3465 حصة

األسا�سي  اليظام  صياغة  إعاد3 
للشركة

االيداع  : تم االيداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
وتحت   2021 يياير   2 بلراكش يوم  

رقم  119286.
487 P

« MULTIFIBRES »
تحويل املقر االجتلاعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

بالبيضاء يوم 4 نونبر 2020 و مسجل 

شركة   مسيرو  قرر  املديية  بيفس 

« MULTIFIBRES »   شركة محدود3 

املهام ذات  املقر  الرئي�سي :

 221, PLACE NICOLAS  

 PAQUET, ANGLE RUE

 MOHAMED SMIHA ET RUE

 PIERRE PARENT 2EME ETAGE

 CASABLANCA

ما يلي : 

تحويل املقر االجتلاعي

 من : 

 221, PLACE NICOLAS

 PAQUET, ANGLE RUE

 MOHAMED SMIHA ET RUE

 PIERRE PARENT 2EME ETAGE

 CASABLANCA

 92, BOULEVARD  : إلى 

- MOHAMED V - CASABLANCA

القانون  من   4 املاد3   تعديل    

األسا�سي للشركة.

اإليداع  : ثم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالبيضاء يوم  13 يياير 2021 و تحت 

رقم 261092.
للنشر و البيان.

488 P

 PERTINENCE DYNAMISME

ET QUALITE
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

  2020 نونبر   30 يوم   بالدار البيضاء 

و مسجل بيفس املديية قررت شركة 

 PERTINENCE DYNAMISME

املهام  ذات  شركة   ET QUALITE

املحدود3 والشريك الوحيد رأسلالها 

10.000  درهم, ذات  املقر  الرئي�سي  

شارع محلد الخامس الدار   92  : في 

البيضاء

ما يلي : 

األسا�سي  اليظام  صياغة  إعاد3 

للشركة

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

يياير2021   13 يوم   بالدار البيضاء 

وتحت رقم 261089.
للنشر والبيان

489 P

 MANUFACTURE

 MAROCAINE

 D’EQUIPEMENTS PUBLICS

- - M.M.E.P

تحويل الشكل القانوني للشركة
بلوجب عقد عرفي مؤرخ ببرشيد 

يوم 4 شتيبر 2020  و مسجل بيفس 

املديية 

شركة  مساهلو  قرر 

 MANUFACTURE MAROCAINE

  D’EQUIPEMENTS  PUBLICS –

M.M.E.P شركة ذات املهام املحدود3 

و رأسلالها 22.230.000  درهم, ذات  

 : البيضاء  في الدار  الرئي�سي   املقر  

الساحل  الصياعي  الحي   65 تجزئة 

حد السوالم  ما يلي :

 تحويل الشكل القانوني للشركة 

من شركة محدود3 املهام إلى شركة 

املساهلة

و  Yoel PEREZ استقالة الساد3 

Jacob Simon PEREZ TOLEDANO

من ميصبهلا كلسيرين للشركة. 

تعيين مجلس اإلدار3 المتكون من 

3 أعضاء :

 M. Jacob Simon PEREZ

TOLEDANO

M. Yoel PEREZ

  Mlle. Emma-Simone PEREZ

 Jacob السيد  املجلس  يترأس    

.Simon PEREZ TOLEDANO
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 AMELLAL السيد  تعيين 

القاطن  كلدقق للحسابات,   Lakbir

.Rue Luguérini ,58 : بالدارالبيضاء

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

اإليداع  : ثم اإليداع القانوني لدى  

باملحكلة  التجاري  السجل  مكتب 

يياير   12 يوم  ببرشيد  االبتدائية 

2021 و تحت رقم 29.
للنشر والبيان.

490 P

« DIJA IMPORT »

    شركة ذات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد رأسلالها  400.000 

درهم

املقر االجتلاعي:    262 شارع يعقوب 

امليصور الطابق الرابع الرقم 23 

الدار البيضاء

السجل التجاري: 182969

زياد3 في الرأسلال

 بلقت�سى قرار رسمي للجلع العام 

غير العادي امليعقد بتاريخ 1 ديسلبر 

2020 بالدر البيضاء واملسجل بتاريخ                  

22 ديسلبر 2020 تم تقرير ما يلي :                                                                                                                            

ب  الشركة  رأسلال  في   الزياد3 

من  لرفعه  دلك  و  درهم   300.000

درهم   400.000 درهم إلى   100.000

 100 فئة  من  حصة   3.000 بخلق 

املأجوذ3  الرسللة  طريق  عن  درهم 

من األرباح.

 2 املاد3  وتغيير   6 املاد3   إتلام   

املتعلقة برأسلال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

ديسلبر2020   30 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 259208.
من أجل التلخيص و اإلشهار

491 P

 TOP EXPERTISE
SARL A.U

شركة محدود3 املسؤولية ذات 

شريك وحيد

نقل املقر االجتلاعي  
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

بتاريخ 10 أكتوبر 2020 قرر الشريك 

 TOP EXPERTISE لشركة  الوحيد 

رأسلالها 200.000 درهم :   

 تغيير املقر االجتلاعي للشركة الى 

العيوان االتي :

لؤلؤ3  اقامة   – البيضاء  الدار 

جاسم الطابق 3 رقم 5 – زنقة موحى 

و حلو.

من   4 رقم   الفصل  تعديل  تم 

القانون االسا�سي للشركة.

شخص  في  تاني  مدير  تعيين 

السيد3 دادي نوال وبالتالي ، ستكون 

الشركة ملزمة بشكل قانوني بالتوقيع 

امليفصل ألحد املديرين .

لقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

 24 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

 258891 على الرقم   2020 ديسلبر 

 E.F.I.C.O
للخالصة والتذكير

492 P

FIBACOM

 LA PLAZA DE »

« BOUSKOURA

فيباكوم
شركـة محدود3 املسؤولية رأسلالها 

100.000 درهم.

زنقة 152 رقم 2 حي موالي عبد هللا 

عين الشق الدار البيضاء.

بلقت�سى مداولة الجلعية العامة 

 2020 فبراير   6 بتاريخ  عادية  الغير 

الشركاء  قرر  »فيباكوم»  لشركة 

 LA تجارية  عالمة  إضافة  باإلجلاع 

إلى   PLAZA DE BOUSKOURA

 . FIBACOM التسلية  فيباكوم

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالبيضاء  

تحت رقم     2020 مارس   10 بتاريخ 

.233829
من أجل التخليص واإلشهار

493 P

LAWD SERVICE

 SARL 

R.C : 436415

قرر   2020 نوفلبر   22 بتاريخ 

ما  للشركاء  العام االستثيائي  الجلع 

يلي :

توسيع نشاط الشركة ليشلل :

جليع  وتوزيع  وتصدير  استيراد   

والبستية  التيظيف  ومواد  األليات 

واليظافة.

أي  وتوزيع  وتصدير  استيراد   

واملواد  والبضائع  امليتجات  من  نوع 

ومن  األنواع  جليع  من  واملعدات 

جليع املصادر.

أنواع  لجليع  الصيانة  أعلال 

املعدات واألجهز3 الصياعية.

إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

 36 علار3  ي4  تجزئة  األزهر  شارع 

البرنو�سي  األول  الطابق   1 شقة 

الدارالبيضاء.

من  الشركة  رأسلال  رفع 

درهم   200.000 درهم الى   100.000

اجتلاعية  حصة   1000 بإصدار 

 100,00 جديد3 قيلة الواحد3 منها 

درهم جليعها مكتتبة ومحرر3 باسم 

الشركاء بالتياسب مع مساهلاتهم.   

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ  260254 تحت رقم   البيضاء 

 4 يياير 2021.

494  P

KLZ CONSEIL SARL AU
RC n° 427383

املكتب الرئي�سي 26 شارع مرس 
 سلطان، الطابق األول، الشقة

رقم 3 - الدار البيضاء
زياد3 رأس املال

بقرار االستثيائي لللساهم الوحيد 
بتاريخ 15 ديسلبر 2020، تقرر : 

 50.000 زياد3 رأس املال بلقدار 
إلى  درهم   20.000 من  ليرتفع  درهم 
املساهلة  درهم عن طريق   20.000
500 سهم جديد بقيلة   وإنشاء 

ً
نقدا

100 درهم لكل سهم.
من اليظام  و2   6 تعديل املادتين 

األسا�سي وفًقا لذلك.
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
25 ديسلبر 2020 تحت رقم 259089.
495 P

SH INDUSTRIE MAROC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود3 
رأسلالها 100000 درهم

 املقر االجتلاعي : 61، شارع
 الال الياقوت الطابق الرابع رقم 21

الدار البيضاء
تفويت حصص اجتلاعية

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 
 2012 أكتوبر   12 بتاريخ  امليعقد 
 SH INDUSTRIE MAROC لشركة 

ش.م.م ما يلي : 
حصة   500 املوافقة على تفويت 
حليد  للسيد  مللوكة  اجتلاعية 
صفوان  السيد  لفائد3  إدريس  بن 

سعيداني.
استقالة السيد حليد بن إدريس 

من مهامه كلسير للشركة.
سعيداني  صفوان  السيد  تعيين 
كلسير وحيد للشركة ملد3 غير محدد3
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
 2012 ديسلبر   2 بتاريخ  البيضاء, 

تحت رقم 338683.
496 P
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CCTEX
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدود3
رأسلالها 200.000 درهم

مقرها االجتلاعي : 3 زنقة لوسيرن 
حي املستشفيات الدار البيضاء.

RC : 434 393
IF : 37527940

I.C.E : 002269865000088
تفويت حصص اجتلاعية

العام  الجلع  جالصات  بلوجب 
بتاريخ امليعقد  للشركاء   االستثيائي 

19 نوفلبر2020 تقرر ما يلي : 
اجتلاعية  حصة   800 تفويت 
مللوكة من طرف اٱلنسة زينب انوار 

لفائد3 السيد3 نرجس بوديهي.
من اليظام  و2   6 تعديل املادتين 

االسا�سي للشركة.
أسا�سي  نظام  اعتلاد  تم  كلا 

جديد.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية للدار البيضاء بتاريخ 6 يياير 

2021 تحت رقم 260402.
السجل  على  التعديل  إجراء  تم 
التجاري في 6 يياير 2021 تحت الرقم 

304 من السجل الزمني.
لإلشار3 والبيان

497 P

 LOBIRMA PROMOTION
ش.م.م

رأسلالها 50.000 درهم 
زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء
الجلعية  مداولة  بلقت�سى   -  I
العامة الغير العادية امليعقد3 بتاريخ 
وإثر وفا3 املرحوم   2020 ديسلبر   2
حصصه  وزعت  بيروش،  مصطفى 
على ورثته وفق الشريعة اإلسالمية. 
رأس  تشكل  التي  األسهم  أن  وبلا 
مال الشركة لم تعد مللوكة لشريك 
وحيد فقد تم تحويل شكل الشركة 
كلا  الشركاء  متعدد3  ش.م.م  إلى 
مهام  إنهاء  على  املصادقة  تلت 
كلسير  بيروش  مصطفى  الراحل 
وحيد للشركة وتعيين السيد3 نعيلة 

مزوري والسيد رضا بيروش كلسيرين 
كافة  مع  محدد3  غير  لفتر3  للشركة 

الصالحيات. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
2021 تحت  يياير   6 بتاريخ  بالبيضاء 

رقم 260443.
من أجل التخليص واإلشهار

498 P

GROUPE SCOLAIRE 
 AL OUMRANE I

ش.م.م 
رأسلالها 200.000 درهم 

6 تجزئة سلمى طريق 1100 سيدي 
معروف أوالد حدو الدار البيضاء

الجلعية  مداولة  بلقت�سى   -  I
العامة الغير العادية امليعقد3 بتاريخ 
وإثر وفا3 املرحوم   2020 ديسلبر   2
حصصه  وزعت  بيروش،  مصطفى 
على ورثته وفق الشريعة اإلسالمية. 
رأس  تشكل  التي  األسهم  أن  وبلا 
مال الشركة لم تعد مللوكة لشريك 
وحيد فقد تم تحويل شكل الشركة 
كلا  الشركاء  متعدد3  ش.م.م  إلى 
مهام  إنهاء  على  املصادقة  تلت 
كلسير  بيروش  مصطفى  الراحل 
وحيد للشركة وتعيين السيد3 نعيلة 
مزوري والسيد رضا بيروش كلسيرين 
كافة  مع  محدد3  غير  لفتر3  للشركة 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
2021 تحت  يياير   6 بتاريخ  بالبيضاء 

رقم 260444.
من أجل التخليص واإلشهار

499 P

 SOCIETE DE TRAVAUX
 BIROUCH SOTRABIR

ش.م.م
رأسلالها 100.000 درهم 

1 تجزئة سلمى طريق 1100 سيدي 
معروف أوالد حدو الدار البيضاء

الجلعية  مداولة  بلقت�سى   -  I
العامة الغير العادية امليعقد3 بتاريخ 

وإثر وفا3 املرحوم   2020 ديسلبر   2

حصصه  وزعت  بيروش،  مصطفى 

على ورثته وفق الشريعة اإلسالمية. 

رأس  تشكل  التي  األسهم  أن  وبلا 

مال الشركة لم تعد مللوكة لشريك 

وحيد فقد تم تحويل شكل الشركة 

كلا  الشركاء  متعدد3  ش.م.م  إلى 

مهام  إنهاء  على  املصادقة  تلت 

كلسير  بيروش  مصطفى  الراحل 

وحيد للشركة وتعيين السيد3 نعيلة 

مزوري والسيد رضا بيروش كلسيرين 

كافة  مع  محدد3  غير  لفتر3  للشركة 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

2021 تحت  يياير   2 بتاريخ  بالبيضاء 

رقم 260454.
من أجل التخليص واإلشهار

500 P

HYDROPOLE CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها 100.000 درهم

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : سوكوما 

1 اسكجور رقم 31 شقة 5 الطابق 3 - 

40160 مراكش املغرب

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16 أكتوبر 2020 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»سوكوما 1 اسكجور رقم 31 شقة 5 

40160 مراكش املغرب»   -  3 الطابق 

 41050  - القديلة  تازروت  »حي  إلى 

اميتانوت املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   6 االبتدائية باميتانوت بتاريخ 

2021 تحت رقم 2021/10.

501 P

INSTITUTION شركة
AL MAWAKEB PRIVEE

SARL
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  شركاء  قرر   2020 أكتوبر 
 INSTITUTION AL MAWAKEB

PRIVEE SARL ما يلي : 
بلا  الشركة  رأسلال  من  الرفع 
درهم   4.900.000 مجلوع  يياهز 
إلى  درهم   100.000 من  ليرتفع 
بإصدار  ودلك  درهم   5.000.000
محرر3  جديد3  حصة   49.000
درهلا للحصة   100 ومكتتبة بقيلة 
لدلك  الجاري.  الحساب  في  مدمجة 
لحصص  الجديد  التقسيم  يصبح 

الشركة على الشكل التالي : 
 10000 علي  محلد  ايت  السيد 

حصة.
 8000 نادية  االدهي  السيد3 

حصة.
 8000 السيد ايت امحلد حلز3 

حصة.
 8000 السيد3 ايت امحلد ايلان 

حصة.
السيد3 ايت امحلد ماجد3 8000 

حصة.
ملك8000  امحلد  ايت  السيد3 

حصة.
املجلوع : 50000 حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بلراكش بتاريخ 24 ديسلبر 

2020 تحت عدد 118851.
502 P

 GENERAL MAROC
SERVICES SANTE

SARL A.U
GM2S SARL A.U

الزياد3 في رأسلال الشركة
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2020 بتاريخ بالدار البيضاء  ديسلبر 
علي  شارع  زاوية  وهو  الشركة  بلقر 
يعتى ومركز جالد بن الوليد التجاري 
الدار  سبع  عين   92 رقم  بالحديقة 

البيضاء، تقرر ما يلي : 
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تقرر الرفع من الرأسلال للشركة 

 6.000.000 قيلته  ما  بزياد3  وذلك 

درهم لرفعه من 4.000.000 درهم إلى 

10.000.000 درهم، عن طريق جلق 

60.000 حصة اجتلاعية جديد3 من 
100 درهم من الحساب الجاري  فئة 

للشركة.

الجديد  القانون  على  املصادقة 

األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة

التجارية للدار البيضاء بتاريخ 6 يياير 

وتعديل   260499 تحت عدد   2021

السجل التجاري تحت عدد 312.
بلثابة مقتطف وبيان

 املسير الوحيد

503 P

DELICES ANDALUS 
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود3

برأس مال 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، حي 

الراحة، تقاطع شارع الياسلين 

وشارع العدافلة، رقم 2 أ

تعديل
العام  االجتلاع  ملحضر  وفًقا 

 ،2020 ديسلبر   9 في  الستثيائي 

 :  DELICES ANDALUS قرر شركاء 

التصديق على نقل ملكية األسهم : 

على  تصادق  العام  الجلع  قرر 

09 ديسلبر  نقل ملكية اسهم بتاريخ 

2020 من 500 سهم مللوكة للسيد3 

مريم بن الشريف الشريكة في شركة 

لصالح   «DELICES ANDALUS»

في  صديقيا  طارق  السيد  الشريك 

نفس الشركة.

استقالة املسير وانسحاب الشريك 

: يشير االجتلاع  من اليظام األسا�سي 

إلى استقالة السيد طارق صديقيا من 

واجباته كلسير، ويصدر له إبراء ذمة 

نهائية عن جليع األعلال اإلدارية التي 

قام بها أثياء وجوده في الشركة.

يقرر   : تعيين مسير وحيد جديد 
طارق  السيد  تعيين  العام  االجتلاع 
صديقيا مسيًرا وحيًدا للشركة، لفتر3 
غير محدد3، ويليحه جليع صالحيات 
اليحو  على  وإدارتها،  الشركة  إدار3 
امليصوص عليه في اليظام األسا�سي. 
 باإلضافة إلى علل الحساب املصرفي
للشركة والذي سيتم تفعيله جليًعا 

بتوقيعه وحده.
التحول القانوني للشركة : 

 يقرر االجتلاع العام تحويل الشكل
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  القانوني 

محدود3 ملساهم واحد.
 التعديالت القانونية : 

من اليظام  و2   6 تعديل املادتين 
األسا�سي : 

يقوم  املساهلات   -  6 املاد3 
املساهلة  بتقديم  الوحيد  املساهم 
فيلا  إليها  املشار  للشركة،  اليقدية 
السيد طارق   : يلي على اليحو التالي 

صديقيا 100.000 درهم.
 املاد3 2 - رأس املال - املساهلون 
تم تحديد رأس املال بلبلغ 100.000 
سهم بقيلة   1000 درهم مقسم إلى 
لللساهم  منها  لكل  درهم   100.00

الوحيد على اليحو التالي : 
السيد طارق صديقيا 1000 سهم.
 
ً
صراحة الوحيد  املساهم  يصرح 
)ألف  سهم   1000 أنه تم تخصيص 
هو  كلا  حالًيا  إنشاؤها  تم  سهم( 
موضح أعاله وأنها مدفوعة بالكامل.

تحديث اليظام االسا�سي. 
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2020 ديسلبر   29 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 259526.
504 P

ديوان االستاذ عبد املجيد بن جلون زهر 
موثق بالدار البيضاء

 سيكــــوطيـــل موبيل 
 شركة ذات مسؤولية محدود3

 تفويت حصص اجتلاعية
توصل  توثيقي  عقـد  بلقت�سى 
جلون  بن  املجيد  عبد  األستاذ  به 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  موثـق  زهر، 
الشركة  فوتت   ،2020 نوفلبر   6

 SOCIETE INDUSTRIELLE املسلا3 

 ET COMMERCIALE DES

 -TELECOMMUNICATIONS ET

باجتصار   ،D’ELECTRONIQUE

من  ملثلة  ش.م.م،   «SICOTEL»
الحجول  ابو  هيد  األنسة  طرف 

تفويت  عقد  بلقت�سى  االدري�سي 

 ،2020 نوفلبر   5 بتاريخ  الصالحية 
لفائد3 السيد عبد اللــــه ابو لحجول 

البيضاء،  بالدار  الساكن  االدري�سي، 

615، الحامل  شارع بانوراميك، رقم 

رقم للتعريف  الوطيية   للبطاقة 

128950 حصة  35229، مجلوع  ب 

حصة   239460 بين  من  اجتلاعية 

الشركة  في  تللكها  التي  اجتلاعية 

املسلا3 »سيكوطيل موبيل» ش.م.م، 

درهم،   30.000.000 رأسلالهـــــا 

بالدار  االجتلاعي  مقرها  الكائن 

الجديد3،  طريق   ،382 البيضاء، 

املسجلة بالسجل التجاري باملحكلة 

تحـــــت رقم  التجارية بالدار البيضاء، 

رقم  الضريبي  وتعريفها   ،160502

.1105365

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

استثيائية  بصفة  امليعقد  العادي 

قرر شركاء   ،2020 نوفلبر   6 بتاريخ 

موبيل  سيكوطيل  املسلا3  الشركة 

ش.م.م. ما يلي : 

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجتلاعية املذكور اعاله

اثبات التقسيم الجديد لرأسلال 

الشركة 
تعديل البيود 6، 2 و8 من القانون 

موبيل  سيكوطيل  لشركة  االسا�سي 

ش.م.م.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة الذي تم تعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بلديية  التجارية  باملحكلة  الضبط 

نوفلبر   26 بتاريخ  البيضاء،  الدار 

2020، تحت عدد 255249.
 للنشــــر والبيــــــان

505 P

ديوان األستاذ بن جلون زهر عبد املجيد 
 موثق بالدار البيضاء 

 وفـــــــــا سلـــف 
شركة مجهولة االسم ذات إدار3 

ومجلس مراقبة 
تعييـــــــن

 بلقت�سى مداولة مجلس املراقبة
وضعت   ،2020 ابريل   24 بتاريخ 
ضلن  املحضر  من  أصلية  نسخة 
محفوظات االستاذ عبد املجيــــــد بن 
البيضاء،  بالدار  موثق  زهر،  جلون 
قـــــــــرر   ،2020 اكتوبر   14 بتاريخ 
للشركــة  املراقبة  مجلس  أعضاء 
املسلا3 »وفــــــــا سلـــــــف» شركة مجهولة 
 113.129.500 رأسلالهـا  االســـــــــم، 
االجتلاعي  مقرها  الكائن  درهم، 
شارع  زاوية   ،22 البيضاء،  بالدار 
تعيين  وزنقـــــة رام هللا،  عبد املومـن، 
السيد رشيد الكتاني كعضو جديد في 
مجلس املراقبة وعضو لجية التدقيق 

واملخاطر.
كتـابـة  لـدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجـارية  باملحكلـة  الضبط 
 ،2020 ديسلبر   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت عدد 259083.
لالستخالص والنشر 

506 P

ديوان األستاذ بن جلون زهر عبد املجيد 
 موثق بالدار البيضاء 

وفـــــــــا سلــــــــــــف
 شركة مجهولة االسم ذات إدار3 

ومجلس مراقبة 
 تعيييات واستقاالت

الجلع  مجلس  مداولة  بلقت�سى 
ماي   8 العام العادي امليعقد بتاريخ 
من  أصلية  نسخة  وضعت   ،2020
االستاذ  محفوظات  ضلن  املحضر 
موثق  زهر،  جلون  بن  املجيـد  عبد 
سبتلبر   2 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 
2020، قــــرر مساهلو الشركــة املسلا3 
شركة مجهولة االسـم،  »وفـا سلف» 
درهم،  113.129.500  رأسلالهـا 

بالدار  االجتلاعي  مقرها  الكائن 
البيضاء، 22، زاوية شارع عبد املومـن، 

وزنقـــــة رام هللا.، االشهاد على : 
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كيلار  سيسيل  السيد3  تعيين 

محل  املراقبة،  امجلس  في  كعضو 

السيد جاك فييويك املستقل.

رانوكس  جيلبير  السيد  تعيين 

محل  املراقبة  مجلس  في  كعضو 

السيد عبد الكريم بوعبيد املستقل.

دويري  اسلاعيل  السيد  تعيين 

كرئيس مجلس املراقبة محل السيد 

بوبكر الجاي، املستقل.

السقلي  معاوية  السيد  تعيين 

وفا  التجاري  لشركة  دائم  كللثل 

بييك في مجلس املراقبة محل السيد 

علر الغلاري.

تعيين السيد لوران كازيل كللثل 

مجلس  في  ف»  س  أ  »س  شركة 

املراقبة محل السيد3 ليلى مامو.

لزاريفيتش  السيد3 صوفي  تعيين 

كعضو مستقل في مجلس املراقبة.

كتـابـة  لـدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجـارية  باملحكلـة  الضبط 

 ،2020 ديسلبر   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت عدد 259084. 
 لالستخالص والنشر 

507 P

 STEQ 
شركة ذات املسؤولية املحدود3

« STEQ «

شركة ذات املسؤولية املحدود3

 عيوان مقرها االجتلاعي : 

 BD MOHAMMED V RUE

GEORGES V N°12 EL JADIDA

رقم التقييد في السجل 

التجاري9522/الجديد3

رفع رأسلال الشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2020 أكتوبر   6 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  االستثيائي  العام  الجلع 

املسؤولية  ذات  شركة   «STEQ»

 BD االجتلاعي  ومقرها  املحدود3 

 MOHAMMED V RUE GEORGES

V N°12 EL JADIDA ما يلي : 

رفع رأسلال الشركة بلبلغ قدره 
 300.000 درهم أي من   1.200.000
درهم إلى 2.000.000 درهم عن طريق 

اإلدماج االحتياطي أو اإلرباح.
بين  مشترك  الشركة  إمضاء 
و  FADEL YOUSSEF السيدين 

.JAMIL MOSTAPHA
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالجديد3  االبتدائية 

ديسلبر 2020 تحت رقم 25281.
508 P

COFELY MAROC
الشكل القانوني : شركة املساهلة
رأس املال : 36.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : 20 شارع الرشيدى 
الدار البيضاء
RC : 113451

الجلع  اجتلاع  بلقت�سى محضر 
العام العادي بتاريخ 16 يوليو 2019، 
قرر الشركاء تحديث السجل التجاري 

للشركة، وهو :
استقالة مدير الشركة ؛

كلدير نظًرا   ELYO حذف السيد 
لتغيير اسم الشركة ؛

 PHILIPPEMIQUEL تعيين السيد
 ENGIE ENERGIE كلديرلشركة 

.SERVICES
التسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
برقم   2020 نوفلبر   25 بتاريخ 

 .255102
509 P

DRAEGER MAROC
 SARL AU

رأس املال : 8.220.000 درهم
RC : 250135

املقر الرئي�سي : املبنى رقم 6 و2 مبنى 
ماندارونا، التجزئة رقم 1 سيدي 
معروف، عين الشق الدار البيضاء 

بلقت�سى محضر القرار االستثيائي 
املؤرخ 3 سبتلبر 2020، فإن الشريك 
قد   DRAEGER MAROC لـ  الوحيد 

أجذ عللا بالقرارات التالية :

عساس  محلد  السيد  استقالة 
من مهامه اإلدارية.

كرجوان  أنابيل  السيد3  تعيين 
من   Annabelle KERJOANT
 29 في  ولدت  الفرنسية،  الجنسية 
السفر جواز  وتحلل   1982  يونيو 
في  واملقيلة   FV00529  18 رقم 
برج  املركز التجاري،   : العيوان التالي 
السالم دبي، اإلمارات العربية املتحد3 

مسير3 للشركة من 3 سبتلبر 2020.
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع   
بالدار  التجارية  ااملحكلة  بسجل 
 2020 نوفلبر   19 بتاريخ  البيضاء 

برقم 254504.
510 P

ENGIE FINATECH SERVICES 
الشكل القانوني : شركة املساهلة
رأس املال : 54.040.000 درهم

املقر الرئي�سي : 20 شارع الراشدي 
الدار البيضاء
RC : 386123

بتاريخ  جاص  محضر  بلقت�سى 
مجلس  أجذ   ،2020 يوليو   22
 ENGIE - FINATECH شركة  إدار3 

SERVICES عللا بالقرارات التالية :
ميكيل  فيليب  السيد  استقالة 
مهامه  من   PHILIPPE MIQUEL

كرئيس تيفيذي.
تعيين السيد يوسف بيعلي مديرا 

عاما.
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
برقم   2020 ديسلبر   22 بتاريخ 

.258480
511 P

COFELY MAROC
الشكل القانوني : شركة املساهلة
رأس املال : 54.040.000 درهم

املقر الرئي�سي : 20 شارع الراشدي 
الدار البيضاء

 RC : 113451
بتاريخ  جاص  محضر  بلقت�سى 
أجذ مجلس إدار3   ،2020 يوليو   22

بالقرارات  عللا   COFLY MAROC
التالية : 

ميكيل  فيليب  السيد  استقالة 
Philippe Miquel من مهامه كرئيس 
تيفيذي - تعيين السيد يوسف بيعلي 

مديرا عاما.
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
برقم   2020 أكتوبر   10 بتاريخ 

.253440
512 P

 ENGIE – FINATECH
SERVICES

الشكل القانوني : شركة املساهلة
رأس املال: 54.040.000 درهم

املقر الرئي�سي : 20 شارع الراشدي 
الدار البيضاء
RC : 386123

بتاريخ  جاص  محضر  بلقت�سى 
مجلس  أجذ   ،2020 يونيو   15
 ENGIE –FINATECH شركة  إدار3 

.SERVICES
استقالة  التالية:  بالقرارات  علًلا 
من   BART BOESMANS السيد 

ميصبه كلدير.
الحليد  عبد  السيد  استقالة 

حراجوا من مهامه كلدير عام.
 PHILIPPE السيد  تعيين 
MIQUEL مديرا عاما للشركة يشغل 
PHILIPPE MIQUEL ميصب  السيد 
والرئيس  اإلدار3  مجلس  رئيس 

التيفيذي. 
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
برقم   2020 ديسلبر   22 بتاريخ 

.258482
513 P

DRAEGER MAROC
 SARL AU

رأس املال : 8.220.000 درهم
RC : 250135

املقر الرئي�سي : املبنى رقم 6 و2 مبنى 
ماندارونا، التجزئة رقم 1 سيدي 
معروف، عين الشق الدار البيضاء 
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بلقت�سى محضر القرار االستثيائي 
سبتلبر   3 بتاريخ  الوحيد  لللساهم 
2020، تم تعديل املاد3 2 من اليظام 

األسا�سي املتعلق بهدف الشركة ؛
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2020 برقم 255092.
514 P

مكتب األستاذ حبيب محلد
موثق

زاوية شارع املرابطين شارع زياني علار3 بدر
الطابق األول، وجد3

الهاتف : 48 26 68 0536
فاكس : 18 02 20 0536

BOIS SELECT
SARL à associé unique
تفويت حصص اجتلاعي

تحويل شكل الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدود3 إلى شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات شريك 
وحيد

لتفويت  رسمي  عقد  بلقت�سى 
تلقاه األستاذ  الحصص االجتلاعية 
بتاريخ  بوجد3  موثق  محلد  حبيب 
23 ديسلبر 2020، فوت السيد رحو 
فاطمي لفائد3 السيد محلد فاطمي، 
التي  االجتلاعية  الحصص  كافة 
املسؤولية  ذات  الشركة  في  يللكها 
 BOIS SELECT واملسلا3  املحدود3 
درهلا   5.000.000 رأسلالها    SARL
بوجد3،  االجتلاعي  مقرها  والكائن 
رقم 12، زنقة رقم 20 حي �سي لخضر، 

وقدرها 12.500 حصة اجتلاعية.
العام  الجلع  مداولة  بلقت�سى 
بتاريخ استثياء  امليعقد   العادي 
نسخة  وضعت   ،2020 ديسلبر   23
أصلية من محضره بلكتب األستاذ 
تقرر  في نفس اليوم،  حبيب محلد، 

ما يلي :
انسحاب السيد رحو فاطمي نهائيا 

من الشركة.
تعيين السيد محلد فاطمي كلسير 
وحيد للشركة ملد3 غير محدود3 مع 
لتلثيل  الصالحيات  كامل  تخويله 

الشركة.

شركة  من  الشركة  إطار  تحويل 

شركة  إلى  محدود3  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدود3 ذات شريك 

وحيد.

جديد  أسا�سي  نظام  اعتلاد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

62 بتاريخ 6 يياير  بوجد3، تحت رقم 

.2021
للخالصة واإلشار3

األستاذ حبيب محلد

515 P

FARAH FOUR
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدود3

برأس مال 300.000 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة 158 رقم 66 حي 

موالي عبد هللا الدار البيضاء

تصفية شركة
بعد مداولة الجلع العام العادي 

بتاريخ 22 أكتوبر 2020، وبعد سلاع 

على  الشركاء  وافق  املصفي،  تقرير 

إبراء  وسللوا  التصفية،  حسابات 

ذمة املصفي وعزله من مهلته، قرروا 

ثم  التصفية،  حصيلة  صافي  توزيع 

التصفية.  علليات  إغالق  إعالن 

في  التصفية  حسابات  إيداع  تم 

بتاريخ البيضاء  الدار  محكلة   قلم 

12 يياير 2021. تحت رقم 260909.

516 P

3D BAT
بالد برديال مسارا 19 طابق سفلي 

يسار فاس

رأس مال 100.000 درهم

RC : 52043

حل الشركة
للشركاء  الجلاعي  القرار  بعد 

تقرر حل   ،2020 نوفلبر   23 بتاريخ 

.
ً
الشركة وتصفيتها مبكرا

الحلداوي  عزيز  السيد  تعيين 

للبطاقة  الحامل  الجنسية،  املغربي 

الوطيية رقم Z188529، املقيم في 26 

زنقة ابن حيبل اقامة فدوى الشقة 4 

لهبيطات دك فاس كلصٍفي.

الرئي�سي  املكتب  تحديد  تم 

 19 مسارا  برديال  بالد  في  للتصفية 

طابق سفلي يسار فاس

املتعلقة  املستيدات  إيداع  تم 

بحل الشركة املبكر في سجل املحكلة 

ديسلبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2020 تحت رقم 3832/020.

517 P

شركة النصر ماروك

46، شارع حسن الصغير در ب 

الطابق 1 الدار البيضاء

انحالل وتصفية شركة الشعلة 

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

للشركة بتاريخ 10 نوفلبر 2020 تقرر 

ما يلي : 

االنحالل املسبق لشركة الشعلة 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

راسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

100.000 وعيوان مقرها االجتلاعي : 

تقاطع شارع لال ياقوت وزنقة عرعار 

2اقامة  شقة   4 الطابق   9 علار3 

كاليس - الدار البيضاء.

ميديلي  حلز3  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

للشركة  االجتلاعي  املقر  حدد 

كلحل للتصفية.

وقد تم االيداع القانوني النحالل 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الشركة 

بتاريخ   258896 تحت رقم  البيضاء 

24 ديسلبر 2020.
للخالصة والبيان

518 P

 TECNICAS DEL شركة

 ADITIVO
ش م م ذو شريك وحيد

 130 AVENUE : املقر االجتلاعي 

 AMBASSADEUR BEN AICHA

ER ETAGE N° 1 1 الدار البيضاء. 

السجل التجاري رقم 358913

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

31 أكتوبر  اإلستتيائي امليعقد بتاريخ 

2020 قرر ما يلي :

فيلا  قرار  العام  الجلع  قبل 

 TECNICAS DEL يخص فسخ شركة

ADITIVO ش م م دو شريك وحيد. 

 ALONSO السيد  تعيين  قرر 

GONZALEZ TEODORO كلصفي 

 TECNICAS DEL ADITIVO لشركة 

ش م م دو شريك وحيد.

قرر تحديد مقر تصفية الشركة 

 130 AVENUE AMBASSADEUR في

 BEN AICHA 1 ER ETAGE N° 1

الدار البيضاء.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

260990 بتاريخ 12 يياير 2021. 
وهذا بلثابة مقتطف وبيان )املصفي(

519 P

AMAZIGH FREE TRADE
شركة ذات املسؤوليةاملحدود3

العادي  غير  العام  الجلع  جالل 

 AMAZIGH FREE TRADE لشركة 

الذي انعقد بتاريخ 28 ديسلبر 2020 

قرر الشركاء ما يلي : 

من  ابتداءا  الشركة  تصفية   -  1

تاريخ الجلع.

استقالة السيد امزيغ عبد السالم 

من مهامه.

السالم  عبد  امزيغ  السيد  تقليد 

مهلة املصفي.

تحديد مقر التصفية بـ 108 إقامة 

الطابق  احلد  بن  رحال  زنقة  رداد 

6الشقة 12 بلفدير-الدار البيضاء.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2021 وتحت  2 يياير  البيضاء بتاريخ 

رقم 260588.
520 P

WEXIS STORE
 شركة محدود3 املسؤولية

بلساهم وحيد
العادي  غير  العام  الجلع  جالل 
الذي   WEXIS STORE لشركة 
2020 قرر  25 ديسلبر  انعقد بتاريخ 

الشريك ما يلي : 
من  ابتداءا  الشركة  تصفية   -  1

تاريخ الجلع.
استقالة السيد هشام تومير من 

مهامه.
مهلة  تومير  هشام  السيد  تقليد 

املصفي.
تجزئة في  التصفية  مقر   تحديد 
الطابق   32 الرقم   3 السالم  زين 
الدار   - البرنو�سي  سيدي  األر�سي 

البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2021 وتحت  2 يياير  البيضاء بتاريخ 

رقم 260594.
521 P

جبيلو لالستيراد
 شركة محدود3 املسؤولية

بلساهم وحيد
العادي  غير  العام  الجلع  جالل 
الذي  لالستيراد  جبيلو  لشركة 
2020 قرر  29 ديسلبر  انعقد بتاريخ 

الشريك ما يلي : 
من  ابتداءا  الشركة  تصفية   -  1

تاريخ الجلع.
استقالة السيد مصطفى جليف 

من مهامه.
جليف  مصطفى  السيد  تقليد 

مهلة املصفي.
زنقة   15 بـ  تحديد مقر التصفية 
 ناصرية املتجر 6 الجلاعة الحضرية -

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

2021 وتحت  2 يياير  البيضاء بتاريخ 

رقم 260589.

522 P

ائتلانية كونفيسكو ش م م

لالستشار3 القانونية والجبائية 

محاسب معتلد من طرف الدولة

 الهاتف : 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

BANI YAZNASSANE FER

 SARL D’AU

بني يسياسن ش م مخ 

الراسلال : 100.000 درهم

12 زنقة صبري بوجلعة الطابق 

األول الشقة رقم 6 البيضاء 

السجل التجاري عدد 290.695

حل مسبق للشركة 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 8 في  املؤرخ  للشركة  االستثيائي 

بلقرها  وامليعقد   2020 ديسلبر 

االجتلاعي تقرر ما يلي : 

الوحيد  املسير  استقالة  قبول 

السيد محلد الكروني وإبرائه اإلبراء 

التام.

حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها.

الكروني،  محلد  السيد  تعيين 

كلصفي  الشريك الوحيد بالشركة، 

للشركة وميحه كافة الصالحيات في 

هدا الصدد.

املدكور  االجتلاعي  املقر  تعيين 

اعاله كلقر لتصفية الشركة.

تم اإليداع القانوني لللحضرين   

بتاريخ  بالـلحكلة التجارية بالبيضاء 

12 يياير 2021 تحت رقم 260995. 
مقتطف وبيان 

523 P

KENZ DISTRIBUTION
SARL A.U

 شركة محدود3 املسؤولية
ذات شريك وحيد

 رأسلالها 480.000 درهم
مقرها االجتلاعي : الحي الصياعي 

اليواصر سبييو تجزئة 52
الدار البيضاء

 تصفية الشركة 
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ،2020 سبتلبر   15 بتاريخ  امليعقد 
املبكر  الحل  الوحيد  الشريك  قرر 

وتصفية الشركة بشكل ودي.
محلد  بوزوبع  السيد  تعيين 
الصالحيات  ومعه  للشركة  كلصفي 
العلليات  جليع  إلنهاء  الكاملة 
بلا فيها تحقيق  االجتلاعية الجارية, 

االصول ودفع االلتزامات.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
الصياعي  الحي   : التالي  العيوان  في 
الدار   –  52 تجزئة  سبييو  اليواصر 

البيضاء.
إرسال  يجب  العيوان،  هذا  وفي 
املراسالت وإبالغ الوثائق واملستيدات 

املتعلقة بالتصفية.
لجليع  القانوني  االيداع  تم  لقد 
 الوتائق واملستيدات املتعلقة بالتصفية
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسلبر 2020 على الرقم 259320.
E.F.I.C.O : للخالصة والتذكير

524 P

 ETHINOX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 
بشريك وحيد

رأسلالها 10.000 درهم
10 زنقة الحرية   : املقر االجتلاعي 

الطابق ٬3 الشقة 6 الدار البيضاء 
السجل التجاري رقم : 341211

 انحالل الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ETHINOX sarl لشركة  االستثيائي 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة   au
االنحالل  طور  في  وحيد  بشريك 

 10 املسبق والكائن مقر انحاللها في 
 ،6 الشقة   ،3 الطابق  الحرية  زنقة 
ديسلبر   24  : بتاريخ  الدار البيضاء، 

2020 تقرر مايلي : 
 24 1 - انحالل مسبق للشركة في 
والتي توجد في رهان   2020 ديسلبر 

التصفية.
تعيين أمين ألحارتي كلصفي   -  2

للشركة.
3 - تعيين مقر تصفية الشركة في 
 6 10 زنقة الحرية الطابق ٬3 الشقة 

الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت   2021 يياير   8 بتاريخ  البيضاء 

رقم 260818.
525 P

ATELIER D’ART DU BOIS
شركة محدود3 املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسلالها 100.000 درهم

املقر االجتلاعي : 410 شارع 
الزرقطوني اقامة حلد الشقة 1، 

الدار البيضاء
RC : 386279
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
بالبيضاء بتاريخ 2 ديسلبر 2020 قرر 
 ATELIER لشركة  الواحد  الشريك 
شركة محدود3   ،D’ART DU BOIS
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

ما يلي : 
تصفية الشركة.

تعيين السيد مراد البوري الحامل 
 B12022 رقم  الوطيية  للبطاقة 

للقيام بالتصفية.
عبد  شارع   : هو  التصفية  مقر 
 5 اللطيف بن قدور درج ب الطابق 

الشقة 10 بوركون الدار البيضاء..
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في 4 يياير 2021 تحت عدد 

.260222
526 P
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HTAL BABKOM
فسخ الشركة مسبقا

 على إثر االجتلاع العام غير العادي 

بتاريخ 5 نوفلبر 2020 قرر املساهلين 

لشركة » HTAL BABKOM » ش.م.م 

رأسلالها 100.000 درهم ما يلي : 

فسخ الشركة مسبقا.

مصفيا  نور3  نور  السيد3  تعيين 

للشركة.

بالدار  لتصفية  مقرا  تحديد 

عبد  سيدي  شارع   295 البيضاء 

الرحلان تجزئة فوزية سيال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسلبر 2020 تحت رقم 259282.

527 P

 VALUE CREATION

ALTERNATIVE
شركة محدود3 املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

 81 ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET RUE

SOUMAYA ETG 7 BUR N°33املقر 

االجتلاعي : 

 ETG 7 BUR N°33 CASABLANCA

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

 .2019 ديسلبر   30 بتاريخ  بالبيضاء 

 VALUE« قرر الشريك الواحد لشركة

 ،«CREATION ALTERNATIVE

ذات  املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الواحد ما يلي : 

تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

للقيام   HICHAM HADDOUTI

بالتصفية.

مقر التصفية هو : املقر االجتلاعي : 

 81 ANGLE BD ABDELMOUMEN

 ET RUE SOUMAYA ETG2 BUR

N°33، الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2020 فبراير   12 في  بالبيضاء 

عدد 230429.

528 P

AMELN SHOP
S.A.R.L

 شركة ذات املسؤولية املحدود3
رأسلالها 10.000 درهم

املقر االجتلاعي : محل 24 قصبة 

االمين سابقا مجلوعة 3 ا 8 م 4 

ليساسفة الدار البيضاء

 RC : 289669 / IF : 14460686 /

I.C.E : 000033201000047

حل وتصفية الشركة
 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء

بتاريخ 9 ديسلبر 2020 قرر الشركاء 

 ،AMELN SHOP S.A.R.L لشركة 

املحدود3 املسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي : 

حل وتصفية الشركة.

تعيين السيد هشام  قرر الشركاء 

بالمي للقيام بالتصفية.

 24 محل   : هو  التصفية  مقر 

قصبة االمين سابقا مجلوعة 3 ا 8 م 

4 ليساسفة الدار البيضاء

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في 6 يياير 2021 تحت عدد 

.260409

السجل  على  التعديل  إجراء  تم 

التجاري في 6 يياير 2021 تحت الرقم 

303 من السجل الزمني.

529 P

 AMNIL SARL شركة
رأسلالها 100.000 درهم

 ومقرها االجتلاعي الكائن ب : شارع 

اللة الياقوت وزنقة العرعر رقم 9 

الطابق 4 رقم 12 الدار البيضاء

في إطار املحضر املوقع من طرف 

كل الشركاء بالبيضاء يوم 19 نوفلبر 

2020 تقرر ما يلي : 

حل مسبق للشركة.

 KHALID LWARQI تعيين السيد

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

عن  كلسؤول   JC503121 رقم 

مكان  وتحديد  الشركة  تصفية 

تصفية الشركة في مقرها االجتلاعي 

الكائن ب : شارع اللة الياقوت وزنقة 

العرعر رقم 9 الطابق 4 رقم 12 الدار 

البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالبيضاء بتاريخ 30 ديسلبر 

2020تحت رقم.259291.

السجل التجاري رقم 391133.
لإلشار3 والبيان

530 P

 CASABLANCA شركة

FUTURE CITIES

ش.م.م 

       >> انحالل الشركة <<                           
بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 

قرر  بالبيضاء،    2020 نوفلبر   13

لشركة    االستثيائي   العام  الجلع 

 CASABLANCA FUTURE CITIES

رأسلالها   املسؤولية  شركة محدود3 

االجتلاعي   مقرها  درهم   10000.00

شارع يعقوب امليصور علار3 سكوير 

البيضاء  الدار   4 رقم   1 الطابق  ه 

التالي :

CASABLANCA انحالل مسبق لشركة 

 .FUTURE CITIES

 تسلية الشخص املكلف بالتصفية

السيد3 سلوى ميكو.

شارع   : التصفية  مقر  تحديد 

ه  سكوير  علار3  امليصور  يعقوب 

الطابق 1 رقم 4 الدار البيضاء.  

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   8 في  البيضاء  بالدار  التجارية 

2021 تحت رقم 260801.              

531 P

FO.QU.SAJ
SARL

120 زنقة موالي عبد هللا تاوريرت
السجل التجاري 15525

تأسيس شركة محدودية املسؤولية
تاريخ في  عرفي  عقد   بلقت�سى 

20 يياير 2020 تم تقرير ما يلي :
اجتلاعية  حصة   3000 تفويت 
العربي  جدي  السيدين  طرف  من 
ياسر  السيد  لصالح  ادريس  وجدي 

هالل.
العام  الجلع  محضر  وبلقت�سى 
يياير   20 بتاريخ  املؤرخ  االستثيائي 
 FO.QU.SAJ SARL لشركة   2020

تقرر ما يلي :
 3000 تفويت  على  املصادقة 
جدي  السيدين  طرف  من  حصة 
العربي وجدي ادريس لصالح السيد 

ياسر هالل.
استقالة السيد جدي العربي من 

مهامه كلسير.
تعيين السيد ياسر هالل كلسير 

وحيد.
للشركة  القانونية  الصيغة  تغيير 
إلى  املسؤولية  محدودية  شركة  من 
ذات  املسؤولية  محدودية  شركة 

شريك وحيد.
القانون  من  و15   2  -  6 تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لهذا ملحضر 
التجارية  باملحكلة  العام  الجلع 
بتاريخ  312 رقم  تحت   بوجد3 

23 يياير 2020.
532 P

 SALON ZAMAN
COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
بشريك وحيد

رأسلال الشركة : 100.000 درهم
دوار أوالد العيا�سي فوارات بوقيادل

سال
يوم حرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   2020 نوفلبر   30
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املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

 SALON ZAMAN  : التسلية 

COSMETIQUE

الهدف : حالقة النساء أو الرجال 

مستحضرات  بيع   - التجليل   -

التجليل.

رأسلال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسلة 

100 درهم للحصة الواحد3 :

 1000 بويعجلان  شرف  السيد 

حصة.

أوالد  دوار   : االجتلاعي  املقر 

العيا�سي فوارات بوقيادل سال.

التسيير : السيد شرف بويعجلان.

املد3 : مد3 الشركة 99 سية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 يياير   4 في  بسال  االبتدائية 

تحت رقم : 32632.
بلثابة مقتطف وبيان

533 P

استدراك جطإ وقع بالجريد3 

الرسلية عدد 5643 بتاريخ

23 ديسلبر 2020 باالعالن الذي 

يحلل رقم 414P الصفحة 12945

DREAM STAYS
SARL

بدال من :

DREAL STAYS

............................................................
...........................................................

DREAL STAYS : التسلية

............................................................
...........................................................

DREAM STAYS SARL : يقرأ

............................................................
...........................................................
DREAM STAYS SARL : التسلية

............................................................
...........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

FIGENOUV

 FOURNITURES TOUT

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIGENOUV
شارع اليصر علار3 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب

 FOURNITURES TOUT

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

اليصر 2 رقم 182 - 50050 مكياس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2020 09 مارس  املؤرخ في 

 FOURNITURES TOUT TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شركة   PUBLICS

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي تجزئة اليصر 2 رقم 

182 - 50050 مكياس املغرب نتيجة 

املسطر3  االهداف  تحقيق  لعدم 

لشركة.

و عين:

الكامح  العالي   عبد  السيد)3( 

اليصر1  تجزئة   182 عيوانه)ا(  و 

 )3( 50050 مكياس املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2020 مارس   09 بتاريخ 

اليصر 2 رقم 182 - 50050 مكياس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 462.

1I

GIMA ART & ESTHETIQUE

COMPANIA TEX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
COMPANIA TEX

145 شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

COMPANIA TEX شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 شارع 

ولي العهد مركز نريا رقم 13 طيجة 

طيجة 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

108225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتيبر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMPANIA TEX

مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جود3 النسيج.

 183  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 13 رقم  نريا  مركز  العهد  ولي  شارع 

طيجة طيجة 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

روي  ماسيدو  توريس  السيد 

 100 1.000 حصة بقيلة    : هومبرتو 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

روي  ماسيدو  توريس  السيد 

 4200 براغا  عيوانه)ا(  هومبرتو 

البرتغال براغا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

روي  ماسيدو  توريس  السيد 

 4200 براغا  عيوانه)ا(  هومبرتو 

البرتغال براغا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتيبر   29 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 234292.

3I

sofoget

 SOCIETE HAJJI DE

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

  SOCIETE HAJJI DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 
زنقة 58 رقم 3021 حي األمل   

14000 القييطر3 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31802

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 يونيو   26 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( حجي 

حسن  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 1556.

4I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

LANGUAGE CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LANGUAGE CONNECT شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة فرح 

كامب ميجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

108221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LANGUAGE CONNECT

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات في مجال الترجلة )انجليزية. 

فرنسية. اسبانية(

مجال  في  الخدمات  تقديم 

االستيراد والتصدير.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 2 رقم  الشقة  ميجان  كامب  فرح 

 40000  - جليز  االر�سي  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الشركة روشيت ازابيل ماري: 100 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ماري  ازابيل  روشيت  السيد3 

عيوانه)ا( 35 شارع باتيغيول 25008 

باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

ماري  ازابيل  روشيت  السيد3 

عيوانه)ا( 35 شارع باتيغيول 25008 

باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 112860.

5I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ACHLAFTA GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ACHLAFTA GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امللك 

املسمى الخير 9 شقة بالطابق الثاني 

حي اللة اميية الصوير3 - 44000 

الصوير3 املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4862

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 11 شتيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»امللك املسمى الخير 9 شقة بالطابق 

 - الصوير3  اميية  الثاني حي اللة 

»رقم  إلى  املغرب»  الصوير3   44000

 8 رقم  و  الزيست  ليوتونون  درب   6

 44000  - الصوير3  العطارين  درب 

الصوير3  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 23 شتيبر 

2020 تحت رقم 211.

6I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ACHLAFTA GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

شركة   ACHLAFTA GESTION

ذات املسؤولية املحدود3

رقم  االجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 8 رقم  و  الزيست  ليوتونون  درب   6

 44000  - الصوير3  العطارين  درب 

الصوير3 املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4862

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير   2020 شتيبر   11 املؤرخ في 

إدار3  »مقاول  من  الشركة  نشاط 

العلليات التجارية أو جدمات إدار3 

الفيادق» إلى »مطعم بسعر ثابت».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 23 شتيبر 

2020 تحت رقم 211.

2I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

CM STUDIO

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CM STUDIO شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار 

االبياض دائر3 البور جلاعة الويدان 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55405

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   20 املؤرخ في 

CM STUDIO شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي دوار االبياض دائر3 

 - مراكش  الويدان  جلاعة  البور 

مراكش املغرب نتيجة لحل   40000

الشركة.

و عين:

و  ريفير  شيطال    السيد)3( 

ملر  يوغوزالفيا  شارع  عيوانه)ا( 

الغيدور جلييز 4000 مراكش املغرب 

كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2020 نونبر   20 بتاريخ 

االبياض دائر3 البور جلاعة الويدان 

مراكش - . مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   02 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118006.

8I



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1524

STE INVEST EUROP AFRIQUE

INKECHFLEURVILLE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

INKECHFLEURVILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة فرح 

كامب ميجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109502

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INKECHFLEURVILLE

غرض الشركة بإيجاز : كراء عقار 

مؤتة .

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 2 رقم  الشقة  ميجان  كامب  فرح 

 40000  - جليز  االر�سي  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد لورو روبيرت جون ماري 

325 حصة بقيلة 10 درهم للحصة .

السيد3 كوسان تريزا :  325 حصة 

بقيلة 10 درهم للحصة .

125 حصة    : السيد لورو انتوان 
بقيلة 10 درهم للحصة .

السيد لورو ماكسيم : 125 حصة 
بقيلة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ماري  جون  روبيرت  لورو  السيد 
الصغير  الحجر  مسار  عيوانه)ا( 

14600 هونفلور فرنسا.
عيوانه)ا(  تريزا  كوسان  السيد3 
 14600 الصغير  الحجر  مسار 

هونفلور فرنسا.
عيوانه)ا(  انتوان  لورو  السيد 
 24220 شارع الرئي�سي ليكلير    136

فيروفلي فرنسا.
عيوانه)ا(  ماكسيم   لورو  السيد 
نونجرانبوك  توبتاي   1 مو   118/9

22110 تيالند تيالند.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ماري  جون  روبيرت  لورو  السيد 
الصغير  الحجر  مسار  عيوانه)ا( 

14600 هونفلور فرنسا
عيوانه)ا(  تريزا  كوسان  السيد3 
 14600 الصغير  الحجر  مسار 

هونفلور فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118210.
9I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 DEVELOPPEMENT VIDEO
DIGITAL PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DEVELOPPEMENT VIDEO
DIGITAL PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 116 درب 
موالي عبد القادر ضبا�سي  - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29193

الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2020 نونبر   22 في  املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 
 DEVELOPPEMENT VIDEO
مبلغ    DIGITAL PRODUCTION
وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 
موالي  درب   116 اإلجتلاعي  مقرها 
 40000  - ضبا�سي   القادر  عبد 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 116 درب 
موالي عبد القادر ضبا�سي  - 40000 

مراكش املغرب. 
و عين:

لوموان  كريستوف   السيد)3( 
عبد  موالي  درب   116 عيوانه)ا(  و 
القادر ضبا�سي  4000 مراكش املغرب 

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   11 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118402.

10I

Ste Abdoune Conseil

RX HEALTH CARE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
30000، فاس املغرب

RX HEALTH CARE شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 
مكرر مكاتب اليافور3 شارع أحلد 
شوقي الطابق 4 فاس  - 30000 

فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64462
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RX  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HEALTH CARE
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
تصدير و  توابع أو لوازم صيدليات، 

استيراد و استشار3 التسيير..
 6 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
أحلد  شارع  اليافور3  مكاتب  مكرر 
شوقي الطابق 4 فاس  - 30000 فاس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املزوار زكرياء  :  400 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد3 مليكة سبهي  :  300 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
300 حصة    : السيد3 املزوار أية 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  زكرياء   املزوار  السيد 
فيال 100 تجزئة رياض اليخيل طريق 

إيلوزار فاس 30000 فاس املغرب.
عيوانه)ا(  سبهي   مليكة  السيد3 
فيال 100 تجزئة رياض اليخيل طريق 

إيلوزار فاس 30000 فاس املغرب.
السيد3 املزوار أية عيوانه)ا( فيال 
طريق  اليخيل  رياض  تجزئة   100

إيلوزار فاس 30000 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  السيد3 املزوار زكرياء  

فيال 100 تجزئة رياض اليخيل طريق 

إيلوزار فاس 30000 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 2846.

11I

STE VIA IMPORT EXPORT

STE VIA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE VIA IMPORT EXPORT

سيدي سليلان ، 14200، سيدي 

سليلان املغرب

 STE VIA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

تجزئة جيان الوحد3  - 14200 

سيدي سليلان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2021

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

 STE VIA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسلالها    IMPORT EXPORT

مقرها  وعيوان  درهم   50.000.000

جيان  تجزئة   6 رقم  اإلجتلاعي 

سليلان  سيدي   14200  - الوحد3  

املعامالت  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

بسبب السوق.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 14200  - الوحد3   جيان  تجزئة   6

سيدي سليلان املغرب. 

و عين:

السيد)3( مريم  الوافي و عيوانه)ا( 

 14200 6 تجزئة جيان الوحد3   رقم 

 )3( سيدي سليلان املغرب كلصفي 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: رقم 6 تجزئة جيان الوحد3  سيدي 

سليلان

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 09 

دجيبر 2020 تحت رقم 254/2020.

12I

sofoget

IMY BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

IMY BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 325 

اإلرشاد توسيعية   14000 القييطر3  

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39691

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 02 شتيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 14000 توسيعية  اإلرشاد   325»

الرامي  بير   « إلى  املغرب»  القييطر3  

القييطر3     14000  643 الجيوبية 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 12 نونبر 

2020 تحت رقم 80049.

13I

Gescompte

 STE: SAPHIR PRODUCTION
SARL A.U

إعالن متعدد القرارات

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 STE: SAPHIR PRODUCTION

SARL A.U »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 12 زنقة 

صبري بوجلعة الطابق 1 شقة رقم 

6 الدار البيضاء - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.142653

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 02 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  1 تغيير املقر اإلجتلاعي: 

املقر  تغير  مايلي:  على  ييص  الذي 
زنقة   12 من  للشركة  اإلجتلاعي 

شقة رقم   1 صبري بوجلعة الطابق 

6 الدار البيضاء إلى الطابق األر�سي 8 
زنقة أكيون حي حسان الرباط

القانون  تعديل   2 رقم  قرار 

على  ييص  الذي  للشركة:  األسا�سي 

اإلجتلاعي  املقر  تغير  بعد  مايلي: 

للشركة قام الشريك الوحيد بتعديل 

القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم  4: الذي ييص على مايلي: 

 12 تغير املقر اإلجتلاعي للشركة من 
1 شقة  زنقة صبري بوجلعة الطابق 
الطابق  إلى  البيضاء  الدار   6 رقم 
حسان  حي  أكيون  زنقة   8 األر�سي 

الرباط

على  ييص  الذي   :28 رقم  بيد 

اإلجتلاعي  املقر  تغير  بعد  مايلي: 

للشركة قام الشريك الوحيد بتعديل 

القانون األسا�سي للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم 108644.

15I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

AGRO AHLI

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AGRO AHLI شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي املسير 

3 ب 468  - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29251

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   20 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية   AGRO AHLI

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   200.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي حي املسير 3 ب 468  

- 40000 مراكش املغرب نتيجة لحل 

الشركة.

و عين:

و  الداجل  عادل   السيد)3( 

 .   468 ب   3 املسير  حي  عيوانه)ا( 

مراكش املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 20 نونبر 2020 وفي حي املسير 

3 ب 468  - . مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   03 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118043.

12I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

RECOV-ASSISTANCE
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RECOV-ASSISTANCE »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: مكتب 

رقم 19 الطابق الرابع زنقة باتا رقم 

3 شارع موالي عبدااله - - مراكش 

مغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68259

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة مسير

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

قام السيد زيلسكي هيك االن ببيع 

مجلوع حصصه في الشركة واملقدر3 

حصة لفائد3 كل من السيد   80 ب 

زكرياء مياجي 33 حصة -السيد نوفل 

حرباوي 33 حصة - السيد عبد االله 

اشكيكر 14 حصة

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

كريست  لورونس  السيد3  قامت 

في  حصصها  مجلوع  ببيع  ديسمي 

الشركة واملقدر3 ب 20 حصة لفائد3 

السيد عبد االله اشكيكر

على  ييص  الذي   :14 رقم  بيد 

السيد  من  كل  استقالة  مايلي: 
زيلسكي هيك االن و السيد لورونس 

مهامهلا  من  ديسمي  كريست 

كلسيران للشركة وتعيين السيد عبد 

االله اشكيكر كلسير وحيد للشركة 

ملد3 غير محدد3

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   02 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118120.

18I

AUFIDEX CONSEILS

RABII SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

RABII SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل رقم 

4، 281 سيدي عباد 3 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

108343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RABII  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة,سيريغراف و التسامي 

مستلزمات املكتب و النسخ 

تاجر في جليع ميتوجات و ادوات 

الطباعة .

املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم 4، 281 سيدي عباد 3 - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الخالدي ربيع :  100 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد الخالدي ربيع : 100 بقيلة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ربيع  الخالدي  السيد 
 40000  212 رقم   ,1 عباد  سيدي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  ربيع  الخالدي  السيد 
 40000  212 رقم   ,1 عباد  سيدي 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 112412.

19I

CENTREDAFFAIRESAMANE

اينفرس ريال استات
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

اييفرس ريال استات شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 

02 شقة رقم 01 بوركون   - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 يياير   20 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد اييفرس ريال استات  

مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 

مقرها اإلجتلاعي زنقة ركراكة اقامة 

رقم  شقة   02 املجلوعة  لكرنيش 

الدار البيضاء   20330  - بوركون   01

املغرب نتيجة ل : لم تزاول النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 02 ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 

شقة رقم 01 بوركون   - 20330 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)3( احلد  الديك وعيوانه)ا( 

59 رقم 05 حي الفرح  32154 الرباط 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252851.

20I

Somatrapriv sarl

SOMATRAPRIV
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

Somatrapriv sarl

 Douar Abda Lmassaha Saada

 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc

SOMATRAPRIV شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

 azli sud وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 N° 939 - 40140 marrakech

.Maroc
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تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 03 غشت 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 azli sud N° 939 - 40140« من 

 DOUAR« إلى   «marrakech Maroc

 ABDA LMASSAHA SAAD -

.«40140 Marrakech  Maroc

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   04 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 8232.

21I

CENTREDAFFAIRESAMANE

اطلنتيك ترام
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

اطليتيك ترام شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

ركراكة اقامة الكورنيش شقة رقم 

1 الطابق االول بياء 2 بوركون الدار 

البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 يياير   20 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد اطليتيك ترام  مبلغ 

رأسلالها 10.000 درهم .

شارع  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
رقم  شقة  الكورنيش  اقامة  ركراكة 
1 الطابق االول بياء 2 بوركون الدار 
البيضاء  الدار   20300 البيضاء 
املغرب نتيجة ل : لم تزاول النشاط .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  شقة  الكورنيش  اقامة  ركراكة 
1 الطابق االول بياء 2 بوركون  الدار 
البيضاء  الدار   20300 البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  الديك  احلد    السيد)3( 
عيوانه)ا( 59 رقم 5 حي الفرح 20300 
الرباط املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252853.
22I

Somatrapriv sarl

SOMATRAPRIV
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

Somatrapriv sarl
 Douar Abda Lmassaha Saada

 Marrakech ، 40000، Marrakech
Maroc

SOMATRAPRIV شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 DOUAR ABDA LMASSAHA

 SAAD MARRAKECH - 40140
.Marrakech Maroc
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 غشت   03 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«400.000 درهم» أي من »100.000 
عن  درهم»   500.000« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   04 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 8232.

23I

sofoget

SOUK JANOR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOUK JANOR شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 

تجزئة الحداد3 طريق مهدية رقم 

865 - 14000  القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52692

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOUK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.JANOR

محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جزار3 

الدواجن  و  الحلراء  اللحوم  بيع 

اللحوم اليضاء

بيع مواد الغدائية.

عيوان املقر االجتلاعي :  القييطر3 

رقم  مهدية  طريق  الحداد3  تجزئة 

865 - 14000  القييطر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد نورالدين بنرجالة 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد  جواد سو�سي :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد  جواد سو�سي : 500 بقيلة 

100 درهم.

 500  : بنرجالة  نورالدين  السيد 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بنرجالة  نورالدين  السيد 

 14000 املغرب  القييطر3  عيوانه)ا( 

القييطر3 املغرب.

عيوانه)ا(  سو�سي  جواد  السيد  

القييطر3   14000 املغرب  القييطر3 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنرجالة  نورالدين  السيد 

 14000 املغرب  القييطر3  عيوانه)ا( 

القييطر3 املغرب

عيوانه)ا(  سو�سي  جواد  السيد  

القييطر3   14000 املغرب  القييطر3 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80443.

24I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NORMAZIMMO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NORMAZIMMO شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة فرح 

كامب ميجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORMAZIMMO

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

اعلال البياء و الديكور.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 2 رقم  الشقة  ميجان  كامب  فرح 

 40000  - جليز  االر�سي  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد نور الدين مزيان 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين مزيان عيوانه)ا( 

81 شارع فرونتون 31140 اوكامفيل 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين مزيان عيوانه)ا( 

81 شارع فرونتون 31140 اوكامفيل 

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   18 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118658.
25I

BUSINESS CENTER.COM

MAVILLA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

MAVILLA شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
انوال 416 شارع انوال  مدجل ا 

مكتب رقم 32 الطابق 5 - 20450 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.200801
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 10 نونبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
انوال   شارع   416 انوال  »اقامة  من 
 -  5 الطابق   32 مدجل ا مكتب رقم 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   20450
 20410  - الوازيس  زنقة سالن   20»

الدار البيضاء  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252962.
26I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DPH
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DPH شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 4 زنقة 

بدر اقامة اليجوم جليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

89642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2018 ماي   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.DPH : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم.

 4 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

زنقة بدر اقامة اليجوم جليز - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ماري  سيرج  دونيس  السيد 

 100 حصة بقيلة   325   : فانسون 

درهم للحصة .

السيد فليب موريس لوباج :  325 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد هيرف بلوس :  350 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ماري  سيرج  دونيس  السيد 

فانسون عيوانه)ا( دوار الهية باشوية 

وجلاعة تاسلطانت . مراكش املغرب.

لوباج  موريس  فليب  السيد 

عيوانه)ا( فرنسا . . فرنسا.

عيوانه)ا(  بلوس  هيرف  السيد 

فرنسا . . فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ماري  سيرج  دونيس  السيد 

فانسون عيوانه)ا( دوار الهية باشوية 

وجلاعة تاسلطانت . مراكش املغرب

لوباج  موريس  فليب  السيد 

عيوانه)ا( فرنسا . . فرنسا

عيوانه)ا(  بلوس  هيرف  السيد 

فرنسا . . فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2018 تحت رقم 96816.

22I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BOULOURIS

إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BOULOURIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة فرح 

كامب ميجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105215

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
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بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

لويس  ليونيل  بويغي  السيد  قام 

50 حصة من مجلوع حصصه  ببيع 

لفائد3 السيد3 اتشيبير شنتال ماري

على  ييص  الذي   :14 رقم  بيد 

اتشيبير شنتال  السيد  تعيين  مايلي: 

ماري كلسية جديد3 للشركة

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

شركة دات املسؤولية املحدود3

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119203.

28I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DPH

شركة ذات املسؤولية املحدود3

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DPH »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 

4 زنقة بدر اقامة اليجوم جليز - - 

مراكش املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.89642

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

تقرر   2019 فبراير   02 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

L’Ô A LA BOUCHE

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   09 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2019 تحت رقم 104221.

29I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

CAFE DU LIVRE

إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE DU LIVRE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 44 زنقة 

طارق ابن زياد محل رقم 9 و 5 جليز  

- - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19422

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

قامت السيد3 اليزابيت جون جليس 

واملقدر3  حصصها  مجلوع  بتفويت 

2500 لفائد3 السيد يونس دحلاني

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

شركة دات املسؤولية املحدود3 دات 

الشريك الوحيد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119200.

30I

CAF MAROC

TAIBI DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TAIBI DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 39 شارع 

املكسيك - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TAIBI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DESIGN

: التصليم  غرض الشركة بإيجاز 

الداجلي.

39 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

املكسيك - 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الوزاني  الزهراء  فاطلة  السيد3 

 100 بقيلة  حصة   500   : الطيبي 

درهم للحصة .

500 حصة    : السيد علاد صوفي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الوزاني  الزهراء  فاطلة  السيد3 

الطيبي عيوانه)ا( حي البوغاز زنقة 18 

رقم 1 90000 طيجة املغرب.

عيوانه)ا(  صوفي  علاد  السيد 
 10 رقم   6 علار3  الراحة  مجلع 

اكزناية 90000 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  الزهراء  فاطلة  السيد3 

الطيبي عيوانه)ا( حي البوغاز زنقة 18 
رقم 1 90000 طيجة املغرب

عيوانه)ا(  صوفي  علاد  السيد 
 10 رقم   6 علار3  الراحة  مجلع 

اكزناية 90000 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 84.

32I

BUSINESS CENTER.COM

 CLIM AIR SYSTEME
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

 CLIM AIR SYSTEME MAROC

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

انوال 416 شارع انوال  مدجل ا 

مكتب رقم 32 الطابق 5  - 20450 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52199

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12 نونبر 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

انوال   شارع   416 انوال  »اقامة  من 

 -   5 الطابق   32 مدجل ا مكتب رقم 

إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   20450
 20410  - زنقة سالن الوازيس   20  »

الدار البيضاء  املغرب».
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252964.

34I

CENTREDAFFAIRESAMANE

امبريوم دفلبمو
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

امبريوم دفلبلو شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 
02 شقة رقم 01 بوركون املغرب 

20330 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.412885

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  18 دجيبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
دفلبلو   امبريوم  الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 
مقرها اإلجتلاعي زنقة ركراكة اقامة 
رقم  شقة   02 املجلوعة  لكرنيش 
الدار   20330 املغرب  بوركون   01
لم تزاول   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

النشاط.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 02 ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 
شقة رقم 01 بوركون املغرب 20330 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الديك  احلد   السيد)3( 
الفرح   حي   05 رقم   59 عيوانه)ا( 
 )3( الرباط املغرب كلصفي   25146

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252852.

35I

STE TAUMI DE TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

 TAUMI DE TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE TAUMI DE TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE

شارع  محلد الخراز زنقة العوامة 
رقم 23 الطابق األول ، 93000، 

تطوان املغرب

 TAUMI DE TRAVAUX DIVERS

ET NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع  

محلد الخراز زنقة العوامة رقم 

23 الطابق األول  - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TAUMI DE TRAVAUX DIVERS ET

.NEGOCE

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة لوازم مختلفة ومفاوضات..

شارع    : االجتلاعي  املقر  عيوان 

رقم  العوامة  زنقة  الخراز  محلد 

تطوان   93000  - الطابق األول    23

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس التومي  :  100 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  التومي   يونس  السيد 

العوامة  زنقة  الخراز  محلد  شارع  

تطوان   93000  23 رقم   1 درب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  التومي   يونس  السيد 

العوامة  زنقة  الخراز  محلد  شارع  

درب 1 رقم 23 93000 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

24 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6221.

36I

CENTREDAFFAIRESAMANE

ستل دفلبمو املغرب
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

ستل دفلبلو املغرب شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 

02 شقة رقم 01 بوركون زنقة 

ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 02 

شقة رقم 01 بوركون 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.412885

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 يياير   20 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد ستل دفلبلو املغرب  

مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 

مقرها اإلجتلاعي زنقة ركراكة اقامة 

 01 02 شقة رقم  لكرنيش املجلوعة 

بوركون زنقة ركراكة اقامة لكرنيش 

بوركون   01 02 شقة رقم  املجلوعة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20330

ل : لم تزاول النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املجلوعة  لكرنيش  اقامة  ركراكة 

املغرب  بوركون     01 شقة رقم   02

20330 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الديك  احلد   السيد)3( 

الفرح   حي   05 رقم   59 عيوانه)ا( 

 )3( الرباط املغرب كلصفي   32154

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252852.

32I
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SOCIETE SECUJAN SARL

SOCIETE SECUJAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

SOCIETE SECUJAN SARL

علار3 ازرزار رقم 8 الطابق االول ، 

60000، وجد3 املغرب

SOCIETE SECUJAN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
رمضان الكا�سي علار3 ازرزار رقم 

8 الطابق االول - 60000  وجد3  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12502

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2020 نونبر   28 املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SOCIETE SECUJAN SARL
وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 

رمضان  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 

الطابق   8 الكا�سي علار3 ازرزار رقم 

االول - 60000  وجد3  املغرب نتيجة 

ل :  توقيف النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 8 رمضان الكا�سي علار3 ازرزار رقم 

الطابق االول - 60000 وجد3  املغرب. 

و عين:

و  كادي  العالي   عبد  السيد)3(  
عيوانه)ا( زنقة سيدي شبيلي رقم 69 

 )3( املغرب كلصفي  وجد3    60000

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: شارع رمضان الكا�سي علار3 ازرزار 
رقم 8 الطابق االول وجد3

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2020 تحت رقم 3035.

38I

الحسين فاضيل

SYRINE PRINT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

الحسين فاضيل

مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

SYRINE PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي مكتب رقم 

1, املجلع املنهي شارع عالل الفا�سي, 

إقامة حرف ب, مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

106335

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2020 نونبر   09 املؤرخ في 

 SYRINE« من  الشركة  تسلية 

 URBA EVENTS« إلى   «PRINT

. «PRINT

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   09 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118223.

39I

CENTREDAFFAIRESAMANE

دسكاونت تور
شركة ذات املسؤولية املحدود3

استدراك جطٍإ

بالجريد3  وقع  جطٍإ  استدراك 

الرسلية

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

دسكاونت تور شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزات 
الركراكي محل تجاري رقم 32 عين 
عتيق تلار3 20000 تلار3 املغرب.

بالجريد3  وقع  جطٍإ  إستدراك   
الرسلية عدد 5645 بتاريخ 06 يياير 

.2021
بدال من : تفويت السيد

)3( عزيز البوزيدي 100 حصة
اجتلاعية من أصل 300 حصة

لفائد3 السيد )3( جلال لحري�سي
بتاريخ 20 أكتوبر 2020 . تفويت

السيد )3( عزيز البوزيدي 100
حصة اجتلاعية من أصل 400
حصة لفائد3 السيد )3( مبارك
بليس بتاريخ 20 أكتوبر 2020 .

تفويت السيد )3( عزيز البوزيدي
100 حصة اجتلاعية من أصل

500 حصة لفائد3 السيد )3(
عزيز3 مرواد بتاريخ 20 أكتوبر

2020 . تفويت السيد )3( سعد
بويز 100 حصة اجتلاعية من
أصل 300 حصة لفائد3 السيد

)3( جلال لحري�سي بتاريخ 20
أكتوبر 2020 . تفويت السيد )3(
سعد بويز 100 حصة اجتلاعية

من أصل 400 حصة لفائد3
السيد )3( مبارك بليس بتاريخ 20
أكتوبر 2020 . تفويت السيد )3(
سعد بويز 100 حصة اجتلاعية

يقرأ : تفويت السيد
)3( جلال لحريش 100 حصة

اجتلاعية من أصل 200 حصة
لفائد3 السيد )3( عزيز البوزيدي   

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 
تفويت السيد

)3( جلال لحريش 100 حصة
اجتلاعية من أصل 100 حصة

لفائد3 السيد )3( سعد بزيوي
بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

 تفويت السيد
)3( مبارك  بليس 100 حصة

اجتلاعية من أصل 200 حصة
لفائد3 السيد )3( عزيز البوزيدي   

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 
تفويت السيد

)3( مبارك  بليس 100 حصة

اجتلاعية من أصل 100 حصة
لفائد3 السيد )3( سعد بزيوي

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

 تفويت السيد

)3( عزيز3 مرواد 100 حصة

اجتلاعية من أصل 200 حصة

لفائد3 السيد )3( عزيز البوزيدي   

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

تفويت السيد

)3( عزيز3 مرواد 100 حصة

اجتلاعية من أصل 100 حصة
لفائد3 السيد )3( سعد بزيوي

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

الباقي بدون تغيير.

40I

KAOUN

RESTO WIHAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RESTO WIHAM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  52 

شارع موالي رشيد شقة ب 3 جيليز 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109812

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RESTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.WIHAM

غرض الشركة بإيجاز : -مطعم 

- مقهئ

- بار .

 52 رقم    : عيوان املقر االجتلاعي 

3 جيليز  شارع موالي رشيد شقة ب 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 100 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد3 جديجة جيطار  :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 جديجة جيطار  عيوانه)ا( 

سليلان  جيان  املحاميد9  اسكجور 

 40000 مراكش    16 علار3 د شقة 

مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 جديجة جيطار  عيوانه)ا( 

سليلان  جيان  املحاميد9  اسكجور 

 40000 مراكش    16 علار3 د شقة 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم

 41I

STE FIDUKARS SARL

STE SOMEDAT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE SOMEDAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار ايت 

عللوش ايت مرغاد امسلرير تيغير - 

45800 تيغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SOMEDAT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

: دوار ايت  عيوان املقر االجتلاعي 

عللوش ايت مرغاد امسلرير تيغير - 

45800 تيغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد ارحو حلو 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد ارحو عبد الكريم 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد ارحو حلو عيوانه)ا( 

ايت عللوش امسلرير 45800 تيغير 

املغرب.

السيد ارحو عبد الكريم عيوانه)ا(  

امسلرير   مرغاد  ايت  القاسم  ايت 

45800 تيغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ارحو عبد الكريم عيوانه)ا( 

امسلرير   مرغاد  ايت  القاسم  ايت 

45800 تيغير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   02 بتاريخ  االبتدائية بتيغير  

2020 تحت رقم 232.

42I

CCJF

PALLADIUM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

  PALLADIUM IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PALLADIUM IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 EXPERTE HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  9.999

للحصة .

1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EXPERTE HOLDING الشركة 

عيوانه)ا( شارع بورڭون زنقة جعفر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

األول. 20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 

تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 

تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 242211.

43I

CCJF

PROMALBA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

PROMALBA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROMALBA
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 
 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 EXPERTE HOLDING الشركة 
درهم   100 حصة بقيلة   :  99.999

للحصة .
1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 EXPERTE HOLDING الشركة 
عيوانه)ا( شارع بورڭون زنقة جعفر 
ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

األول. 20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 242212.
44I

MANAGEX

SADAOUI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
SADAOUI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 

الطابق السفلي زنقة الوفاق حي 

املجد  - 63300 بركان  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6659

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امين   محلد   )3( السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   350 الخثيري  

 )3( السيد  850 حصة لفائد3   أصل 

أكتوبر   26 بتاريخ  بوجلعاوي   ميير  

.2020
تفويت السيد )3( شيلاء  الخثيري  

أصل  من  اجتلاعية  حصة   150

ميير    )3( السيد  حصة لفائد3    150

بوجلعاوي  بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   08 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 509/2020.

45I

MANAGEX

RYMAL CAR
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

RYMAL CAR   شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  94 
زنقة رسالن حي املسير3 - 63300 

بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3341

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 
الفشتالي  زهير3  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   12 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 534/2020.

46I

إئتلانيات الدريوش

 ARCHITECTURE

URBANISME BENTAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

 ARCHITECTURE URBANISME

BENTAHRA  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي محلد بن عبدهللا رقم 22 

الطابق التاني رقم 6 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ARCHITECTURE URBANISME

. BENTAHRA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ARCHITECTE

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 22 رقم  عبدهللا  بن  محلد  موالي 

 92000  -  6 رقم  التاني  الطابق 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : تهر3  بن  ياسين  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

تهر3 عيوانه)ا(  بن  ياسين  السيد 
 92000  54 رقم  الزرقطوني  شارع 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
تهر3 عيوانه)ا(  بن  ياسين  السيد 
 92000  54 رقم  الزرقطوني  شارع 

العرائش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 1125.
42I

عيد الحكيم القادري جبر3 تدقيق قانون تحكيم

KOZTA DECORS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

عيد الحكيم القادري جبر3 تدقيق 
قانون تحكيم

 rue ibnlhakam 14 14
 rue ibnlhakam، 20100،

CASABLANCA املغرب
KOZTA DECORS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 مكرر 
شارع ابوبكر الواهراني - 20100 

الدار البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.129601

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
  KOZTA DECORS الشريك الوحيد 
درهم   30.000.000 رأسلالها  مبلغ 
مكرر   56 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
شارع ابوبكر الواهراني - 20100 الدار 
تقليص   : املغرب نتيجة ل  البيضاء  
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النشاط .
و حدد مقر التصفية ب 56 مكرر 

شارع ابوبكر الواهراني - 20100 الدار 

البيضاء  املغرب. 

و عين:

عبد الحكيم    السيد)3(  السيد)3( 

 3 عيوانه)ا(  و  بودشيش   القادري 
البيضاء   الدار   20100 طان   زنقة 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الواهراني-  ابوبكر  شارع  مكرر   56  :

20100 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 250562.

48I

SOCIETE FIDAV SARL

STE PLACEAGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين علار3 13 شقة 3 

املديية الجديد3 ، 50000، مكياس 

املغرب

 STE PLACEAGRI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج 

الكائن بتجزئة طارق رقم 23 

بوفكران  - 50000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 51263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PLACEAGRI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - مشتل

امليتجات  و  اليباتات  تسويق   -
الزراعية

تخطيط  و  الزراعة  اشغال   -
املياطق الخضراء

- بيع وشراء.
كراج   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الكائن بتجزئة طارق رقم 23 بوفكران  

- 50000 مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد3 سلير3 بوزلفن  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 سلير3 بوزلفن  عيوانه)ا( 
 50000 الكيفان  مول  جروبة  دوار 

مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 سلير3 بوزلفن  عيوانه)ا( 
 50000 الكيفان  مول  جروبة  دوار 

مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 4329 .

49I

sofoget

DOMAINE IFRIQUIA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

DOMAINE IFRIQUIA  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  طيجة 

شارع سيد قطب إقامة الصدق 38   

------  طيجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32082

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

السيد)3(   للشركة  جديد  مسير 

الرداحي  التجاني كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232463.

50I

sofoget

otraneg
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

otraneg شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 
رقم 1299 الوفاء 1 محل رقم 1   

14000  القييطر3  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32415

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   08 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   1.100.000»

 1.500.000« إلى  درهم»   400.000»

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحدد3 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80624.

51I

sofoget

SEVITRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SEVITRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 
18  علر ابن العاص بلوك أ إقامة 
الهدى شقة 19   14000 القييطر3 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كتاني   نجا3     )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
500 حصة لفائد3  السيد )3(  عزيز  

دعدي بتاريخ 22 يوليوز 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80622.

52I

FINANCES.NET

HL2F ASSOCIES – SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

HL2F ASSOCIES – SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود3)في طور 

التصفية(
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 
18 زنقة درنا امليراج الرباط املغرب 

10000 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6522

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2020 نونبر   09 املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    HL2F ASSOCIES – SARL
وعيوان  درهم   35.000 رأسلالها 
زنقة درنا   18 مقرها اإلجتلاعي محل 
امليراج الرباط املغرب 10000 الرباط 

املغرب نتيجة ل : اكراهات مالية.
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب  الرباط  امليراج  زنقة درنا   18

10000 الرباط املغرب. 
و عين:

و  السيد)3( عبد الكريم    فوكي  
تجزئة  الذهب  وادي  حي  عيوانه)ا( 
تلار3   01 ش   26 رقم   2 كومطراف 
 )3( كلصفي  املغرب  تلار3   12000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 109220.
53I

VUE D’EXPERTS

WE CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
WE CONNECT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 
-55 شارع الزرقطوني ،فضاء 

الزرقطوني، الطابق االول  - 20300  
الدارالبيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.412263

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   15 في  املؤرخ 
»جدمات  من  الشركة  نشاط  تغيير 
»إنتاج  إلى  واالتصاالت»  املعلوميات 
وتسويق ميتجات املخابز واملعجيات 
والحلويات ، وإدار3 املطاعم ، وغرف 
الشاي واملقاهي  ، وتلوين الحفالت ».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260082.

54I

GIMA ART & ESTHETIQUE

GIMA ART
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GIMA ART & ESTHETIQUE
145 شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
GIMA ART  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

42 مفتاح الخير شارع ولي العهد - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GIMA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. ART

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وامليتجات  املعدات  وبيع  وتصدير 

وبيع  الجلالية  والصحة  التجليلية 

وتصدير الحرف اليدوية.

 42 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

مفتاح الخير شارع ولي العهد - 90000 

طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : لورياغلي   سالمة  ابو  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لورياغلي   سالمة  ابو  السيد 

عيوانه)ا( املانيا 40828 املانيا املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

لورياغلي   سالمة  ابو  السيد 

عيوانه)ا( املانيا 40828 املانيا املانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   31 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232846.

56I

VUE D’EXPERTS

WE CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

WE CONNECT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الزرقطوني ،فضاء الزرقطوني، 

الطابق االول - 20300 الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412263
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
،فضاء  الزرقطوني  »شارع  من 
 20300  - الطابق االول  الزرقطوني، 
»زاوية  إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 
قبطان  وزنقة  العدوية  رابعة  زنقة 
 E علار3  شيلاء  إقامة  بويسسو، 
 20500  - الطابق السفلي الجيروند  

الدارالبيضاء  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260082.
52I

fiduciaire abrouki khadija

S & bat SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
S & bat SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تاميصور3 
جلاعة حربيل الشطر 3-- د 26 - 

40300 مراكش  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92651

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبر   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
 S & bat SARL الوحيد  الشريك 
100.000 درهم  AU   مبلغ رأسلالها 
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تاميصور3 
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 -  26 د   --3 الشطر  جلاعة حربيل 
 : نتيجة ل  املغرب   مراكش    40300

عدم الربح .
و حدد مقر التصفية ب الشطر 5 
40300 مراكش    - 149 حرف ت رقم 

املغرب . 
و عين:

و  السالوي   رشيد    السيد)3( 
رقم   ت  حرف   5 الشطر  عيوانه)ا( 
املغرب   مراكش    40300   149

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118234.
58I

IMP SAHARA

GTS TECHNICAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 20000، العيون 

املغرب
  GTS TECHNICAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 
تجزئة عصام صوفيا زنقة السبط 
رقم 02 - 20000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24919
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تم تعيين  30 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

السباعي  البشير كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 09/2021.
59I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

آبــــارونـــس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

آبــــارونـــس  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي زاويـة 

شــارع مجـلــد الســادس و شـارع أبــو 

شعيــب الــدكـــالــي رقــم 18  -- 20080 

البيضــاء  املــغــــرب  .

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

151.241

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2010 أبريل   21 املؤرخ في 

إلى   « »آبــــارونـــس  تسلية الشركة من 

»إم . آش. ديــفيـــزيـــون » .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2010 تحت رقم 355.002.

60I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

آبـــارونــــس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

آبـــارونــــس  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاويـة 

شــارع مجـلــد الســادس و شـارع أبــو 

شعيــب الــدكـــالــي رقــم 18  -- 20080 

البيضـــأء املــغــــرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.151.241

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2010 أبريل   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 50.000« أي من  درهم»   100.000»

عن  درهم»   150.000« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2010 تحت رقم 355.002.

61I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

آبـــارونـــــس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

آبـــارونـــــس  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاويـة 

شــارع مجـلــد الســادس و شـارع أبــو 

شعيــب الــدكـــالــي رقــم 18  -- 20080 

البيضــاء  املــغــــرب   .

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.151241

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 أبريل 2010 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

و  الســادس  مجـلــد  شــارع  »زاويـة 

  18 شـارع أبــو شعيــب الــدكـــالــي رقــم 

إلى   « املــغــــرب    البيضــاء    20080  --

«112 زنــــقـــــة رومــــا -- 20490 البيضــاء   

املــغــــرب  ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2010 تحت رقم 355.002.
62I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

آبـــارونــــس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
آبـــارونــــس  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي زاويـة 

شــارع مجـلــد الســادس و شـارع أبــو 
شعيــب الــدكـــالــي رقــم 18  -- 20080 

البيضــاء  املــغــــرب  .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.151.241

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2010 أبريل   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التـجـار3 و املقــايضــة بصفـة عــامـــة، 
ملخـتلـــف  اإلسـتـيـــراد  و  التصـديــر 
العــرض،  التصنيــع،  املـيـتــوجــات، 
بخـــدمـــات  اإلستـعـــانـــة  و  التـــوزيــع 

شـــــركـــــات  أجـــــــرى..
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2010 تحت رقم 355.002.
63I

FIDIC CONSEIL

AL JAZIRA WOOD
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDIC CONSEIL
 N°2 BLOC 21  ETAGE 2  HAY

 HASSANI MARRAKECH ،
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40000، MARRAKECH MAROC
AL JAZIRA WOOD شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

اسوفيد جلاعة سعاد3 مراكش - 
40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99961
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 مارس   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 AHMED  )3( السيد  تفويت 
حصة   AGOURRAM 1.000
حصة   1.000 أصل  من  اجتلاعية 
 ABDERRAHIM  )3( السيد  لفائد3  
مارس   11 بتاريخ   AIT DAHMAD

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   14 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118452.
64I

sofoget

CORISSAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CORISSAM شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
األمن إقامة نهيلة شقة 1 سيدي 
سليلان   -----  سيدي سليلان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
شقة  نهيلة  إقامة  األمن  »شارع  من 

سيدي    ----- سليلان    سيدي   1
سليلان املغرب» إلى » القييطر3 رقم 
68 قصبة مهدية   14000  القييطر3   

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

04 يياير 2021 تحت رقم 282.

65I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

طاكوس لفري

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
طاكوس لفري »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 

39 شارع حسن السكتانيـ  الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.356321

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 30 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  مال  رفع رأس  مايلي: 

1290000 درهم 
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: جفض راسلال الشركة بلبلغ 

1200000 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 
بلبلغ  الشركة  مال  رفع رأس  مايلي: 

1290000 درهم 
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
 12900 ب  الشركة  مال  رأس  رفع 

حصة
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  جفض 

1290000 درهم 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

 12000 جفض رأس مال الشركة ب 

حصة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259268.

66I

BURCICA

 TRUE INTEGRATION AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURCICA

432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 

20610، الدار البيضاء املغرب

 TRUE INTEGRATION AND

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 36 زنقة 

ليل و إميل زوال - 20082 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.119289

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

 TRUE INTEGRATION حل 

ذات  شركة   AND CONSULTING

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 36 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
زنقة ليل و إميل زوال - 20082 الدار 

لتوقيف  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.

و عين:

و  حيلر  الرحيم   عبد  السيد)3( 

 1 ط   2 الفردوس  إقامة  عيوانه)ا( 

ش 1 اوالد طالب عين الشق  20420 

 )3( كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 36 وفي   2020 أكتوبر   21 بتاريخ 

زنقة ليل و إميل زوال - 20082 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252355.

62I

CEMACONSEILS SARL

صواك أندوستري ش.ذ.م.م 

SWAG INDUSTRIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC

 SWAG صواك أندوستري ش.ذ.م.م

INDUSTRIE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي 

الدارالبيضاء بارك اندوستريال أوالد 

صالح تجزئة رقم ٩٨ بوسكور3 - 

20630 الدارالبيضاء  املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  Casablanca /202331

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2019 دجيبر   06 في  املؤرخ 

»صياعة  من  الشركة  نشاط  تغيير 

ـ  مستورد   »تاجر  إلى  ميكانيكية» 

و  املحركات  زيوت  توزيع  و  إستيراد 

مواد كيلاوية ـ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2019 تحت رقم 225124.

69I
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BMC

CHAJRI CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 

، ا، الدار البيضاء ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

CHAJRI CONSEILS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56. 
زنقة فرحات حشاد ،الطابق 

األول،املكتب رقم 1،الدار البيضاء 

أنفا      - 20130 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321355

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 CHAJRI الوحيد  الشريك  ذات 

CONSEILS   مبلغ رأسلالها 10.000 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
،الطابق  حشاد  فرحات  زنقة   .56

البيضاء  1،الدار  رقم  األول،املكتب 

املغرب  الدار البيضاء   20130  - أنفا 

نتيجة ل :  إنتهاء مد3 صالحية  العقد 

مع الشركة العاملة.
و حدد مقر التصفية ب 56. زنقة 

فرحات حشاد ،الطابق األول،املكتب 
رقم 1،الدار البيضاء أنفا      - 20130 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الشجري  سعيد    السيد)3( 
عيوانه)ا( حي الكريلات زنقة 26 رقم 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء   5

املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 56. زنقة فرحات حشاد ،الطابق 
البيضاء  1،الدار  رقم  األول،املكتب 

أنفا     
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252959.
21I

FIDU ALIMTYAZ

 STE EL FADIL SOL PLAGE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
توسيع نشاط الشركة 

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 علار3 12 شارع محلد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

 STE EL FADIL SOL PLAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي وصال 18 
طريق صفرو تجزئة وصال قطعة ف 

3 فاس  - 30000 فاس املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62955

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 03 نونبر 2020 تلت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
وجليع  شاي  مطعم-مقهى-قاعة 

الخدمات ذات الصلة و امللاثلة .
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3859.
23I

UGGC

 OBERTHUR
TECHNOLOGIES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 92

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 OBERTHUR TECHNOLOGIES
MAROC »شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد»
 Parc :وعيوان مقرها االجتلاعي

 Technopolis B4 Etg 2 Plat 202
 Sala Aljadida Sale  - - Salé

.MAROC
»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 30 يونيو 2020

مهام  مزاولة  مد3  تجديد  تقرر 
املسيرين ملد3: 1 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 599.
25I

BURCICA

ESTAR BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
20610، الدار البيضاء املغرب

ESTAR BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع إمام 
عليت ابن سعد جليل علار3 أب 
1، رقم 9  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.102292

العام  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   20 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2020
درهم»   10.000.000« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم»   11.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   21.000.000»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 255566.
22I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

Alfayha industrial
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صيدوق البريد 2266 ، 20000، 

العيون املغرب

Alfayha industrial شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوفاق بلوك د رقم 220  - 20000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Alfayha industrial

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومييوم  ورق  وتصدير  واستيراد 

والسيلوفان

االستشارات والوساطة 

دراسة بحوث املوارد البشرية 

استعاده 

وكالة إعالنات.

وكالة اإلعالم 

إنتاج الصوت -مرئي 

بيع وتركيب كاميرات املراقبة.

واملشور3  املشاورات   -  10

القانونية.

مكتب الترجلة.

بياء وبيع معدات البياء.

بيع اإلمدادات.

وكالة السفر والسياحة.
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السفاري  رحالت   Exercions

وركوب األمواج الشراعية. 

بيع املواد الحرفية.

الطباعة والنشر,

متجر للطعام واملخابز واملعجيات.

وحفالت  الزفاف  حفالت  تلويل 

الحفالت.

تيظيلات اليدوات واملؤتلرات.

امتالك وإدار3 املواقع اإللكترونية 

واأللعاب  التجارية  واألعلال  لألجبار 

الرياضية. 

الصيانة  البحرية:  األعلال 

البحرية  األشغال  ألعلال  البحرية 

التحكم  وجطوط األنابيب البحرية؛ 

وتصنيع  الكاثود  وصيانة  تركيب  في 

الكاميرا  اليخوت  قوارب  وصيانة 

والسفن من جليع األنواع والجود3.

املتجدد3  الطاقة  علوم   -  1

االقتصادية  والتيلية  والبحرية، 

والتجارية املستدامة

السياحة والترفيه وجليع أشكال 

وكاالت السفر والسياحة. 

تيظيم السفر والتنزه 

مكتب الدراسة والتجار3 

العقارات والسلسر3، والعقارات، 

واملعامالت الصياعية والتجارية،

مقاول من الباطن متيوع

السالمة  الكلبيوتر  التدريب على 

من الحرائق  

التيظيف، البستية. 

 -- الكلبيوتر  معدات  مبيعات 

واالكسسوارات   ، املواد االستهالكية 

ولوازم   ، املتعدد3  والوسائط   ،

واألثاث واملعدات املكتبية   ، املكاتب 

النسخ  آالت  وإصالح   ، والصيانة   ،

 ، واملكررات   ، الكاتبة  وامالت   ،

 ، واملولدات   ، الكلبيوتر  ومواد 

وجليع امالت الكهربائية واملنزلية أو 

الصياعية.

التسويق والتفاوض, 

وتسويق  الطبية  املعدات  إصالح 

املعدات الجراحية واملعدات الطبية 

املخبرية  امليتجات  األسيان.  لطب 

العللية والطبية.

الدوائية  شبه  امليتجات  مبيعات 
والطبية.

تحويل األموال.
املدنية  الهيدسة  جليع 
ومياه  الصحي  والصرف  والصياعية 

الشرب، 
الصيانة واليقل واملياولة، 

اللوحة،  اليجار3،  الديكور، 
الكهرباء، الزجاج، 

االستيراد والتصدير.
التغليف،  تصليم،  تصنيع، 
أو  اليظافة  صيانة،  أي  تسويق 

.Sous Corporels ميتجات
استيراد أي ميتج أو مواد أو مواد 
كيليائية أو عضوية تشارك مباشر3 
في تصنيع وتصليم امليتجات املنزلية 

أو اليظافة أو ميتجات العياية،
تجارية  معاملة  أي  عام  وبشكل 
صياعية أو مالية أو فيية أو عقارية 
بشكل  مرتبطة  تكون  قد  عقارية  أو 
مباشر أو غير مباشر بالغرض املذكور 
أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة.

وأنشطة  األنباء،  وكاالت  أنشطة 
وسائط  إبالغ  أي  األنباء،  وكاالت 
اإلعالم والصور وغيرها من العياصر 

املختلفة.
والصحافة،  اإلعالم  نشاط 
املجالت  الصحفية،  املواقع  إدار3 
وطبعاتها، اإلعالنات، وجليع األعلال 
إنتاج جليع أنواع  اإلعالنية األجرى، 
الفيديو،  )شريط  املرئية  األفالم 
األفالم  دي،  في  دي  والفيديو،   C.D
إنتاج  املؤسسية،  األفالم  الوثائقية 
األفالم .TV. تقارير للتلفزيون. سلسلة 

بودكاست(.
املضاربة  أمسيات  تيظيم 

والفولكلورية.
جليع  وبيع  واستيراد  شراء 

املعدات. 
التدريب بكافة أشكاله

الثقافية  املياسبات  تيظيم 
الدراسية  والحلقات  واالجتلاعات 

لدورات املؤتلرات. 
والتجار3  والتصدير  االستيراد 

العامة 

العرض،  الحصول،  االستحواذ، 

جليع  في  االستغالل،  االمتياز، 

أشكاله نيابة عن الشركة، من جليع 

التجارية  والعالمة  االجتراع  براءات 

والعالمة التجارية والعالمة التجارية 

املغربية  والعائدات  والترجيص 

واألجيبية على حد سواء املتعلقة بأي 

األشياء  أحد  إلى  األشكال  من  شكل 

عن  الفائد3  أجذ  أعاله  املذكور3 

والعلل  واملشاركة،  االكتتاب  طريق 

اليظافة 

إعداد  اإلعالم:  وسائل  مشاور3 

وجطط  واملعلومات  الدراسات 

االتصال املؤس�سي،  وسائل اإلعالم، 

وسائل اإلعالم االجتلاعية الحلل.

في  سلعية  معدات  استئجار 

املثانة، التعليم املستلر، في املجاالت 

املتعلقة بوسائل اإلعالم والصحافة.

فإن أي  وعلى العلوم،             

معامالت تتعلق بشكل مباشر أو غير 

أو  أعاله  املذكور3  باألنشطة  مباشر 

التي من املرجح أن تعزز تيليتها.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 20000  -   220 الوفاق بلوك د رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الخطيب   الدين  ضياء  السيد 

500 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 

500 حصة    : السيد احلد الحطيب 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخطيب   الدين  ضياء  السيد 

236 شارع نسيم  عيوانه)ا( فيال رقم 

الدار   20253 ايسالن ه ه   

البيضاء املغرب.

السيد احلد الحطيب عيوانه)ا( 

فيال رقم 236 شارع نسيم ايسالن ه 

ه  20253 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

الخطيب   الدين  ضياء  السيد 
236 شارع نسيم  عيوانه)ا( فيال رقم 
الدار البيضاء   20253 ايسالن ه ه  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 30 دجيبر 

2020 تحت رقم 3249/2020.
29I

MF.COM SERVICES

MF.COM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MF.COM SERVICES
دوار العربي  بن بوزيد  قياد3 اوالد 
حسون  الويدان رقم 91 مراكش ، 

40001، مراكش املغرب
MF.COM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
 DOUAR وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 BEN BOUZID DIRECTION
 ELOUIDANE MARRAKECH -

40001 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

100512
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MF.COM SERVICES
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املبانى  حراسة  اليظافة+  و  البياء 
والتصدير+  االستيراد  األفراد+  و 

التجهيز..
 DOUAR : عيوان املقر االجتلاعي
 BEN BOUZID DIRECTION
 ELOUIDANE MARRAKECH -

40001 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 60.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 540   : شورد3  املفضل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد الذهبي ابراهيم :  60 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املفضل شورد3 عيوانه)ا( 

رقم  اليقب  درب  الحوتة  عرصة 

مراكش   40001 مراكش  مكرر   1

املغرب.

السيد الذهبي ابراهيم عيوانه)ا( 
بن  يوسف  حي   40 الزيتون5رقم 

مراكش   40001 مراكش  تاشفين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املفضل شورد3 عيوانه)ا( 

 1 رقم  اليقب  درب  الحوتة  عرصة 

مكرر مراكش 40001 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2019 تحت رقم 9863.

80I

Sacofi

LSTEX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sacofi

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

LSTEX شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 62 زنقة 

عزيز بالل ، الطابق الثاني رقم 30 

املعاريف الدار البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

443213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2019 شتيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.LSTEX : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

االقلشة.

زنقة   62  : عيوان املقر االجتلاعي 

 30 رقم  الثاني  الطابق   ، بالل  عزيز 

 20330  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحلو  فيصل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل لحلو عيوانه)ا( رقم 

 11 الشقة   3 12 زنقة رياض الطابق 

البيضاء   20120 البيضاء  بيجدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل لحلو عيوانه)ا( رقم 

 11 الشقة   3 12 زنقة رياض الطابق 

البيضاء   20120 البيضاء  بيجدية 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتيبر 2019 تحت رقم 214881.

81I

Sacofi

MSF TEX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sacofi

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

MSF TEX شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 25 شارع 

11 يياير طابق 1 شقة 169 البيضاء  

- 20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

445829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MSF  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TEX

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

االقلشة.

25 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

169 البيضاء   1 شقة  11 يياير طابق 

- 20000 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحلو  فيصل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل لحلو عيوانه)ا( رقم 

 11 الشقة   3 12 زنقة رياض الطابق 

بيجدية 20120 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل لحلو عيوانه)ا( رقم 

 11 الشقة   3 12 زنقة رياض الطابق 

بيجدية 20120 البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2019 تحت رقم 212298.

82I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NORAMODE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طيجة املغرب

NORAMODE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

الثيران زنقة أبو بكر ابن مروان رقم 

6 - 90000 طيجة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19609

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

بكر  أبو  زنقة  الثيران  »ساحة  من 

طيجة   90000  -  6 ابن مروان رقم 

املغرب» إلى »قطعة رقم 108 امليطقة 

طيجة    90000  - الصياعية اجزناية 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   31 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232824.

84I
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KAOUN

TOUGANA MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TOUGANA MATERIAUX شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 15 

دوار الحلرا أسكيجور - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 18 فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 - أسكيجور  الحلرا  دوار   15 »رقم 

40000 مراكش املغرب» إلى »البهجة 
سعاد3  أسكجور   358 رقم   TR4B

مراكش - 40000 مراكش  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

16 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 0000000.

86I

FIGENOUV

SALAMA YADANE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOUV
شارع اليصر علار3 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب

SALAMA YADANE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قرب 

محطة السالمة شارع موالي علي 

الشريف - 52450 الريصاني املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرزاق   عبد   )3( السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   1.000 يدان 

أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد )3( 

حبابو  جواد بتاريخ 21 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 11/2021.

82I

FIGENOUV

SALAMA YADANE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV

شارع اليصر علار3 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب

SALAMA YADANE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قرب 

محطة السالمة شارع موالي علي 

الشريف - 52000 الريصاني املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  21 دجيبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( حبابو 

جواد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 11/2021.

88I

prensacom

VENDRILL MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

prensacom

  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،

90000، tanger maroc

VENDRILL MENUISERIE شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج رقم 

1أ حي مسيانة تجزىة امليار قطعة 90 

طيجة - 90000 طيجة    املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53653

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   09 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 VENDRILL الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    MENUISERIE

مقرها  وعيوان  درهم   10.000

1أ حي مسيانة  اإلجتلاعي كراج رقم 

 - طيجة   90 قطعة  امليار  تجزىة 

 : املغرب نتيجة ل  طيجة      90000

ازمة اقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب كراج رقم 

1أ حي مسيانة تجزىة امليار قطعة 90 

طيجة - 90000 طيجة    املغرب. 

و عين:

و  البقالي  الدين    نور  السيد)3( 

حي مسيانة تجزىة امليار  عيوانه)ا(  

طيجة      90000 طيجة   90 قطعة 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   31 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232855.

89I

شركة فوطر انترناسيونال ش.م.م بشريك وحيد

امجيس

شركة التضامن

تقليص هدف الشركة

شركة امغيس »شركة تضامن»

حي التقدم شارع 4 رقم 12 ، 

50000، الحاجب املغرب

امجيس شركة التضامن

وعيوان مقرها االجتلاعي حي التقدم 

شارع 4 رقم 12 الحاجب - 50500 

الحاجب املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

20865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2019 تم حذف 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

املتاجر3 في جليع املواد الغدائية 

و  االستيراد  االدوات،  مختلف  و 

التصدير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 260.

90I

GYMFAFA

GYMFAFA

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

GYMFAFA

 Bd Mohamed V, résidence ,116

 Hadika T، 90000، TANGER

MAROC

GYMFAFA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 116 إقامة 

الحديقة شارع محلد الخامس رقم 

06 - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
111652

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GYMFAFA
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع أدوات الرياضة.
 116  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
إقامة الحديقة شارع محلد الخامس 

رقم 06 - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 300.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.100   : السيد مصطفى البقالي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
معصوم  البقالي  ايلان  السيد3 
درهم   100 بقيلة  حصة   9.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى البقالي عيوانه)ا( 
بروكسيل   1049  55 زنقة غانصون 

بلجيكا.
معصوم  البقالي  ايلان  السيد3 
 1049  55 زنقة غانصون  عيوانه)ا( 

بروكسيل بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى البقالي عيوانه)ا( 
بروكسيل   1049  55 زنقة غانصون 

بلجيكا
معصوم  البقالي  ايلان  السيد3 
 1049  55 زنقة غانصون  عيوانه)ا( 

بروكسيل بلجيكا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238064.

91I

شركة فوطر انترناسيونال ش.م.م بشريك وحيد

امجيس
شركة التضامن

تفويت حصص

شركة امجيس »شركة تضامن»

حي التقدم شارع 4 رقم 12 ، 

50000، الحاجب املغرب

امجيس شركة التضامن

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي التقدم 

شارع 4 رقم 12  - 50500 الحاجب 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الزيات  زكية    )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   660

660 حصة لفائد3  السيد )3( مليكة  

العبدي بتاريخ 01 يياير 2021.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   18 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2020 تحت رقم 3814.

93I

BURCICA

VIA CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BURCICA

432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 

20610، الدار البيضاء املغرب

VIA CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 2 زنقة 

ملوية مكتب املحاسبة - 33254 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.118183

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 نونبر   13 في  املؤرخ 

ذات  شركة   VIA CONCEPT حل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 2 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
زنقة ملوية مكتب املحاسبة - 33254 

الدار البيضاء املغرب نتيجة لتوقيف 

نشاط الشركة

و عين:

السيد)3( علي  البيش و عيوانه)ا( 

ش   2 ط  يوسف  موالي  شارع   25

املغرب  البيضاء  الدار   20100  28

كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   2 وفي   2020 نونبر   13 بتاريخ 

 33254  - املحاسبة  مكتب  ملوية 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252352.

95I

BADEX

 SOCIETE DE SERVICES D
 AUTO -DEVELOPPEMENT

QAYLA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BADEX

 1RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN RESIDENCE

 ESPACE MARINA ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE DE SERVICES D AUTO

 -DEVELOPPEMENT QAYLA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8 إقامة 

اليور شارع بئر انزران مكتب رقم 10 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64882

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE SERVICES D AUTO

.-DEVELOPPEMENT QAYLA

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جدمات في ميدان البيىئة 

حول  عللية  اجتلاعات  تيظيم 

البيىئة 

و  الشخ�سي  الثقافي  التطوير 

االجتلاعي 

أجل  من  الدول  بين  التنسيق 

التطوير االجتلاعي 

تيظيم أحداث من أجل التكوين .

إقامة   8  : عيوان املقر االجتلاعي 

اليور شارع بئر انزران مكتب رقم 10 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

صديق  االسالم   سيف  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

صديق  االسالم   سيف  السيد 

 222 عيوانه)ا( تجزئة بن سعيد رقم 

 51000 سبع عيون علالة الحاجب 

الحاجب املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

صديق  االسالم   سيف  السيد 

عيوانه)ا( تجزىئة بن سعيد رقم 222 

 51000 سبع عيون علالة الحاجب 

الحاجب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3234.

92I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

TAOUADA ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54000، جييفر3 املغرب

TAOUADA ETUDE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

محلد الخامس رقم 123 شقة رقم 

4  - 54450 مريرت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1995

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  16 دجيبر  املؤرخ في 

ذات  شركة    TAOUADA ETUDE

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

شقة رقم   123 محلد الخامس رقم 

نتيجة  املغرب  مريرت   54450  -   4

لتوقيف النشاط.

و عين:

ايت اعلاليك و  السيد)3( رشيد  

رقم  الجديد3  تجزئة سال  عيوانه)ا( 

11100 سال الجديد3  222 احصين  

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2020 دجيبر   16 بتاريخ 
شقة رقم   123 محلد الخامس رقم 

4  - 54450 مريرت املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخييفر3  بتاريخ 28 دجيبر 

2020 تحت رقم 360.
98I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

B ZAYANE NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، جييفر3 املغرب

B ZAYANE NOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 20/19 
تجزء3 العبدالوي طريق مكياس  - 

54000 جييفر3 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.423

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   1.500.000»
«1.000.000 درهم» إلى »2.500.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحدد3 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2021 تحت رقم 1.
99I

CEMACONSEILS SARL

 DEVICOMديفيكوم ش.ذ.م.م
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC

 DEVICOMديفيكوم ش.ذ.م.م
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  12 

ساحة شارل نيكول الطابق السابع 
شقة 2 الدارالبيضاء. - 20360 

الدارالبيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يياير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 DEVICOMش.ذ.م.م ديفيكوم 

.SARL
البرمجة،   : غرض الشركة بإيجاز 
مجال  في  اإلدراك  املعالجة، 

اإلعالميات.
 12   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
السابع  الطابق  نيكول  ساحة شارل 
 20360  - الدارالبيضاء.   2 شقة 

الدارالبيضاء. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  أمين الحسني :  250 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 250   : الحسني  أشرف  السيد  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد  محلد بكر السقال :  250 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
  : بوسكري  الدين  سعد  السيد 
250 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  الحسني  أمين  السيد  
الطابق  نيكول  شارل  ساحة   12
السابع شقة 2 الدارالبيضاء 20360 

الدارالبيضاء. املغرب.

السيد أشرف الحسني عيوانه)ا(  

الطابق  نيكول  شارل  ساحة   12

السابع شقة 2 الدارالبيضاء 20360 

الدارالبيضاء. ملغرب.

السقال  بكر  محلد  السيد  
نيكول  شارل  ساحة   12 عيوانه)ا( 

2 الدارالبيضاء  الطابق السابع شقة 

20360 الدارالبيضاء. املغرب.
بوسكري  الدين  سعد  السيد 
نيكول  شارل  ساحة   12 عيوانه)ا( 

2 الدارالبيضاء  الطابق السابع شقة 

20360 الدارالبيضاء. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(   الحسني  أمين  السيد 

الطابق  نيكول  12شارل  ساحة 

السابع شقة 2 الدارالبيضاء 20360 

الدارالبيضاء. املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2020 تحت رقم 228301.

102I

MANAGEX

SADAOUI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

SADAOUI IMMOBILIER   شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 

الطابق السفلي زنقة الوفاق حي 

املجد - 63300 بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6659

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2020 نونبر   22 املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

بوجلعاوي  ميير  كلسير آجر
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   08 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 509/2020.

103I

TOP JAM

TOP JAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOP JAM

13 زنقة احلد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب

TOP JAM شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 

احلد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

484903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TOP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JAM

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنقة   13  : عيوان املقر االجتلاعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احلد 

الدار   20330  - املعاريف   8 رقم   1

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسن الجامعي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن الجامعي عيوانه)ا( 

تلاللت   19 رقم   02 تجزئة البساط 

قلعة   43000 السراغية  قلعة 

السراغية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الجامعي عيوانه)ا( 

تلاللت   19 رقم   02 تجزئة البساط 

قلعة   43000 السراغية  قلعة 

السراغية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 31 دجيبر 2020 تحت رقم 259936.

102I

WIFAK GESTION

MONATRAV
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WIFAK GESTION

شارع عبد العالي بنشقرون مكاتب 

زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس املغرب

MONATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زواغة 

السفلى حي ميكو زنقة 6 رقم 12   - 

30020 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25593

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تقرر حل  08 دجيبر  املؤرخ في 

MONATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأسلالها 100.000 درهم.

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زواغة   
 -    12 رقم   6 السفلى حي ميكو زنقة 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30020
استلرارية وعدم القدر3 على مزاولة 

النشاط
و عين:

الحليوي  محلد    السيد)3( 
ميكو   حي   6 زنقة   12 عيوانه)ا(  و 
 )3( املغرب كلصفي  فاس     30020

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زواغة  وفي   2020 دجيبر   08 بتاريخ 
 -   12 رقم   6 السفلى حي ميكو زنقة 

30020 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3904/20.
108I

WIFAK GESTION

EEC ETUDES & CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WIFAK GESTION
شارع عبد العالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس املغرب
 EEC ETUDES & CONSEILS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
البيروني العلار3 رقم 4 الشقة 

رقم 12 أكدال  -  10090  الرباط 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131393
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  11 دجيبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
 EEC ETUDES & الوحيد  الشريك 
CONSEILS  مبلغ رأسلالها 100.000 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الشقة رقم   4 البيروني العلار3 رقم 
12 أكدال  -  10090  الرباط املغرب 

وعدم  استلرارية  عدم   : ل  نتيجة 
القدر3 على مزاولة النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشقة رقم   4 البيروني العلار3 رقم 
12 أكدال  -  10090  الرباط املغرب. 

و عين:
و  بلغالت  حسن   السيد)3( 
عيوانه)ا( قطاع 22 شارع االرز اقامة 
حي الرياض   2 االرز علار3 س شقة 
 )3( الرباط املغرب كلصفي   10100

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110023.
110I

STE  FIDU  WHITE

YASACO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC

YASACO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم1321 

حي الحلفة - 65800 تاوريرت 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.501
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 
 YASACO الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX  مبلغ رأسلالها 100.000 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 65800  - الحلفة  حي  رقم1321 
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عدم   : ل  نتيجة  املغرب  تاوريرت 

تحقيق الهدف االجتلاعي.

و حدد مقر التصفية ب رقم1321 

حي الحلفة - 65800 تاوريرت املغرب. 

و عين:

السليع  عبد  محلد   السيد)3( 

حي  تيولي  زنقة   1450 عيوانه)ا(  و 

املغرب  تاوريرت   65800 غشت   20

كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

04 يياير  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 01/2021.

112I

ديوان االستاذ ابراهيم القصير

PALAIS TERRAB
تأسيس شركة املساهلة

ديوان االستاذ ابراهيم القصير

شارع محلد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم 22 الطابق 6 مكتب 

رقم 22 ، 50000، مكياس املغرب

PALAIS TERRAB  »شركة 

املساهلة» 

وعيوان مقرها االجتلاعي: 18 شارع 

الزرقطوني  م ج مكياس املغرب، 

50000 مكياس املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51483

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

األسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهلة .

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PALAIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. TERRAB

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة سياحية .

18 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

املغرب  مكياس  ج  م  الزرقطوني  

50000 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة: 99 سية.

الشركة  رأسلال  ويبلغ 

300.000,00 درهم،

مقسم كالتالي:

 1.050   : الترب   علاد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 1.050   : التراب   عادل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف التراب  :  300 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 300   : بياني   فاطلة  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 300   : التراب   صونيا  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

بصفته)ا(  التراب   عادل  السيد 

 2 عيوانه)ا(  اإلدار3   مجلس  رئيس 

حي   ، كابيسون  زنقة  الفرح  تجزئة 

املنزه مكياس  50000 مكياس املغرب

بصفته)ا(  التراب   علاد  السيد 

  26 عيوانه)ا(  عضو مجلس الرقابة  

مكياس   املنزه  حي   ، كابيسون  زنقة 

50000 مكياس املغرب

التراب   اللطيف  عبد  السيد 

الرقابة   مجلس  عضو  بصفته)ا( 
الزرقطوني  زنقة   18 رقم  عيوانه)ا( 

م ج مكياس  50000 مكياس املغرب

بصفته)ا(  السيد3 فاطلة بياني  

عضو مجلس الرقابة  عيوانه)ا( رقم 

مكياس   ج  م  الزرقطوني  زنقة   18

50000 مكياس املغرب

السيد3 صونيا التراب  بصفته)ا( 

عضو مجلس الرقابة  عيوانه)ا( رقم 

مكياس   ج  م  الزرقطوني  زنقة   18

50000 مكياس املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :
)ا(بصفته  السيد ياسين بيحلو  
مراقب الحسابات  عيوانه)ا( الرباط 
تجزئة   12 شقة  عقبةذ،  شارع   30
الييل اكدال  10090 الرباط  املغرب

األسا�سي  اليظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
يتم توزيع األرباح طبقا للشروط 
من   56 الفصل  في  عليها  امليصوص 
)صفحة  للشركة  األسا�سي  القانون 

. (18
امليصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
امتيازات  اي  تخصيص  يتم  لم 
غيرهم  او  الشركاء  لفائد3  جاصة 
القانون  من   2 الفصل  حسب 

األسا�سي للشركة )صفحة 2)  .
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
يتم قبول طلبات  تفويت األسهم 
حسب الشروط امليصوص عليها في 
األسا�سي  القانون  من   16 الفصل 

للشركة )صفحة 2)   .
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   04 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2020 تحت رقم 3968.
113I

prensacom

OPTIQUE ESSALAM 1988
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

 OPTIQUE ESSALAM 1988
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
السانية شارع عائشة املسافر زنقة 1 

رقم 2 طيجة - 90000 طيجة

 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82389

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   04 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 
 OPTIQUE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    ESSALAM 1988
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
اإلجتلاعي حي السانية شارع عائشة 
املسافر زنقة 1 رقم 2 طيجة - 90000 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة   

اقتصادية
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة  املسافر  عائشة  شارع  السانية 
طيجة      90000  - طيجة   2 رقم   1

املغرب. 
و عين:

و  الرحيلني  رشيد    السيد)3( 
الدار  زنقة   1 السالم  حي  عيوانه)ا( 
 90000 طيجة   52 رقم  البيضاء 
طيجة   املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232881.
114I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

 BOULONNERIE VISSERIE 
AIT BAMOUH

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA maroc

 BOULONNERIE VISSERIE AIT 
BAMOUH شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10, شارع 

الحرية  الطابق 3 شقة 6 الدار 

البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BOULONNERIE VISSERIE AIT

.BAMOUH

استيراد    : غرض الشركة بإيجاز 

شراء بيع وتسويق عقاقير.

 ,10  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شارع الحرية  الطابق 3 شقة 6 الدار 

البيضاء  الدار    20000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : باموح  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  باموح  محلد  السيد 
رقم   2 تجزئة موالي اسلاعيل زنقة 

البيضاء  الدار  مومن  سيدي   13

0000  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  باموح  محلد  السيد 
رقم   2 تجزئة موالي اسلاعيل زنقة 

البيضاء  الدار  مومن  سيدي   13

0000  الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260009.

115I

باهية كونساي

RIFI PRO )ريفي برو(
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

باهية كونساي

43 شارع الزرقطوني رقم4 جليز ، 

40000، مراكش البلد

)ريفي برو( RIFI PRO شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي هيالنة 

درب القا�سي رقم 93 محل 1 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110045

 18 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

)ريفي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.RIFI PRO )برو

اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب   - التجديد  واعلال  التشييد 

استباكة- مقاول في الخدمات -تجار3.

هيالنة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 -  1 محل   93 رقم  القا�سي  درب 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الفاضيلي محلد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 1.000  : السيد الفاضيلي محلد 
بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الفاضيلي محلد عيوانه)ا( 
هيالنة درب القا�سي رقم 93  40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفاضيلي محلد عيوانه)ا( 
هيالنة درب القا�سي رقم 93  40000 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119232.
112I

ABLADO TRAVAUX SARL AU

أبالدو ترافو
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABLADO TRAVAUX SARL AU
 ALBAHJA 1 GH18 IMM N
 96 RDC MAGASIN N : 04

 LMHAMID LMHAMID، 40000،
MARRAKECH MAROC

أبالدو ترافو شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  البهجة 
GH18 1 الطابق االر�سي   علار3 96  
رقم 4 املحاميد   - 40000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2018 أكتوبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
أبالدو   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ترافو.
اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشطيب/أعلال مختلفة..
البهجة    : عيوان املقر االجتلاعي 
GH18 1 الطابق االر�سي   علار3 96  
40000  مراكش   - املحاميد     4 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 90.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : اهللا   عبد  الدو  السيد  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدو عبد اهللا  عيوانه)ا(  السيد  
رقم   225 علار3   L بلوك  ملان  دار 
الدار    20000 الدار  السبع  عين   2

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(   كوثر  بوغابة  السيد3  
 2 رقم   225 علار3   L بلوك  دار ملان 
البيضاء  الدار   20000 السبع  عين 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   30 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2018 تحت رقم 100430.

118I

FIDUCIAIRE RAFYA

«MAGASIMMO»
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحلان الدكالي، تجزئة 

اليخل، علار3 9، الشقة 2، الجديد3 
، 24000، الجديد3 املغرب

«MAGASIMMO» شركة ذات 
املسؤولية املحدود3
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

نجلة الجيوب 3، علارA3 3، رقم 

1، السفلي، الجديد3. - 24000 

ٍالجديد3. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.«MAGASIMMO»

غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

املؤسسات التجارية  - كراء  العقاري. 

والصياعية..

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم   ،A3 علار3   ،3 الجيوب  نجلة 

 24000  - الجديد3.  السفلي،   ،1

ٍالجديد3. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد القادر العوبة 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد هشام املزوني :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العوبة  القادر  عبد  السيد 

الجديد3   2400 الجديد3  عيوانه)ا( 

املغرب.

عيوانه)ا(  املزوني  هشام  السيد 

الدار البيضاء 2200 الجديد3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العوبة  القادر  عبد  السيد 

الجديد3   2400 الجديد3  عيوانه)ا( 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالجديد3   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 25516.

120I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ART AND CULTURE

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 ART AND CULTURE

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : فيال 
رقم 33 باب اغلي - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32529

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2020 نونبر   23 في  املؤرخ 

 ART AND CULTURE حل 

ذات  شركة   CONSULTING

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 
مراكش   40000  - باب اغلي   33 رقم 

املغرب نتيجة لعدم استلرار نشاط 

الشركة.

و عين:

و  فيزازي  هشام   السيد)3( 
ساعديون  زنقة   21 عيوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي فيال رقم   2020 نونبر   23 بتاريخ 

مراكش   40000  - اغلي  باب   33

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119255.

122I

CCJF

 THE MEDITERRANEAN

MILK

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 THE MEDITERRANEAN MILK

»شركة ذات املسؤولية املحدود3 

ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 64 شارع 

السلطان عبد الحليد الطابق 2، 

بوركون،  - - الدار البيضاء. املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.303.115

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

استلرار استغالل الشركة على الرغم 

من جسار3 أكثر من ثالثة أرباع ) ¾ ( 

رأس املال.                           

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

استلرار استغالل الشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 242124.

124I

CCJF

BEST BISCUITS MAROC
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

BEST BISCUITS MAROC »شركة  

املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 121، 

امليطقة الصياعية الساحل، حد 

السوالم  - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5381

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 30 دجيبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

بلعياش  عبدالوارث  السيد  تعيين 

ملد3 ست سيوات  كلتصرف جديد 

العام  الجلع  انعقاد  حين  إلى  أي 

املدعو للبث في حسابات سية 2024.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تعيين متصرف جديد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   30 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2020 تحت رقم 88/2020.

125I

STAPORT

STAPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

STAPORT

اقامة البدر الباب رقم 02 الطابق 

االول  رقم 04 عين السبع الدار 

البيضاء ، 20590، الدار البيضاء 

املغرب

STAPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
البدر الباب رقم 02 الطابق االول 
رقم 4 عين السبع الدار البيضاء - 

20590 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96532

العام  الجلع  بلقت�سى 
دجيبر   04 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2020
درهم»   5.000.000« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم»   40.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم»   45.000.000»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحدد3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259994.
126I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

DM10
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
DM10 شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  5 شارع 
غسان كيفاني مساحة حديقة لال 
مريم  مكتب 29 فاس - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59243

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  30 شتيبر  املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسلالها  مبلغ    DM10

 5 اإلجتلاعي   مقرها  وعيوان  درهم 
شارع غسان كيفاني مساحة حديقة 
 30000  - فاس   29 مكتب  لال مريم  
في  مشاكل   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

الشركة.
شارع   5 و حدد مقر التصفية ب 
لال  حديقة  مساحة  كيفاني  غسان 
مريم  مكتب 29 فاس - 30000 فاس 

املغرب. 
و عين:

و  ديوري  محلد    السيد)3( 
عيوانه)ا( رقم 6 زنقة الفقيه سحيون 
املغرب  فاس   30000 بورمانة 

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 06 يياير 2021 

تحت رقم 40311121000422.
122I

NADEK CONSULTING

HIDAYA ISTANBUL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NADEK CONSULTING
 TETOUAN TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
HIDAYA ISTANBUL شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الطريس رقم 19 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23099

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 
 HIDAYA الوحيد  الشريك  ذات 
ISTANBUL  مبلغ رأسلالها 100.000 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 - تطوان   19 رقم  الطريس  محلد 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000

عدم انطالق نشاط الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - تطوان   19 رقم  الطريس  محلد 

93000 تطوان املغرب. 
و عين:

و  الفارس  رانيا   السيد)3( 
2 درب  عيوانه)ا( شارع املامون زنقة 
6 93000 تطوان املغرب كلصفي )3( 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
30 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6314.
128I

CCJF

EXCELO DISTRIBUTION

إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

EXCELO DISTRIBUTION »شركة  
املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 121، 
امليطقة الصياعية الساحل، حد 

السوالم - - برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12402

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 30 دجيبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرفع من الرأسلال االجتلاعي 
إلى   درهم   )300.000,00( من 
بإصــــدار  درهم   )30.000.000,00(
سهم من فئة ألف درهم    )29.200(

)1.000,00( درهم للسهم الواحد.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الرفع من الرأسلال االجتلاعي

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 231/2020.

129I

STE AYAD CONSULTING SARL

 BLANCHISSERIE
ORIENT›PLUS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

  BLANCHISSERIE ORIENT›PLUS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 شارع 

سيدي محلد ابن عبد هللا الطابق 

الخامس الشقة رقم 18  - 60000 

وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BLANCHISSERIE ORIENT’PLUS

منشأ3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للغسيل  والكي 

إدار3 وجلع اليفايات الصياعية   

الخطر3  غير  والصيدالنية  والطبية 

و  تجهيزاملستشفيات  واليفايات   

املراكز االستشفائية باللوازم الطبية 

12 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الطابق  ابن عبد هللا  سيدي محلد 

 60000  -   18 الخامس الشقة رقم 

وجد3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لعريبي  أميية  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  لعريبي  أميية  السيد3 
45 شقة 10 زنقة اكللان  سيدي علي 

اكدال 10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  لعريبي  هاجر  السيد3 
اكللان   زنقة   10 شقة   45 علار3 

الرباط   10000 اكدال  علي  سيدي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 12.

130I

CCJF

STAR HOLDING
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

STAR HOLDING  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 92، شارع 

املقاومة          - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.286009

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 08 ماي 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدود3 املسؤولية إلى شركة 

مساهلة.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين كل من السيد حسن بوتكراي، 

السيد عبد اللطيف علاري وشركة 

جدد  متصرفين  كروب  اكسبيريا 

للشركة 

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

مجلس اإلدار3 امليعقد في نفس اليوم 

قرر تعيين السيد حسن بوتكراي في 

مهام رئيس مجلس اإلدار3 ملد3 وكالته 

متصرفا

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين متصرفين جدد

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تعيين رئيس مدير عام

بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2020 تحت رقم 232888.

131I

CCJF

STAR HOLDING
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

STAR HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 92، شارع 

املقاومة - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.286009

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 31 دجيبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

بحوالي  االجتلاعي  رأسلال  تخفيض 

لتحويله  درهم،    )60.000,00(

إلـــى  درهــــــم    )100.000,00( من 

)40.000,00( درهــــــم. 

ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

الرأسلال  من  الرفع  مايلي:  على 

درهم   )40.000,00( من  االجتلاعي 

بإصــــدار  درهـلا   )300.000,00( إلى 

فئة  من  جديد3  حصـة   )2.600(

الواحد3،  للحصة  درهم   )100,00(

طريق  عن  واإلبراء  األداء  كاملة 

الحســـاب  لفائد3  بدين  املبادلة 

الجاري للشــريك   الوحــــيــد. 

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

بيع أربع حصص اجتلاعية من طرف 

السيد  إلى  انفست،  أنوار  الشركة 

حسن بوتكراي، السيد عبد اللطيف 

  EXPERIA GROUP علاري،  الشركة

 EXPERTE HOLDING والشركة 

ودلك بحصص متساوية       

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

من  للشركة   القانوني  الشكل  تغيير 

دات  املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدود3 

املسؤولية

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تخفيض رأسلال االجتلاعي 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

الرفع من الرأسلال االجتلاعي

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

بيع حصص اجتلاعية

بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة 

بيد رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 236198.

132I

CCJF

 L’UNIVERSELLE DES

    CEREALES ET DENREES

«UCD«باختصار

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 L’UNIVERSELLE DES CEREALES

 «UCD«باجتصار    ET DENREES

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: كلم 6.3 

شارع موالي اسلاعيل عين السبع  

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.249891

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 أبريل 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتلاعي
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

28 ماي 2020 تحت رقم 232888.

133I

CCJF

AGROFOOD MAROC

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

AGROFOOD MAROC »شركة  

املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1 - -  الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.409255

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 أبريل 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتلاعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتيبر 2020 تحت رقم 242221.

134I

CCJF

 COMPAGNIE 

 AGRICOLE DE

 COMMERCIALISATION ET

 DE CONDITIONNEMENT

 DES CEREALES ET

LEGUMINEUSES  باختصار 

COPRAGRI

شركة املساهلة

تغيير تسلية الشركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE AGRICOLE DE 

 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES

  CEREALES ET LEGUMINEUSES

باجتصار COPRAGRI شركة 

املساهلة

وعيوان مقرها االجتلاعي كلم 6,3 

شارع موالي اسلاعيل عين السبع - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

45025

العام  الجلع  بلقت�سى   

مارس   10 في  املؤرخ  اإلستثيائي 

تم تغيير تسلية الشركة من   2020

 COMPAGNIE AGRICOLE DE  »

 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES

  CEREALES ET LEGUMINEUSES

 GRAIN « إلى «COPRAGRI باجتصار

 HOUSE INTERNATIONAL

. »   GHIباجتصار

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 236199.

135I

استشارات بشير

زو.كاربت
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

استشارات بشير

حي الشرف عللية الهدى العلار3 4 

الشقة 4 الدور 1 ، 40000، مراكش 

املغرب

زو.كاربت شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الشرف 

عللية الهدى العلار3 4 الشقة 4 

الدور 1 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110015

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

زو.كاربت.

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجاد.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 4 العلار3  الهدى  عللية  الشرف 

مراكش   40000  -  1 الدور   4 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زوبير  اعبيد3  السيد  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 1000  : زوبير  اعبيد3  السيد  

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعبيد3 زوبير عيوانه)ا( 60 

 40000 32 حي السالم اسفي  الزنقة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعبيد3 زوبير عيوانه)ا( 60 

 40000 32 حي السالم اسفي  الزنقة 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119221.

132I

رمزي لالستشارات

GROUPE BRF MULTI-
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر علار3 حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 20000، العيون املغرب

 GROUPE BRF MULTI-SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع ام 

السعد علار3 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 20000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31283

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 16 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :01 رقم  قرار 

500حصة من السيد  تفويت  مايلي: 

سكيية  السيد3  الى  محلد   بادو 

السيد  من  حصة   500 و  بولحية 
امحلد  رحمي الى السيد ميير نافي

على  ييص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر االجتلاعي للشركة 

السلار3  التالي:شارع  العيوان  الى 

العلار3 رقم 2 قبالة ميدوبية الطاقة 
و املعادن العيون 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم -: الذي ييص على مايلي: -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 3152.

138I

IMP SAHARA

ANNAIM TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 20000، العيون 

املغرب

ANNAIM TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوكالة 01 بلوك E رقم 126 - 

20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANNAIM TRANSPORT

-اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي

-نقل االشخاص لصالح الغير

-نقل االشخاص لصالح الشركة

و  اليقل  انواع  -جليع 

اللوجيستيك.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الوكالة 01 بلوك E رقم 126 - 20000 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مريم  بوتغروط  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 بوتغروط حفيظة :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 بوتغروط مريم عيوانه)ا( 

حي القصبة شارع حضرموت رقم 08 

20000 العيون املغرب.

حفيظة  بوتغروط  السيد3 

شارع  القصبة  حي  عيوانه)ا( 
العيون   20000  10 حضرموت رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 بوتغروط مريم عيوانه)ا( 

حي القصبة شارع حضرموت رقم 08 

20000 العيون املغرب

حفيظة  بوتغروط  السيد3 

شارع  القصبة  حي  عيوانه)ا( 
العيون   20000  10 حضرموت رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 09/2021.

140I

ائتلانية بيان حيان

racat
إعالن متعدد القرارات

ائتلانية بيان حيان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 142 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

racat »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: كراج 

اقامة املسير3 رقم 286 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34255

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: اقالة املسير وتعيين عبد العزيز 

الجاعي

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

بيع 4000صة لصالح 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

بيع الحصص

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

مايلي: تغيير املسير

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119212.

141I

CCJF

RAWAJ FIRST
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

RAWAJ FIRST »شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.439265

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 أبريل 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الهدف االجتلاعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الهدف االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتيبر 2020 تحت رقم 242220.

142I

CCJF

AMANDIMO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

AMANDIMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468352

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AMANDIMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1552

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 EXPERTE HOLDING الشركة 
درهم   100 بقيلة  حصة   :  9.999

للحصة .
1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 EXPERTE HOLDING الشركة 
عيوانه)ا( شارع بورڭون زنقة جعفر 
ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

األول. 20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 242209.
144I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE AMANI SHOP SARL
.A.U

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محلد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني جييفر3 ، 54000، 
جييفر3 املغرب

 .STE AMANI SHOP SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

ملغاري حي النسيم جييفر3  - 54000 
جييفر3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

..AMANI SHOP SARL A.U

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

التشاور-التصدير    - املختلفة 

واالستيراد-.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

ملغاري حي النسيم جييفر3  - 54000 

جييفر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد3 ايلان العب�سي  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 ايلان العب�سي  عيوانه)ا( 

 54000  32 ادزر رقم  جييفر3 زنقة  

جييفر3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 ايلان العب�سي  عيوانه)ا( 

 54000  32 ادزر رقم  جييفر3 زنقة  

جييفر3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2021 تحت رقم 3.

146I

CABINET HOURMANEK

DAR ARGANE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
DAR ARGANE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اكادير 

رقم  09 زنقة  داكر3   تلبورجت     
 AGADIR   N° 9  RUE DE  اكادير

  SOUVENIR     TALBORJT 80000
اكادير   املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8302
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 يوليوز 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
داكر3    زنقة    09 رقم   »اكادير  من 
  AGADIR   N° 9  تلبورجت     اكادير
 RUE DE SOUVENIR     TALBORJT
80000  اكادير   املغرب» إلى »اكادير  
218   شقة رقم  اركان  دار   اقامة    
  AGADIR فونتي العليا اكادير     01
  DAR ARGANE  LOT 218  APP N°
HAUT FOUNTY  80010  1  اكادير    

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 92839.
142I

CCJF

 RESIDENCE LE PLUVIER
DORE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

  RESIDENCE LE PLUVIER DORE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

453133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2019 دجيبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RESIDENCE LE PLUVIER DORE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 EXPERTE HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  9.999

للحصة .

1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EXPERTE HOLDING الشركة 

عيوانه)ا( شارع بورڭون زنقة جعفر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

األول. 20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 

تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2020 تحت رقم 222016.

149I

FLAGRANT DELICE

 FLAGRANT DELICE 

SARLAU
إعالن متعدد القرارات

FLAGRANT DELICE

 COMPLEXE RESIDENTIEL

 BADR IMM 1 GH 8 APPT

 17 BERNOUSSI، 20620،

CASABLANCA MAROC

 FLAGRANT DELICE SARLAU 

املحدود3  املسؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد»

االجتلاعي:  مقرها  وعيوان 

 COMPLEXE RESIDENTIEL

 BADR IMM 1 GH 8 APPT

 12  BERNOUSSI 20620

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.485031

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تغيير املقر االجتلاعي

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
زياد3 رأسلال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

املجلع  إلى  االجتلاعي  املقر  تغيير 

 IMM 1 GH8 APPT 12 السكني بدر

سيدي بيرنو�سي كازابالنكا

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 
بلبلغ  زياد3 رأسلال الشركة   مايلي: 
درهم   )34000( ألف  وثالثين  أربعة 
وستين  ستة  من  زيادته  وبالتالي   ،
ألف  مائة  إلى  درهم   )66000( ألف 

)100000( درهم
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
حصة   340 بانشاء  الحصص  زياد3 

جديد3 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260198.

151I

mechkour el mostapha

 RHAIM DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

mechkour el mostapha
 12db zarktouni smaala settat
 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc
 RHAIM DES TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي الرحيم 

اوالد عياد الرحيم اوالد عياد 26000 
بن احلد املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.345
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
*اضافة نشاط نقل البضائع 

مسيران  باضافة  املسير  تغير 
وداد  السيد  و  فاطلة  وداد  االنسة 

عبد الرحيم بامضاء ميفصل.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببن احلد  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 02.

153I

CCJF

LES RESIDENCES BOLORIA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

  LES RESIDENCES BOLORIA

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

453129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2019 دجيبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RESIDENCES BOLORIA

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 EXPERTE HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  9.999

للحصة .

1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EXPERTE HOLDING الشركة 

عيوانه)ا( شارع بورڭون زنقة جعفر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

األول. 20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 

تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 

تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 222015.

154I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ISSELVA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

ISSELVA شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 شارع 

قدور ابن العربي  معركة الزيتون  - 

50060  مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ISSELVA
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألبقار  واألغيام  العجول  وتسلين 

الحلوب
21 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
 - معركة الزيتون   قدور ابن العربي  

50060  مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : عثلاني  عصام  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(   عثلاني  عصام  السيد 
12 تجزئة املرانية حي  139 زنقة  رقم 

س س م ع  50000 مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(   عثلاني  عصام  السيد 
12 تجزئة املرانية حي  139 زنقة  رقم 

س س م ع  50000 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بلكياس  بتاريخ - تحت رقم 

.-
155I

BEN.COMPTA

 LES CARAVANES DE
COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي علار3 اإلتحاد 

السكيية الطابق الثاني رقم 12 
OUJDA MAROC ،60000 ، 3وجد

 LES CARAVANES DE
COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االول طريق سيدي يحيى تجزئة 

سهب الخيل رقم 152 - 60000 

وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CARAVANES DE COMMERCE

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

تجزئة  يحيى  سيدي  طريق  االول 

 60000  -  152 رقم  الخيل  سهب 

وجد3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : احلد  ميصوري  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميصوري احلد عيوانه)ا( 

رقم  الخيل  سهب  زنقة  اكدال  حي 

وجد3   60000 يحيى  سيدي   152

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميصوري احلد عيوانه)ا( 

رقم  الخيل  سهب  زنقة  اكدال  حي 

وجد3   60000 يحيى  سيدي   152

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   23 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2020 تحت رقم 3068.

152I

CCJF

EXPERTE HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
EXPERTE HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
448295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTE HOLDING
حياز3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مباشر3 أو غير مباشر3 في أي شركة 

قائلة أو في طور التأسيس.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 
 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسن بوتكراي 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوتكراي عيوانه)ا( 
تجزئة بكاتيل بولو   10 زنقة   23-25

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 220805.

158I

الحسين فاضيل

FA ADVISING EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

FA ADVISING EXPERTS شركة 
ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
االزدهار9-25 شارع عالل الفا�سي،  
بلراكش - 40000 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86022
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 16 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
شارع عالل الفا�سي،   »االزدهار9-75 
املغرب»  40000 مراكش    - بلراكش 
املنهي  املجلع   ،15 رقم  »مكتب  إلى 
،تجزئة 2 شارع عالل الفا�سي، إقامة 
40000 مراكش     - حرف ب، مراكش 

املغرب».
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118260.

160I

CCJF

 AMERICAN YEAST AND
AYA باختصار  ADDITIVES

تأسيس شركة املساهلة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 AMERICAN YEAST AND

  AYA باجتصار  ADDITIVES

»شركة املساهلة» 

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. -، 

20000 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.420249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

األسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهلة .

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AMERICAN YEAST AND

. AYA باجتصار  ADDITIVES

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجليع  الخلير3  وبيع  وإنتاج 

املحّسيات .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة: 99 سية.

 300.000 ويبلغ رأسلال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

 PANADIA INVEST الشركة 

درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  296

للحصة .

 AGROFOOD MAROC الشركة

درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  1

للحصة .

 1   : بوتكراي  الهاشمي  السيد 

حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .

السيد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .

1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

بوتكراي  الهاشمي  السيد 

بصفته)ا( رئيس مدير عام عيوانه)ا( 

 20000 06 شارع ام كلتوم حي لوبيز 

الدارالبيضاء املغرب

السيد ابراهيم بوتكراي بصفته)ا( 

طريق   15.5 كلم  متصرف عيوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20000 الجديد3 

املغرب

السيد حسن بوتكراي بصفته)ا( 

زنقة   23-25 عيوانه)ا(  متصرف 

 20000 بولو  باكاتيل  تجزئة   10

الدارالبيضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

 SM SOUTH CAPITAL الشركة 

الحسابات  مراقب  )ا(بصفته 

الراشد  محلد  شارع  عيوانه)ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب

األسا�سي  اليظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

اإلدجار  لتكوين  باملائة   5

اإلحتياطي و الباقي يتم توزيعه حسب 

قرارات الجلع

العام العادي السيوي. 

امليصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ال �سيء.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

. -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2020 تحت رقم 244595.

162I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE PHARMACIE RHISSASSI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 STE PHARMACIE RHISSASSI

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 4 ب س1 

حي الحسني إيراك فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE RHISSASSI SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : - صيدلي .

عيوان املقر االجتلاعي : 4 ب س1 

 30000  - فاس  إيراك  الحسني  حي 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

3.400.000 درهم، مقسم كالتالي:

 -

 34.000  : السيد محلد غسا�سي 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد غسا�سي عيوانه)ا( 

طريق  اليخيل  رياض  تجزئة   18

ايلوزار 30000 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد غسا�سي عيوانه)ا( 

طريق  اليخيل  رياض  تجزئة   18

ايلوزار 30000 فاس  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 52.

164I

CCJF

 ANWAR GREEN GROUP

AGG باختصار

تأسيس شركة املساهلة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 ANWAR GREEN GROUP

باجتصار AGG   »شركة املساهلة» 

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. -، 

20000 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.421351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
األسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهلة .

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ANWAR GREEN GROUP

.  AGG باجتصار
حياز3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مباشر3 أو غير مباشر3 في أي شركة 

قائلة أو في طور التأسيس.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 
 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة: 99 سية.
 300.000 ويبلغ رأسلال الشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

 EXPERIA GROUP الشركة 
درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  296

للحصة .
 AGROFOOD MAROC الشركة
درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  1

للحصة .
 1   : بوتكراي  الهاشمي  السيد 

حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .
السيد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
- 

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 
الرقابة: 

بوتكراي  الهاشمي  السيد 
بصفته)ا( رئيس مدير عام عيوانه)ا( 
 20000 06 شارع ام كلتوم حي لوبيز 

الدارالبيضاء املغرب
السيد ابراهيم بوتكراي بصفته)ا( 
طريق   15.5 كلم  متصرف عيوانه)ا( 
الدارالبيضاء   20000 الجديد3 

املغرب

السيد حسن بوتكراي بصفته)ا( 
زنقة   23-25 عيوانه)ا(  متصرف 

 20000 بولو  باكاتيل  تجزئة   10

الدارالبيضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

 SM SOUTH CAPITAL الشركة 

الحسابات  مراقب  )ا(بصفته 

الراشد  محلد  شارع  عيوانه)ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب

األسا�سي  اليظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

اإلدجار  لتكوين  باملائة   5

اإلحتياطي و الباقي يتم توزيعه حسب 

قرارات الجلع

العام العادي السيوي. 

امليصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ال �سيء.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

. -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2020 تحت رقم 245221.

166I

دادي واصل

 MATERIAUX
 CONSTRUCTION AL

HOCEIMA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

دادي واصل

شارع السلطان موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحسيلة املغرب

 MATERIAUX CONSTRUCTION

AL HOCEIMA شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 
تلسقيذانت - أجدير - 35052 

الحسيلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3009

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 09 أكتوبر 2020 تقرر حل 
 MATERIAUX CONSTRUCTION
AL HOCEIMA شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسلالها 100.000,00 درهم وعيوان 
تلسقيذانت  حي  اإلجتلاعي  مقرها 
الحسيلة املغرب   35052  - أجدير   -

نتيجة لسوء الوضعية اإلقتصادية.
و عين:

السيد)3( دنوش  امين و عيوانه)ا( 
11 زنقة عقبة ابن نافع مركز املديية 
كلصفي  املغرب  الحسيلة   32000

)3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
حي  وفي   2020 دجيبر   15 بتاريخ 
 35052  - أجدير   - تلسقيذانت 

الحسيلة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 5.

168I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI
ELEVAGE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.224
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 ، - بيع اللحوم الحلراء والبيضاء 

الشواية و سيدويشات..
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.

120I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI
ELEVAGE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.224

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
«46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
البيضاء  الدار   20250  -  6 شقة 
تجزئة   طاح  شارع   29« إلى  املغرب» 
بالد الخير عين الشق   - 20420 الدار 

البيضاء  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.

121I
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CCJF

BENEFIAM INVEST

تأسيس شركة املساهلة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

BENEFIAM INVEST  »شركة 

املساهلة» 

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. -، 

20000 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

األسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهلة .

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BENEFIAM INVEST

حياز3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مباشر3 أو غير مباشر3 في أي شركة 

قائلة أو في طور التأسيس.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - األول.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة: 99 سية.

 300.000 ويبلغ رأسلال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

 FOOD EXCELLENCE الشركة 

درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  296

للحصة .

 AGROFOOD MAROC الشركة

درهم   1.000 بقيلة  حصة   :  1

للحصة .

 1   : بوتكراي  الهاشمي  السيد 
حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .

السيد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 
بقيلة 1.000 درهم للحصة .

1 حصة    : السيد حسن بوتكراي 
بقيلة 1.000 درهم للحصة .

-
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
بوتكراي  الهاشمي  السيد 
بصفته)ا( رئيس مدير عام عيوانه)ا( 
 20000 06 شارع ام كلتوم حي لوبيز 

الدارالبيضاء املغرب
السيد ابراهيم بوتكراي بصفته)ا( 
طريق   15.5 كلم  متصرف عيوانه)ا( 
الدارالبيضاء   20000 الجديد3 

املغرب
السيد حسن بوتكراي بصفته)ا( 
زنقة   23-25 عيوانه)ا(  متصرف 
 20000 بولو  باكاتيل  تجزئة   10

الدارالبيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

 SM SOUTH CAPITAL الشركة 
الحسابات  مراقب  )ا(بصفته 
الراشد  محلد  شارع  عيوانه)ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب
األسا�سي  اليظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
اإلدجار  لتكوين  باملائة   5
اإلحتياطي و الباقي يتم توزيعه حسب 

قرارات الجلع
العام العادي السيوي. 

امليصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص :

ال �سيء.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
. -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2020 تحت رقم 242384.

122I

FID INFO COM

KISMA WANASSIB
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FID INFO COM

شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان علار3 س مكتب رقم 

6 القييطر3 ، 14500، القييطر3 

MAROC

KISMA WANASSIB شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار ايت 

بوعز3 اورحو ايت بوجيو سبت ايت 

رحو - 54000 جييفر3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KISMA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.WANASSIB

غرض الشركة بإيجاز : الزراعة و 

تربية املوا�سي.

: دوار ايت  عيوان املقر االجتلاعي 

بوعز3 اورحو ايت بوجيو سبت ايت 

رحو - 54000 جييفر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : أحدجاوي  بوعز3  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد احلد كنزاوي :  340 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد الحاج كنزاوي :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

أحدجاوي  بوعز3  السيد3 
عيوانه)ا( تجزئة الحداد3  رقم 1281 

القييطر3 14000 القييطر3 املغرب.
عيوانه)ا(  كنزاوي  احلد  السيد 
 10 قطاع   2423 قصبة مهدية رقم 

القييطر3 14000 القييطر3 املغرب.
عيوانه)ا(  كنزاوي  الحاج  السيد 
بوجيو  ايت  اورحو  بوعز3  ايت  دوار 
جييفر3   54000 رحو  ايت  سبت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  كنزاوي  احلد  السيد 
 10 قطاع   2423 قصبة مهدية رقم 

القييطر3 14000 القييطر3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   11 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2020 تحت رقم 286.
123I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI
ELEVAGE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
إنشاء فرع تابع للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 شارع 
طاح تجزئة  بالد الخير عين الشق - 

20420 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.224

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسلية - و 
محل  نور3   تجزئة  بالعيوان  الكائن 
 - الكار3   األر�سي  الطابق    10 رقم 



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1558

املسير من  و  املغرب  الدرو3   26202
طرف السيد)3( حلدو�سي مصطفى.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.
124I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI
ELEVAGE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE  شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 شارع 
طاح تجزئة  بالد الخير عين الشق - 

20420 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.224

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

حلدو�سي جالد كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.
125I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI
ELEVAGE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 شارع 

طاح تجزئة  بالد الخير عين الشق - 

20420 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.224

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

حلدو�سي مصطفى كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.

126I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 SOCIETE HAMDOUCHI

ELEVAGE  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 شارع 

طاح تجزئة  بالد الخير عين الشق - 

20420 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.224

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

حلدو�سي يوسف كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260329.

122I

MARSO  REDOUANE

SUNSET HILLS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

MARSO  REDOUANE

 BD  MED V MIMOUSA 1 N 149.

32 ، 90000، TANGER MAROC

SUNSET HILLS INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 149 شارع 

محلد الخامس ميلوزا 1 رقم 32 - 

90000 طيجة املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 نونبر   20 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  درهم»   1.200.000« قدره 

 30.000« إلى  درهم»   1.230.000»

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   30 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232282.

128I

الحسين فاضيل

FA ADVISING EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

الحسين فاضيل

مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

FA ADVISING EXPERTS »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 
االزدهار9-25 شارع عالل الفا�سي، 
بلراكش - 40000 مراكش  املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86022
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 16 نونبر 2020 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
THE BUSINESS REPUBLIC

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118260.

129I

IFCOF

لوتران ديبوك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
لوتران ديبوك شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 15 
املركب املنهي قطعة 2 شارع عالل 

الفا�سي علار3 ب - 40055 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
109413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
لوتران   : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

ديبوك.
اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
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 15 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

عالل  شارع   2 قطعة  املنهي  املركب 

مراكش   40055  - الفا�سي علار3 ب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الراعي محلد :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد قياد وحيد 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 السيد الراعي محلد عيوانه)ا( 

زنقة الليد اقامة الحسن ط2ش11 

البيضاء   20000 املستشفيات   حي 

املغرب.

السيد قياد وحيد عيوانه)ا( زنقة 

40 ط2 مجلوعة س االلفة  89 رقم 

20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 9 السيد الراعي محلد عيوانه)ا( 

زنقة الليد اقامة الحسن ط2ش11 

البيضاء   20000 املستشفيات   حي 

املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

180I

FIDUSCAL

INTAJ 212
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

INTAJ 212  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي إقامة 

إديال ب  شارع دكتور محلد 
سجللا�سي الطابق 1 شقة 1 بوركون 

الدار البيضاء - 20040 الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.269385

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

توسيع  يقرر  الوحيد  الشريك 

هدف الشركة ليشلل ايضا : 

- الرقمي

والتيكيولوجيا  التقييات   -

الجديد3

- اإلنتاج السييلائي
- سلعي بصري

- الحدث.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260456.

181I

الحسين فاضيل

LOCAGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الحسين فاضيل

مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

LOCAGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  

اقامة اليجد E208، رقم02 

اكيوض،مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.106535

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 نونبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )3(  يوسف اباكرام 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   500

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

فيصل حاجي بتاريخ 23 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   18 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118664.

182I

FIDUSCAL

INTAJ 212

إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

INTAJ 212 »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

اديال با شارع الدكتور محلد 

السجللا�سي الطابق 1 شقة 1 

بوركون - 20040 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.269385

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

راسلال  جفض  رقم  قرار 

مايلي:  على  ييص  الذي  الشركة: 

رأس  جفض  الوحيد  املساهم  قرر 

 ،  300.000.00 بلبلغ  الشركة  مال 

يبلغ  الذي  العجز  بامتصاص  وذلك 

إجراء  .سيتم  درهم   1.225.022.18

بليلغ  املال  رأس  في  التخفيض  هذا 

300000.00 درهم.

الشركة:  راسلال  رفع   رقم  قرار 

الذي ييص على مايلي: من أجل إعاد3 

الشركة  وتزويد  املال  رأس  تكوين 

 ، بالوسائل املالية الالزمة لتشغيلها 

الشريك   ، محلد  رمزي  السيد  قرر 

زياد3 رأس   ، الوحيد ومدير الشركة 

 1،000،000 بلبلغ  الشركة  مال 

درهم ، عن طريق إصدار عشر3 آالف 

سهم جديد بقيلة 100 درهم للسهم. 

يجب أن يتم االكتتاب جليعها نقًدا ، 

ويتم سدادها بالكامل عيد االكتتاب 

سيولة  ديون  تعويض  طريق  عن 

أن  تقرر  للشركة.  الدفع  مستحقة 

الوحدات الجديد3 ستخضع لجليع 

األحكام القانونية ، وسيتم استيعابها 

في الوحدات القديلة من وجهة نظر 

الحقوق وااللتزامات. سوف يتحللون 

من  االشتراك.  تاريخ  من  الحقوق 

جالل تلثيل هذه الزياد3 ، تم إنشاء 

10000 سهم بقيلة 100.00 درهم ، 

والتي سيتم تخصيصها للسيد رمزي 

للشركة  الوحيد  الشريك   ، محلد 

 1 املذكور3 والتي سيتم ترقيلها من 

و   8 املادتين  تم تعديل   .10000 إلى 

9 بلا يتوافق مع هذه الزياد3 في رأس 

املال.

الجديد  التقسيم  رقم  قرار 

مايلي:  على  ييص  الذي  للحصص:: 

السيد رمزي محلد............................

...10.000 حصة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي ييص على   :8 بيد رقم بيد 

مايلي: مساهلات

الذي ييص على   :9 بيد رقم بيد 

مايلي: راسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260455.

183I
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FID INFO COM

BENEGTRA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FID INFO COM

شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان علار3 س مكتب رقم 

6 القييطر3 ، 14500، القييطر3 

MAROC

BENEGTRA شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد العزيز  اقامة الرضوان 

علار3 س مكتب رقم 6 - 14000 

القييطر3 املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 18 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

اقامة  العزيز   عبد  موالي  »شارع 

 -  6 الرضوان علار3 س مكتب رقم 

 925« إلى  القييطر3 املغرب»   14000

تيفلت    15400  - الدالية  تجزئة 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

01 دجيبر  بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

2020 تحت رقم 821.

184I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERENDIPITY
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SERENDIPITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: مركب 
موالي إسلاعيل علار3 6 شقة رقم 

9 م ج  - 50000 مكياس  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49561

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 09 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 100000 من  أي  درهم   300000
درهم عن طريق   400000 درهم إلى 
للشريك  الجاري  الحساب  دمج 

الوحيد
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
تحويل املقر االجتلاعي الحالي  مايلي: 
للشركة من مركب موالي إسلاعيل 
علار3 6 شقة رقم 9 م ج مكياس إلى 
2 دوار ايت توركين مركز مجاط  رقم 

مكياس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 
2 دوار  املقر االجتلاعي للشركة  رقم 

ايت توركين مركز مجاط مكياس
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي:  
 400000 الشركة  رأسلال  مبلغ 
نجيب  السيد  كالتالي  مقسم  درهم 
100 درهم  4000 حصة بقيلة  كيدا 

للحصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 96.

185I

Sonrisa

BMBET
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

BMBET شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
موالي امحلد الخيك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10033

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   4.000.000»
«1.600.000 درهم» إلى »5.600.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 09/2021.
186I

STE FIDLAMIAE SARL

LABEL CHIKEN
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
LABEL CHIKEN شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 14 شارع 
محلد الحيصالي - 12000 تلار3 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62015

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 نونبر   19 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LABEL CHIKEN حل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 10.000 درهم 
شارع   14 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
تلار3   12000  - الحيصالي  محلد 

املغرب نتيجة لعدم بلوغ الهدف.

و عين:

و  ابيون  مصطفى    السيد)3( 

شارع  جسوس  درب   4 عيوانه)ا( 

الرباط   10000 الثاني   الحسن 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 04 دجيبر 2020 وفي 14 شارع 

تلار3   12000  - الحيصالي  محلد 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110108.

182I

CABINET HAMZAOUI

 BOULANGERIE PATISSERIE

DE VENISE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE

DE VENISE شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 44 شارع 

املسير3 الخضراء - 90000 طيجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9423

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  10 دجيبر  املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

 BOULANGERIE PATISSERIE DE

 100.000 رأسلالها  مبلغ    VENISE

 44 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

 90000  - الخضراء  املسير3  شارع 

اي  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

او  تصنيعي  سواء  نشاط  اي  وجود 

تجاري.
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و حدد مقر التصفية ب 44 شارع 

طيجة   90000  - الخضراء  املسير3 

املغرب. 

و عين:

و  سفياني  محلد   السيد)3( 

برشلونة   0000 برشلونة  عيوانه)ا( 

اسبانيا كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 94.

188I

STE FIDLAMIAE SARL

DELTA QUICK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

DELTA QUICK SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 43 زنقة 

جبل أوكيلدن الطابق األول أكدال - 

10000 الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59343

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2020 نونبر   19 املؤرخ في 

شركة   DELTA QUICK SERVICES

مبلغ  املحدود3  املسؤولية  ذات 

وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 

جبل  زنقة   43 اإلجتلاعي  مقرها 

 - أكدال  األول  الطابق  أوكيلدن 

الرباط املغرب نتيجة لعدم   10000

بلوغ الهدف.

و عين:

و  ابيون  مصطفى    السيد)3( 

شارع  جسوس  درب   4 عيوانه)ا( 

الرباط   10000 الثاني   الحسن 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

43 زنقة  2020 وفي  04 دجيبر  بتاريخ 

جبل أوكيلدن الطابق األول أكدال - 

10000 الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110109.

189I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MAJMOUAA SALD
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAJMOUAA SALD شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

مفتاح الخير64 واحة سيدي 

ابراهيم دوار اوالد بلعكيد  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAJMOUAA SALD
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعلال وانشاءات مختلفة
استيراد معدات البياء والتشييد

مقاول الحفر.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مفتاح الخير64 واحة سيدي ابراهيم 
40000 مراكش   - دوار اوالد بلعكيد  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : السيد مباركي بيدرحلد ا 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ا  حلد  بيدر  مباركي  السيد 
 0000 السعودية  جازان  عيوانه)ا( 

جازان السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا  حلد  بيدر  مباركي  السيد 
 0000 السعودية  جازان  عيوانه)ا( 

جازان السعودية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119282.

190I

KBH CONSULTING

BABYLON HOTELS

إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
BABYLON HOTELS »شركة  

املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: ظهر املهراز 

باب الغول فاس ظهر املهراز باب 

الغول فاس 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32853

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :01 رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 

طريق  عن  درهم   2250000 قدره 

 STE لشركة  نقدية  أسهم   تقديم 

AERA CAPITAL SARL AU

على  ييص  الذي   :02 رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي:  

طريق  عن  درهم   3250000 قدره 
الصفريوي  غزالن  السيد3  تعويض 

ما  أي  سهم،   2500 ب  ديونها  في 

شركة    و  درهم،   250000 يعادل 

 STE FOUNDOUK ET RIAD-STE

في   L’ALCAZAR RIAD FES SARL

ديونها ب 30000  سهم، أي ما يعادل 

3000000 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :02 رقم  بيد 
رأسلال  سيصبح  رأسلال:  مايلي: 

الشركة 18000000 درهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 52/021.

191I

CABINET HAMZAOUI

LODESTAR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

 LODESTAR CONSULTING
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شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حسيونة 
اقامة لال زينب الطابق 6 رقم 34 - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69389

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   25 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 
 LODESTAR الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
زينب  لال  اقامة  اإلجتلاعي حسيونة 
طيجة   90000  -  34 رقم   6 الطابق 
اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
نشاط او علاية تجارية ميد سيوات.

و حدد مقر التصفية ب حسيونة 
 -  34 رقم   6 اقامة لال زينب الطابق 

90000 طيجة املغرب. 
و عين:

و  الشنتوف  علر   السيد)3( 
زينب  لال  اقامة  حسيونة  عيوانه)ا( 
طيجة   90000  34 رقم   6 الطابق 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 49.
192I

الحسين فاضيل

LOCAGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

LOCAGISTICS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  

اقامة اليجد E208، رقم02 

اكيوض،مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106535

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( حاجي 

فيصل  كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   18 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118664.

193I

سيتي هارد إلكترونيكس ش.ذ.م.م

سيتي هارد إلكترونيكس 
ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

سيتي هارد إلكترونيكس ش.ذ.م.م

20، طريق تطوان علار3 أجدير» 

الطابق األر�سي» ، 90000، طيجة 

املغرب

سيتي هارد إلكترونيكس ش.ذ.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  20، 

طريق تطوان علار3 أجدير» الطابق 

األر�سي» - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

سيتي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

هارد إلكترونيكس ش.ذ.م.م.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستلزمات اإللكترونية.

 ،20   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الطابق  طريق تطوان علار3 أجدير» 

األر�سي» - 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لبحر محلد  :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لبحر محلد  عيوانه)ا( 52، 

 90000 طريق تطوان علار3 أجدير 

طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبحر محلد  عيوانه)ا( 52، 

 90000 طريق تطوان علار3 أجدير 

طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238031.

194I

CABINET HAMZAOUI

RESTO R2017
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

RESTO R2012 شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

مهدي رقم 06 طريق ركايع - 90000 

طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80061

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تقرر حل  10 دجيبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

  RESTO R2012 الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 

رقم  مهدي  تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها 

طيجة   90000  - ركايع  طريق   06

اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

ازمة  و  الشركة  تاسيس  ميد  نشاط 

مالية.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 90000  - 06 طريق ركايع  مهدي رقم 

طيجة املغرب. 

و عين:

و  سفياني  محلد   السيد)3( 

برشلونة   00000 برشلونة  عيوانه)ا( 

اسبانيا كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 93.

195I

CCJF

STOP N’WASH

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

STOP N’WASH  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم ف 

ب 10 تجزئة املسير3     - - املحلدية    

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24355

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 30 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

حصة اجتلاعية   )1.000( ألف  بيع 

سريدي،  حاتم  السيد  طرف  من 

التي  االجتلاعية  الحصص  كل  وهي 

يلتلكها هذا األجير في هذه الشركة، 

إلى السيد3 مرية مريق.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة املسير الحالي للشركة السيد 

حاتم السريدي من مهامه في تسيير 

الشركة 

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

مسير3  مريق  مرية  السيد3  تعيين 

جديد3 للشركة

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

بيع حصص اجتلاعية

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة املسير الحالي للشركة

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تعيين مسير3 جديد3 للشركة

بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  باملحلدية   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 1812.

196I

cherkaouaudit

 ITS CAKIR CONTRACTING »
«PARTENARIAT» «ICCP

إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc

 ITS CAKIR CONTRACTING «

PARTENARIAT« «ICCP» »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

حريري إقامة حليلة الطابق 5 - 

90000 طيجة املللكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25253

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 18 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

إجتلاعية  حصة   2000 تفويت 

»شكير  الشركة  طرف  من  مللوكة 

الشركة  لفائد3  يابي سييي فتكرت» 

 2000 تفويت  و   شنتيي»  »جرند 

حصة إجتلاعية مللوكة من طرف 

سييي  ترزم  إنصات  »اتس  الشركة 

»جرند  الشركة  لفائد3   « فتكرت 

شنتيي».

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

قبول إستقالة السيد اقطاي  مايلي: 

من  إبتداء  للشركة  كلسير  نارت 

 .18/12/2020

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تعيين السيد محلت طيطان  كلسير 

جديد للشركة.

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدود3  مسوولية  دات  شركة 

شركة ذات مسوولية محدود3 ذات 

شريك وحيد

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي:  

أصبح  للشركة  القانوني   الشكل 

»شركة ذات مسوولية محدود3 ذات 

شريك وحيد»

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

تعيين السيد محلت طيطان   مايلي: 

كلسير جديد للشركة

على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
 
ً
مايلي: راس مال الشركة أصبح مللوكا

من طرف الشركة »جرند شنتيي»
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232899.

192I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 ESSAOUIRA STYLE
RESTAURANT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 ESSAOUIRA STYLE
RESTAURANT  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 
بالطابق االول برقم 501 تجزئة 4 
الصوير3 - 44000 الصوير3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عيد 
 ESSAOUIRA STYLE  : تسليتها 

. RESTAURANT
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فيدق.

شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 4 تجزئة   501 برقم  االول  بالطابق 

الصوير3 - 44000 الصوير3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حربيدي محلد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حربيدي محلد عيوانه)ا( 

الصوير3  أزلف  تجزئة   622 رقم 

44000 الصوير3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حربيدي محلد عيوانه)ا( 

الصوير3  أزلف  تجزئة   622 رقم 

44000 الصوير3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 05.

198I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE

ZIANE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وفا3 شريك

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

  SOCIETE IMMOBILIERE ZIANE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 145، 

شارع ابن سييا - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

وفا3 شريك
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.91652

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2020 تم اإلعالم 

بوفا3 الشريك عباس  بياني اسليرس 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

دجيبر   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2019 بالشكل األتي :

السيد)3( حسن  بياني اسلرس  ،  

2 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260263.

199I

SFM EXPERTS

SUDIPRO ANIMATION
إعالن متعدد القرارات

SFM EXPERTS

 AV DES FAR TOUR DES

 HABOUS ، 20500،

CASABLANCA MAROC

SUDIPRO ANIMATION »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 3  زنقة 

البحتري، الطابق الثاني، حي كوتيي 

- 20500 الدار البيضاء  املللكة 

املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68699

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 شتيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: عدم االعالن عن الحل املسبق 

الوضعية  من  الرغم  على  للشركة 

الصافية األقل من ربع رأس املال

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: مواصلة األنشطة االجتلاعية 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :39 رقم  بيد 

مايلي: الوضعية الصافية أقل من ربع 
رأس املال

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259163.

200I

Ste Abdoune Conseil

  STE ANIMAL FES SHOP
SAR L AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس املغرب

 STE ANIMAL FES SHOP  SAR L

AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  25 إقامة 

الرحلة طريق صفرو فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANIMAL FES SHOP  SAR L AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

للكالب  وملحقاته  املركب  العلف 

والقطط.

عيوان املقر االجتلاعي :  25 إقامة 

 30000 الرحلة طريق صفرو فاس - 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بوجلعة لفيض 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجلعة لفيض عيوانه)ا( 

إقامة حدائق فاس   25 شارع بنزرت 

 30000 فاس   2 الزهور   2 سايس 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجلعة لفيض عيوانه)ا( 

إقامة حدائق فاس   25 شارع بنزرت 

 30000 فاس   2 الزهور   2 سايس 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3844.

201I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

CNO 2 CALL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

CNO 2 CALL شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

بالطابق السفلي رقم 02 تجزئة املنزه 

برج 3 الصوير3 - 44000 الصوير3 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4603
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  30 دجيبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد CNO 2 CALL  مبلغ 
وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 
بالطابق  شقة  اإلجتلاعي  مقرها 
 3 تجزئة املنزه برج   02 السفلي رقم 
الصوير3 املغرب   44000  - الصوير3 

نتيجة ل : توقف النشاط التجاري.
شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بالطابق السفلي رقم 02 تجزئة املنزه 
الصوير3   44000  - الصوير3   3 برج 

املغرب. 
و عين:

و  امزال  محلد   السيد)3(  
البرج  املنزه  تجزئة   2 رقم  عيوانه)ا( 
الصوير3 املغرب   44000 الصوير3   3

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 06.

202I

KAP CONSEIL

BLS IMMOBILIER

إعالن متعدد القرارات

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 21
 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BLS IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم-8

االزدهار الطابق التاني ملتونة مراكش 
- - مراكش املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64669
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 03 يياير 2019
تم اتخاذ القرارات التالية: 

املساهلة   3/4 تحرير  رقم  قرار 
مساهلة  من  املتبقية  اليقدية 
مايلي:  على  ييص  الذي  الشريك: 
اليقدية  املساهلة   3/4 تحرير 
املتبقية من مساهلة الشريك بوغت 

سعيد
قرار رقم تحويل املقر االجتلاعي: 
تحويل املقر  الذي ييص على مايلي: 
االجتلاعي الي  رقم-8االزدهار الطابق 

التاني ملتونة مراكش
قرار رقم تحيين  القانون االسا�سى: 
تحيين  مايلي:  على  ييص  الذي 
املاد3-7-6-4 14من القانون االسا�سى
مع  التعاقد  سيتم  رقم  قرار 
على  ييص  الذي  بالتوقيع:  الشركة 
الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 

بالتوقيع الوحيد ألحد الشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
املاد4-6-7-3  تحيين  رقم  بيد 
14من القانون االسا�سى: الذي ييص 
على مايلي: تحيين املاد3-7-6-4 14من 

القانون االسا�سى
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2019 تحت رقم 12355.
203I

CMA GESTION

ERGO CALL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ERGO CALL شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 80 

تجزئة البستان الشقة رقم 2 زنقة 

الفردوس شارع موالي عبد هللا - 

4000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ERGO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

عيوان املقر االجتلاعي : 80 تجزئة 
البستان الشقة رقم 2 زنقة الفردوس 

شارع موالي عبد هللا - 4000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 25.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشركة ليرجون هوم ش م م  

250 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

م  ش  هوم  ليرجون  الشركة 
كاميل  شارع   12 رقم  عيوانه)ا(  م  

ديلوالن 92300 لوفالوا بيري 40000  

لوفالوا بيري فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

شابونيك  جوزيف  مارك  السيد 
كاميل  شارع   12 رقم  عيوانه)ا( 

ديلوالن 92300 لوفالوا بيري 40000  

لوفالوا بيري فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119145.

204I

KTS CONSEIL

THE SILK THREAD
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

THE SILK THREAD شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

-15كدية لعبيد طريق اسفي مراكش 

- 40040  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110059

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 THE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SILK THREAD

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس التقليدية بالتقسيط.

عيوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 

-15كدية لعبيد طريق اسفي مراكش 

- 40040  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد التازي محلد :  334 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

333 حصة    : السيد3 لزرق دالل 
بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 التازي ايلان :  333 حصة 
بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  محلد  التازي  السيد 
مراكش   31 رقم  العبدالوية  تجزئة 

40090 مراكش املغرب.
عيوانه)ا(  دالل  لزرق  السيد3 
-42املحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

مراكش 40160 مراكش املغرب.
عيوانه)ا(  ايلان  التازي  السيد3 
-37ملحاميد  رقم  الزرقطوني  تجزئة 

مراكش 40160 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  التازي  السيد 
رقم  الزرقطوني  تجزئة  عيوانه)ا( 
-42املحاميد مراكش 40160 مراكش 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119263.

205I

KTS CONSEIL

 TRANSPORTS NOUR
CARBURANT

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC
 TRANSPORTS NOUR

CARBURANT شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
تبحيرين بلدية ايت اورير الحوز - 

42050  ايت اورير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

110061

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TRANSPORTS NOUR  :

.CARBURANT

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع الوقود وزيوت التشحيم.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - الحوز  اورير  ايت  بلدية  تبحيرين 

42050  ايت اورير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : يوسف  بوشوى  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

الشركة الحداوي عبد اللطيف  :  

500 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشوى يوسف عيوانه)ا( 

حي تبحيرين بلدية ايت اورير الحوز 

42050 ايت اورير املغرب.

اللطيف  عبد  الحداوي  السيد 

اورير  ايت  ايكودار   حي  عيوانه)ا( 

الحوز 42050 ايت اورير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشوى يوسف عيوانه)ا( 

حي تبحيرين بلدية ايت اورير الحوز 

42050 ايت اورير املغرب

اللطيف  عبد  الحداوي  السيد 

اورير  ايت  ايكودار   حي  عيوانه)ا( 

الحوز 42050 ايت اورير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119264.

206I

CABINET FCF CONSULTING

CA ArchiConcept
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCF CONSULTING

 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU

 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

CA ArchiConcept  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 98, شارع 

محلد الخامس, مديية جريف - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ArchiConcept

الهيدسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعلارية ومجلوع تقييات التصليم 

والبياء.

عيوان املقر االجتلاعي : 98, شارع 

 - جريف  مديية  الخامس,  محلد 

35100 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : االاله  عبد  شفيقة  السيد3 
درهم   100 بقيلة  حصة   20.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
االاله  عبد  شفيقة  السيد3 
إضافي   1 النهضة  حي   ,36 عيوانه)ا( 

الرباط 10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
االاله  عبد  شفيقة  السيد3 
إضافي   1 النهضة  حي   ,36 عيوانه)ا( 

الرباط 10000 الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 966/2021.
202I

SMALL TRANS SARL AU

 STE SMALL TRANS SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

SMALL TRANS SARL AU
 HAY BOUJIBAR ALHOCEIMA ،
32000، ALHOCEIMA MAROC
 STE SMALL TRANS SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدود3 

ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

بوجيبار الحسيلة 32000 الحسيلة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2891
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 01 يياير 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت السيد رضوان عالش   مايلي: 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   30
وسيم  السيد  لفائد3  حصة   100
رقم  الوطيية  لبطاقة  حامل  عالش 
R358252 الساكن 31  زنقة الياظور 

الحسيلة بتاريخ 01 يياير 2021 

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

نشاط تصدير واستيراد إلى األنشطة 

نقل  للشركة:  الثالثة  الرئيسية 

 , التاجر  الغير،  لحساب  البضائع 

تصدير واستيراد, االرساليات, تحديث 

اليظام األسا�سي .

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

شريك وحيد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدود3 .

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

وسيم عالش حامل لبطاقة الوطيية 
زنقة    31 الساكن   R358252 رقم 

كلسيرمزدوج  الحسيلة  الياظور 

لشركة .

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

السيد  بصالحية  تصريح  مايلي: 
رضوان عالش بالتوقيع امليفرد جليع 

مستيدات وعقود الشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :2 رقم  بيد 

من  الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

نشاط تصدير واستيراد إلى األنشطة 

نقل  للشركة:  الثالثة  الرئيسية 

 , التاجر  الغير،  لحساب  البضائع 

تصدير واستيراد, االرساليات, تحديث 

اليظام األسا�سي .

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 

تفويت السيد رضوان عالش   مايلي: 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   30

وسيم  السيد  لفائد3  حصة   100

رقم  الوطيية  لبطاقة  حامل  عالش 
R358252 الساكن 31  زنقة الياظور 

الحسيلة بتاريخ 01 يياير 2021 

على  ييص  الذي   :14 رقم  بيد 

للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

لبطاقة  حامل  عالش  وسيم  السيد 

الوطيية رقم R358252 الساكن 31  
زنقة الياظور الحسيلة كلسيرمزدوج 

لشركة .
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على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

السيد  بصالحية  تصريح  مايلي: 

رضوان عالش بالتوقيع امليفرد جليع 

مستيدات وعقود الشركة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 04.

208I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

NEW TAI
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

درب العساس رقم 32 سيبع مراكش 

، 40000، مراكش املغرب

NEW TAI شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الكرم رقم 2/608  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TAI

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار واكسسوارات السيارات

 استيراد و تصدير

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الكرم رقم 608/2  - 40000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : داموالي  جالد  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  داموالي  جالد  السيد 
 135 رقم  عياض  القا�سي  شارع 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  داموالي  جالد  السيد 
 135 رقم  عياض  القا�سي  شارع 

40000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 5.

209I

Amz data processing

AMZ DATA PROCESSING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Amz data processing
56 شارع املولى يوسف الطابق 3 

الشقة 14 الدار البيضاء ، 20060، 
الدار البيضاء املغرب

 AMZ DATA PROCESSING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 
املولى يوسف الطابق 3 الشقة رقم 
14  - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482282

 09 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMZ  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DATA PROCESSING
-تطوير    : غرض الشركة بإيجاز 

التطبيقات واملواقع اإللكترونية
العلليات ونظم  في  -االستشارات 

املعلومات
وتيفيذ  تحديد  في  -االستشارات 

جطط التحول الرقمي
وبرامج  املعلومات  نظم  -تيفيذ 

الحاسوب
لشركة  البشرية  املوارد  -توفير 

أجرى
-تدريب

- وبصفة عامة ، جليع املعامالت 
أو  املالية  أو  الصياعية  أو  التجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  امليقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
أن  املحتلل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطويرها..
56 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الشقة رقم   3 املولى يوسف الطابق 

14  - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالحق أمازيغ  عيوانه)ا( 
االلفة    2 الطابق    29 رقم   52 زنقة 

20202 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحق أمازيغ  عيوانه)ا( 

زنقة 52 رقم 29  الطابق 2 االلفة   
 20202 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 31510.

210I

CRI MEKNES

 ELMRABET ASSURANCES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 ELMRABET ASSURANCES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1520 

مرجان 5 سيدي بوزكري  - 50000 

مكياس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45851

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 08 فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 - سيدي بوزكري    5 مرجان   1520»

50000 مكياس املغرب» إلى »رقم 02 

مكياس    50000  -  2 الزيتون الغرفة 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 928.

211I

ZIANI LNC

الزياني الدوات املكتبات ومواد 

التنظيف والدراسات
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZIANI LNC

حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 الداجلة

الداجلة املغرب
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الزياني الدوات املكتبات ومواد 

التيظيف والدراسات شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي السالم 

الزنقة 36 الدار 49 الداجلة الداجلة 

23000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

الزياني   : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

التيظيف  ومواد  املكتبات  الدوات 

والدراسات.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التيظيف  ومواد  املدرسية  أالدوات 

والدراسات.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

49 الداجلة  36 الدار  السالم الزنقة 

الداجلة 23000 الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزياني  العزيز  عبد  السيد 

عيوانه)ا( حي السالم الزنقة 36 الدار 

49  23000 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزياني  العزيز  عبد  السيد 

عيوانه)ا( حي السالم الزنقة 36 الدار 

49  23000 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2020 تحت رقم 0005208.

212I

ZIANI LNC

كايت سورف فايبس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZIANI LNC

حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 الداجلة

الداجلة املغرب

كايت سورف فايبس شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املسير3 

1 شارع محلد الرفاعي الداجلة - 

23000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

كايت   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سورف فايبس.

غرض الشركة بإيجاز : التزلج على 

املاء.

عيوان املقر االجتلاعي : حي املسير3 

 - الداجلة  الرفاعي  محلد  شارع   1

23000 الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السعدي   الكبير  عبد  السيد 

محلد  شارع   1 املسير3  عيوانه)ا( 

الرفاعي  23000 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السعدي   الكبير  عبد  السيد 

محلد  شارع   1 املسير3  عيوانه)ا( 

الرفاعي  23000 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

نونبر 2020 تحت رقم 20010986.

213I

secotrages snc

AKDAR CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

secotrages snc

رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكياس ، 50000، 

مكياس املغرب

 AKDAR CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 

متجر 3 زنقة 13 حي اطلس 1  - 

50000 مكياس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوتفرقيع نبيل   )3( تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائد3  السيد )3( هل 

دجيبر   01 عبد العزيز بتاريخ  حليا  

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   06 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 69.

214I

secotrages snc

AKDAR CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكياس ، 50000، 

مكياس املغرب

  AKDAR CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 

متجر 3 زنقة 13 حي اطلس 1  - 

50000 مكياس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  01 دجيبر  املؤرخ في 

هل  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

حليا عبد العزيز كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 69.

215I

STE MARRAKECH RECORDS

 STE MARRAKECH   

RECORDS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE MARRAKECH RECORDS

 HAY LOUDAYA MASSIRA 1

N°67 ، 40000، مراكش املغرب

 STE MARRAKECH RECORDS   

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي رقم 61 حي لوداية مسير3 

1  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE     : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. MARRAKECH RECORDS SARL

 ARTISTE : غرض الشركة بإيجاز

.COMPOSITEUR DE MUSIQUE

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

  1 61 حي لوداية مسير3  االر�سي رقم 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : مصطفى  مكتان  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيد ريكال يوسف 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مكتان مصطفى عيوانه)ا( 

 16 مجلوعة   18 جيان اوراد علار3 
 40000 االزدهار    2 رقم   1 الطابق 

مراكش املغرب.

عيوانه)ا(  يوسف  ريكال  السيد 
حي لوداية مسير3 1 رقم 62  40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مكتان مصطفى عيوانه)ا( 

 16 مجلوعة   18 جيان اوراد علار3 
 40000 االزدهار    2 رقم   1 الطابق 

مراكش املغرب

عيوانه)ا(  يوسف  ريكال  السيد 

حي لوداية مسير3 1 رقم 62  40000 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118251.

216I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

SAFA-GAZ-SARL
إعالن متعدد القرارات

SAFA-GAZ-SARL

الشركاء-  بين  حصص  تفويت 

توزيع جديد لرأس املال االجتلاعي-

انسحاب شريك من الشركة - تعديل 

القانون األسا�سي للشركة وتحيييه 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أوال: 

عبد  السيد  فوت   21/12/2020 في 

الرحلان جييح على سبيل الصدقة 

 100 832 حصة اجتلاعية من فئة 

درهم للواحد3 تخصم من مجلوع ال 

1.666 حصة اجتلاعية التي يللكها 

SAFA-GAZ-SARL في شركة

محدود3،  مسؤولية  ذات  شركة 

يوجد  درهم،   500.000 رأسلالها 

املالحة،  بزنقة  االجتلاعي  مقرها 

مقيد3  أكادير،  أنزا،  الحي الصياعي، 

 4631 بالسجل التجاري تحت عدد 

بأكادير،  التجارية  املحكلة  لدى 

السيد  وشريكه،  شقيقه  لفائد3 

امحلد جييح،

ثانيا :  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

عبد  السيد  فوت   21/12/2020 في 

الرحلان جييح على سبيل الصدقة 

من  اجتلاعية  حصة   834 ال  كافة 

درهم للواحد3 التي يللكها   100 فئة 

في الشركة لفائد3 شقيقه وشريكه، 

السيد رشيد جييح، 

بتاريخ  مداولتها  إثر  على   : ثالثا 

الجلعية  قررت   22/12/2020

العامة غير العادية للشركاء ما يلي :

الحصص  تفويت  معايية   1-

الشركاء  بين  امليجز3  االجتلاعية 

ترجيص  على  يتوقف  ال  والذي 

مسبق،

واملفوت  املفوت  إعفاء   2-

لهلا من أي تبليغ،

معايية التوزيع الجديد لل   3-

5.000 حصة اجتلاعية من فئة 100 

املال  لرأس  املكونة  للواحد3  درهم 

درهم   500.000 البالغ  االجتلاعي 

كالتالي :

- السيد امحلد جييح               2.500  

حصة،

   - السيد رشيد جييح               2.500 

حصة،

النهائي  االنسحاب  معايية   4-  

عبد  السيد  طرف  من  الشركة  من 

الرحلان جييح على إثر تفويت كافة 

حصصه االجتلاعية في الشركة،

األسا�سي  القانون  تعديل   5-  

للشركة تبعا لذلك،

األسا�سي  القانون  تحيين   6-  

للشركة،

تم إنجاز اإليداع القانوني   : رابعا 

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بأكادير بتاريخ 02/01/2021 

تحت عدد 92836.

ملخص قصد النشر

امحلد   : القانوني  الفريد  املسير 

جييح 

212I

FIDUBAC SARL

IZIL CAR
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador maroc

IZIL CAR شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املطار 

شارع حسن الثاني العروي - 62000 

الياظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IZIL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عيوان املقر االجتلاعي : حي املطار 

شارع حسن الثاني العروي - 62000 

الياظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد سفيان عبا�سي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان عبا�سي عيوانه)ا( 

العروي  اسلاعيل  موالي  شارع 

62000 الياظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالل الحسياوي عيوانه)ا( 

شارع الجنرال امزيان العروي الياظور 

62000 الياظور  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3820.

218I
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3CK

2MG ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

3CK

5 اقامة ادم 3 الطابق االول شقة 

رقم 3 شارع املحطة سلاعلة سطات 

، 26000، سطات املغرب

2MG ELEVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كم 10 

طريق سد إمفوت جلاعة مشرع بن 

عبو سطات - 26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 2MG  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ELEVAGE

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطيور و الدواجن

لتربية  مزارع  إنجاز  و  دراسة 

الدواجن و املاشية.

شراٖءتجار3  بيٖع  تصديٖر  استيراٖد 

وتوزيع ميتجات الثرو3 الحيوانية بلا 

في ذللك اللحم و الجلد والحليب و 

الجبن الخ.

 10 كم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

طريق سد إمفوت جلاعة مشرع بن 

عبو سطات - 26000 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد3  لحلو أسلاء :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : زيد3  اليعقوبي  السيد3 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  أسلاء  لحلو  السيد3  
هللا  عبد  الحاج  تجزئة   3 زنقة   5
الرميطاج الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد3 اليعقوبي زيد3 عيوانه)ا( 
سطات  امللوك   حب  إقامة   2 فيال 

26000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
فيال  السيد ناجح علر عيوانه)ا( 
2 إقامة حب امللوك  سطات 26000 

سطات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2021 تحت رقم 12/2021.
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CGID

سالش لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
سالش لالشغال شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الدار 
البيضاء زنقة سومية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 5 رقم 22 بامليي - 20100 

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
323212

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2012 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : سالش 

لالشغال.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

الدار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

زنقة سومية إقامة شهرزاد  البيضاء 

 20100  - بامليي   22 رقم   5 الطابق   3

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 HASSAN LACHGAR السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

 HASSAN LACHGAR : السيد 

1000 بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 HASSAN LACHGAR السيد 

عيوانه)ا( الدار البيضاء زنقة سومية 

رقم   5 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

 CASABLANCA  20100 بامليي   22

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HASSAN LACHGAR السيد 

عيوانه)ا( الدار البيضاء زنقة سومية 

رقم   5 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

 CASABLANCA  20100 بامليي   22

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2012 تحت رقم 00631164.

220I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

ASMAA IM EX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صيدوق البريد 2266 ، 20000، 
العيون املغرب

ASMAA IM EX شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الراشدية رقم 189 حي جط الرملة 
01 العيون  - 20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASMAA IM EX
غرض الشركة بإيجاز : التجار3 في 

استيراد وتصدير األغذية الزراعية 
والتصدير  االستيراد  مواد  تجار3 

األثاث الكهربائي األجهز3 واللوازم 
تجار3 االستيراد والتصدير لعامة 

الطالء،  معدات  في  التجار3 
املكاتب  معدات  الكهرباء،  األنابيب، 
والبياء، تجار3 األغذية الزراعية وأي 
علليات تجارية أو مالية أو صياعية 
مباشر3  تتعلق  عقارية  أو  أثاث  أو 
أعاله  للشركة،  االجتلاعي  بالغرض 
آجر ملاثل أو  أو أي �سيء  املذكور3، 
من املرجح أن يعزز تطويره بأي شكل 

من األشكال.
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والهدم،  الحفر،  أعلال  مختلف 
في كتلة كبير3 

الحفر والحفر 
املدني،  املارد  أو  البياء  البياء، 
املختلفة،  املباني  امليفصلة،  امليازل 
اإلطارات،  األرض،  تحت  األعلال 

البحرية واألعلال النهرية 
واليقل  الشبكات،  تحقيق 
حسب  والتحّوط  لللساعد3، 

العياصر.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حي جط الرملة   189 الراشدية رقم 
01 العيون  - 20000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الديرع  مولود  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  الديرع  مولود  السيد 
جط  حي   184 رقم  الراشدية  زنقة 
العيون   20000 العيون    01 الرملة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  الديرع  مولود  السيد 
جط  حي   184 رقم  الراشدية  زنقة 
العيون   20000 العيون    01 الرملة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 12 دجيبر 

2020 تحت رقم 3096/2020.
221I

HB LAW FIRM

CDG INVEST PME
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

HB LAW FIRM
 6Rue Farabi, Bd Rachidi,

 Résidence Toubkal, 2ème étage
، 20000، casablanca maroc
CDG INVEST PME »شركة 

املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 101، 

شارع املسير3 الخضراء، الطابق 1 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.110323

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2020

األسا�سي  اليظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: املاد3 

املعدل   05-41 من القانون رقم   25

واملتلم بالقانون رقم 18-14 املتعلق 

بهيئات التوظيف الجلاعي للرأسلال

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259510.

222I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L )A-U

PINTAPLANA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طيجة املغرب

PINTAPLANA MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12, 

 Résidence Jamila, R25, lot

 Jamila 2, Etage 1, N°8- TANGER.

.- 90000 TANGER MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49392

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   5.000.000»

«3.000.000 درهم» إلى »8.000.000 

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   31 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 8125.
223I

advanced finance corporate

FAST CARGO TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
FAST CARGO TRANSIT شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع  
سفير بن عا ئشة إقامة سفير بن 

عا ئشة الطابق 3 رقم 18 - 20450 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416553

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
والبحري  الدولي  اليقل  مفوض 

والبري والجوي.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260142.
225I

2P CONSEIL

 GOLDEN MESSAGERIE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

2P CONSEIL
 N°4 N°74 AN ANG FARHAT
 HACHAD ET GHANDI CITE
 AL QODS AGADIR ، 80060،

AGADIR MAROC
 GOLDEN MESSAGERIE

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي ازايز 
اورير اكادير  - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 GOLDEN MESSAGERIE  :

.MOROCCO
نقل نقل   : غرض الشركة بإيجاز 

البضائع لحساب الغير
لحساب  االفراد  نقل  شركات 

الغير.
: حي ازايز  عيوان املقر االجتلاعي 
اورير اكادير  - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

بركاش  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بركاش  الرحيم  عبد  السيد 
ح ص   26 زنقة فاس رقم  عيوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بركاش  الرحيم  عبد  السيد 
ح ص   26 زنقة فاس رقم  عيوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 92484.

222I
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AMAR IDEA CABINET

MBRK IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAR IDEA CABINET

 CITE COMMUNE 110 EL

 OULFA CASABLANCA، 20202،

CASABLANCA MAROC

MBRK IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20130 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

480321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MBRK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER

: أعلال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متيوعة.

26 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

 3 الشقة   1 مرس السلطان الطابق 

 20130 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد بود3 :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد رشيد بود3 عيوانه)ا( 

داركم مجلوعة 1 الرقم 16 بني مالل 

23000  بني مالل املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد رشيد بود3 عيوانه)ا( 

داركم مجلوعة 1 الرقم 16 بني مالل 

23000  بني مالل املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

.N-754535 نونبر 2020 تحت رقم

229I

3CK

 LA MAROCAINE

 DES TRAVAUX ET

D›INFRASTRUCTURES
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3CK

5 اقامة ادم 3 الطابق االول شقة 
رقم 3 شارع املحطة سلاعلة سطات 

، 26000، سطات املغرب

 LA MAROCAINE DES TRAVAUX

 ET D›INFRASTRUCTURES

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 25 شارع 

آنفا زاوية شارع كلو بروفانس 

الطابق 9 شقة B108 الدار البيضاء 

- 20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

428025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAROCAINE DES TRAVAUX ET

.D’INFRASTRUCTURES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألعلال مختلفة .
25 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
آنفا زاوية شارع كلو بروفانس الطابق 
9 شقة B108 الدار البيضاء - 20300 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العزيز  عبد  الوكيل  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الوكيل  السيد 
عيوانه)ا(  حي البطوار شارع بوشعيب 
01 شقة02  سطات  بلبصير الطابق 

26000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  الوكيل  السيد 
عيوانه)ا(  حي البطوار شارع بوشعيب 
01 شقة02  سطات  بلبصير الطابق 

26000 سطات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 252110.
230I

advanced finance corporate

FAST CARGO TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

FAST CARGO TRANSIT شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع  

سفير بن عا ئشة إقامة سفير بن 

عا ئشة الطابق 3 رقم 18 - 20450 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.416553

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«400.000 درهم» أي من »500.000 

عن  درهم»   900.000« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260142.

232I

AGIL CONSEIL

L›ATELIER DU NET

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

L›ATELIER DU NET شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 122 

حي األمان معطاهلل املحاميد مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

110022

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.L’ATELIER DU NET

إدار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلليات التجارية أو مقاول جدمات 

تكيولوجيا املعلومات.

عيوان املقر االجتلاعي : رقم 122 

حي األمان معطاهلل املحاميد مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

هيغو  ماكسيلو  رامو  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هيغو  ماكسيلو  رامو  السيد 

 65100 كاريريس  حي   15 عيوانه)ا( 

جاريت فرنسا 65100 جاريت فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

هيغو  ماكسيلو  رامو  السيد 

 65100 كاريريس  حي   15 عيوانه)ا( 

جاريت فرنسا 65100 جاريت فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119222.

234I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

1-STORE ADRAR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STORE ADRAR-1 شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي علار3 مروى حي السالم 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.1-STORE ADRAR

غرض الشركة بإيجاز : املتاجر3 و 

بيع وشراء املالبس الجاهز3

 استيراد وتصدير.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السالم  حي  مروى  علار3  االر�سي 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : جلوق  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 زهراء بلقزيز :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى جلوق عيوانه)ا( 

اكادير  اسويس  حي  بغداد  ملر   18

80000 اكادير املغرب.

عيوانه)ا(  بلقزيز  زهراء  السيد3 

اكادير  اسويس  حي  بغداد  ملر   18

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بلقزيز  زهراء  السيد3 

اكادير  اسويس  حي  بغداد  ملر   18

80000 اكادير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 92849.

235I

ACCUR CONSULTING

SOCIETE LAPRESSE.

 AL وشعاراتها MA SARL

 WASSATE AL MAGHRIBI ;

 KHOURIBGAPRESSE ; LA

PRESSE SPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العلار3 رقم 1 الطابق التالث مجلع 

الفردوس ، 25000، جريبكة املغرب

SOCIETE LAPRESSE.

 AL وشعاراتها MA SARL

 WASSATE AL MAGHRIBI ;

 KHOURIBGAPRESSE ; LA

PRESSE SPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 رقم 

1شقة رقم 5 الطابق الثالث مجلع 

الفردوس  - 25000 جريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE LAPRESSE.  :

 AL وشعاراتها   MA SARL

 WASSATE AL MAGHRIBI ;

 KHOURIBGAPRESSE ; LA

. PRESSE SPORT

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للصحافة واالشهار واصدار الجرائد .

عيوان املقر االجتلاعي : علار3 رقم 

الطابق الثالث مجلع   5 1شقة رقم 

الفردوس  - 25000 جريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جالد التايب :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد سفيان اوشن :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جالد التايب عيوانه)ا( 65 
 10090 زنقة ملوية اكدال   9 الشقة 

الرباط املغرب.

عيوانه)ا(  اوشن  سفيان  السيد 

السوق القديم جريبكة   3 بلوك   12

25000 جريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جالد التايب عيوانه)ا( 65 
 10090 زنقة ملوية اكدال   9 الشقة 

الرباط املغرب

عيوانه)ا(  اوشن  سفيان  السيد 

السوق القديم جريبكة   3 بلوك   12

25000 جريبكة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 24 دجيبر 

2020 تحت رقم 918.

232I

AB GESTION

 PROPERTY MANAGEMENT

PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE 219

 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PROPERTY MANAGEMENT

PARTNERS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 162 

شارع  بورجوجن رس بانا - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485195

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 PROPERTY MANAGEMENT

.PARTNERS

-تقدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتقييم العقارات وامللتلكات

-اإلستشارات واليصائح في إقامة 

األصول  وإدار3  العقارية  املشاريع 

العقارية.

 162  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 20000  - بورجوجن رس بانا  شارع  

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : املغرب سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

صدوق  سو�سي  محلد  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : مليح  بن  سليم  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
صدوق  سو�سي  محلد  السيد 
10زنقة هسن  ، رقم  عيوانه)ا( فاس 
ابن تابت اقامت لييا شقة رقم 14 م 

ج فاس 20000 فاس املغرب.
السيد سليم بن مليح عيوانه)ا( 
رقم 32 زنقة آلقيطان العيا�سي طريق 
الدارالبيضاء   20000 فاس  إيلوزار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  افيالل  جديجة  السيد3 
االدري�سي عيوانه)ا( طريق الرباط رقم 
 20000 2 عين السبع الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260632.

239I

AJBAR CONSULTING

STE TATOUIR CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE TATOUIR CONSEIL شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 12 
زنقة أم الربيع شقة 8 نرجس س  - 

30020 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35241

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تقرر حل  04 دجيبر  املؤرخ في 

شركة   STE TATOUIR CONSEIL

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 10.000 درهم 

 12 رقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 - نرجس س    8 زنقة أم الربيع شقة 

لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30020

السيوات  جالل  نشاط  أي  تحقيق 

األجير3.

و عين:

الصالح  العزيز   عبد  السيد)3( 

شقة  كالفورنيا  جيان  عيوانه)ا(  و 

املغرب  البيضاء  الدار   20460   8

كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 12 وفي رقم   2020 06 دجيبر  بتاريخ 
 - نرجس س   8 زنقة أم الربيع شقة 

30020 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 63/2021.

241I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

QUALITY FIVE STARS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محلد الخامس علار3 بيطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب

QUALITY FIVE STARS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 

الشويبير 1 زنقة رقم 8 رقم 594  

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1462

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 دجيبر   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التجار3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 962/2020.

243I

mcmj entreprise

ARAB DRIVE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya 14

oujda ، 0، oujda maroc

ARAB DRIVE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 83 

شارع محلد الخامس الطابق 3 

mohemed1984@ - .22 شقة رقم

gmail.com وجد3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26641

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 ARAB الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسلالها  مبلغ     DRIVE

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

 3 شارع محلد الخامس الطابق   83

mohemed1984@  - .22 شقة رقم 

gmail.com وجد3 املغرب نتيجة ل : 

امليافسة ،وغياب الزبياء..

 83 و حدد مقر التصفية ب رقم 

 3 الطابق  الخامس  محلد  شارع 

mohemed1984@  - .22 شقة رقم 

gmail.com وجد3 املغرب. 
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و عين:

و  نصيري   أحلد   السيد)3( 

امليصور  يعقوب  شارع  عيوانه)ا( 

وجد3   23 رقم  مصر   طريق 

 mohemed1984@gmail.com

وجد3 املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

رقم 83 شارع محلد الخامس الطابق 

3 شقة رقم 22.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 60.

244I

MFA

MFA      م فا  
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MFA

 RES ADDAMANE N 04 A001

 AIN CHOCK , Casablanca ،

20470، Casablanca MAROC

  م فا      MFA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

الضلان رقم   A001  04عين الشق 

- 20420 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

م فا          : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MFA

غرض الشركة بإيجاز : تجار3.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الضلان رقم   A001  04عين الشق - 

20420 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مغوس  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  مغوس  محلد  السيد 
عين  رقم19  زنقة2  الحداوية   حي 

الشق 20420 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  مغوس  محلد  السيد 
عين  رقم19  زنقة2  الحداوية   حي 

الشق 20420 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

246I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE ZIZ ENGRAISSEMENT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM
رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحلر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

 STE ZIZ ENGRAISSEMENT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

تزنيت رقم 08 البيطا الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14412

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZIZ ENGRAISSEMENT SARL
غرض الشركة بإيجاز : - تغدية و 

تسلين املاشية
- تسير الضيعات الفالحية

- التجار3.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - الرشيدية  البيطا   08 رقم  تزنيت 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 600   : السيد فسكى عبد العزيز 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
طاهري  اسلاعيل  موالي  السيد 
علوي :  400 حصة بقيلة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  فسكى  السيد 
تاركة  حى   8 رقم  زنقة  عيوانه)ا( 

الجديد3 52000 الرشيدية املغرب.
طاهري  اسلاعيل  موالي  السيد 
رقم  ريحان  زنقة  عيوانه)ا(  علوي 
الرشيدية   52000 حي املحيط    132

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  فسكى  السيد 
تاركة  حى   8 رقم  زنقة  عيوانه)ا( 

الجديد3 52000 الرشيدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 19.

248I

SAFI COMPTA

ESPACE PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SAFI COMPTA

 APPT 4 IMM 3 AV IBN

 BATTOUTA ، 46000، SAFI

MAROC

ESPACE PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 

السالم شارع كييدي حي املديية 

الجديد3 اسفي - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11012

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE PROMOTION

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

علار3   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

املديية  حي  كييدي  شارع  السالم 

اسفي   46000  - اسفي  الجديد3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : جديجة  سراجي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 250   : جهاد  عاطفي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 250   : شيلاء  السيد3 عاطفي  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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 250   : ابراهيم  الهلامي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 سراجي جديجة عيوانه)ا( 

13 زنقة م تجزئة  أ ب س حي املديية 

اسفي   46000 اسفي  الجديد3 

املغرب.

السيد3 عاطفي  شيلاء عيوانه)ا( 

13 زنقة م تجزئة  أ ب س حي املديية 

اسفي   46000 اسفي  الجديد3 

املغرب.

عيوانه)ا(  جهاد  عاطفي  السيد3 

46000 اسفي  82 تجزئة ملياء اسفي 

املغرب.

السيد الهلامي ابراهيم عيوانه)ا( 

46000 اسفي  82 تجزئة ملياء اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  جهاد  عاطفي  السيد3 

46000 اسفي  82 تجزئة ملياء اسفي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   24 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

249I

مكتب ادريس للحسابات

ا ك مديكال سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب ادريس للحسابات

فاس ، 30000، فاس املغرب

ا ك مديكال سرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 191 

تجزئة الرياض طريق صفرو محل 4 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ك  ا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

مديكال سرفيس.
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة جليع معدات معالجة املياه.

 191  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 4 تجزئة الرياض طريق صفرو محل 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايوب كروم :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب كروم عيوانه)ا( فاس  

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب كروم عيوانه)ا( فاس  

30000 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 110.

251I

BTP CONSULTANTS

INOXTUBE SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة الوحد3 بلوك D رقم 528 
العيون ، 20000، العيون املغرب

INOXTUBE SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوحد3 بلوك D رقم 528 العيون 

العيون 20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INOXTUBE SAHARA

غرض الشركة بإيجاز : مصيوعات 

وأعلال  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من 

متيوعة.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العيون   528 رقم   D بلوك  الوحد3 

العيون 20000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  بهوش  سعيد  السيد 

رقم 2103 حي العود3 العيون 20000 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بهوش  سعيد  السيد 

رقم 2103 حي العود3 العيون 20000 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 3250/2020.

252I

MH CONSEIL

LAALIANY METAL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

LAALIANY METAL شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار أوال 

د سيدي علي الشطيبة الشالالت 

املحلدية - 28360 املحلدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 15.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   05 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 LAALIANY الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسلالها  مبلغ    METAL

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

أوال د سيدي علي الشطيبة الشالالت 

28360 املحلدية املغرب   - املحلدية 

نتيجة ل :  أزمة مالية.

و حدد مقر التصفية ب دوار أوال 

الشالالت  الشطيبة  علي  سيدي  د 

املحلدية 28630 املحلدية املغرب. 

و عين:

لعلياني  عبد الرحيم    السيد)3( 
رقم   40 دوار ابويه زنقة  و عيوانه)ا( 

19 عين السبع الدار البيضاء 20250 

 )3( كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 13.

254I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

D.K.M.I
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

20000، العيون املغرب

D.K.M.I شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املستقبل 

133  - 20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.D.K.M.I

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

لفائد3 الغير 

االستيراد والتصدير 

اليقل الوطني والدولي للسلع.

عيوان املقر االجتلاعي : املستقبل 

133  - 20000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الدغمي   زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : الخلاس  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500  : الدغمي   زكرياء  السيد 
بقيلة 100 درهم.

 500  : الخلاس  محلد  السيد 
بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  الدغمي   السيد زكرياء 
حي بلير ب م ع مكياس    3 زنقة   14

50000 مكياس  املغرب.
السيد محلد الخلاس  عيوانه)ا( 
12 زنقة تاهيتي شقة 12 ديور الجامع 

الرباط 10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  الدغمي   السيد زكرياء 
حي بلير ب م ع مكياس    3 زنقة   14

50000 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 66/2021.
256I

شركة فوطر انترناسيونال ش.م.م بشريك وحيد

فوطر انترناسيونال
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فوطر انترناسيونال ش.م.م 
بشريك وحيد

أو 10 املحل 2 ل رياض زيتون ، 
50000، مكياس املغرب

فوطر انترناسيونال شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي أ 10، 
املحل رقم 2/ل، رياض زيتون، 

الشطر باء - 50500 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
فوطر   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

انترناسيونال.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة و البياء، الحالقة و التجليل، 
تحويل االموال، مفوض ألداء الفواتر 

و مختلف اوامر االداء.........
 ،10 أ   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زيتون،  رياض  2/ل،  رقم  املحل 
الشطر باء - 50500 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : السيد3 مصباح وفاء 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  وفاء  مصباح  السيد3 
 4 الطابق   11 الشقة  أو  علار3 
مكياس   50500 توالل   4 السكيية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  وفاء  مصباح  السيد3 
 4 الطابق   11 الشقة  أو  علار3 
مكياس   50500 توالل   4 السكيية 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 133.

258I

LEOPARD

MEYAMA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEYAMA SAKANE
 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES ETG 1 APT 8 ،
20100، الدارالبيضاء املغرب

MEYAMA SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 

أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق 

1 شقة رقم 8 املعاريف  - 20200 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEYAMA SAKANE

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني .

زنقة   13  : عيوان املقر االجتلاعي 

أحلد املجاطي إقامة األلب الطابق 

 20200  - املعاريف    8 شقة رقم   1

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بوبكر  بن  املومن  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوبكر  بن  املومن  عبد  السيد 

 2 الطابق  سهام  تجزئة  عيوانه)ا( 

شقة 42, زنقة 5 كاليفورنيا  20100 

الدارالبيضاء  املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوبكر  بن  املومن  عبد  السيد 

 2 الطابق  سهام  تجزئة  عيوانه)ا( 
شقة 42, زنقة 5 كاليفورنيا  20100 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258838.

259I

sofoget

 SOCIETE NAKHIL AL
HAOUZIA

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE NAKHIL AL HAOUZIA

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 
رقم 95 و96 بلوك ب الحوزية - 

14000  القييطر3  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43502

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2019 نونبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عزالدين    )3( السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   250 الغالب 

  )3( السيد  250 حصة لفائد3   أصل 

 01 بتاريخ  علوي  اسلاعلي  سلية  

نونبر 2019.

عيش  مليكة     )3( تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   325

)3(  عبد  السيد  125 حصة لفائد3  

اللطيف  مالي بتاريخ 01 نونبر 2019.
)3(  محلد  هربوز  تفويت السيد 

325 حصة اجتلاعية من أصل 125 
حصة لفائد3  السيد )3(  زينب  مالي  

بتاريخ 01 نونبر 2019.

اولدالي  )3(   ميية   تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   250
ليلى     )3( السيد  250 حصة لفائد3  

العاشقي بتاريخ 01 نونبر 2019.
عبدالعالي     )3( السيد  تفويت 
اجتلاعية من  حصة   325 العيا�سي 
  )3( السيد  125 حصة لفائد3   أصل 
ابراهيم  عواج بتاريخ 01 نونبر 2019.
أمال  ليلى     )3( السيد  تفويت 
325 حصة اجتلاعية من أصل 125 
حكيلة     )3( السيد  لفائد3   حصة 

جبوز بتاريخ 01 نونبر 2019.
بوشعيب     )3( السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   250 نوادي 
  )3( السيد  500 حصة لفائد3   أصل 
نونبر   01 بتاريخ  العاشقي  سلير3  

.2019
الكور  حسن     )3( تفويت السيد 
250 حصة اجتلاعية من أصل 250 
كلتومة     )3( السيد  لفائد3   حصة 

بوجبزى بتاريخ 01 نونبر 2019.
جدير  زهر3     )3( السيد  تفويت 
325 حصة اجتلاعية من أصل 125 
حصة لفائد3  السيد )3(  هاجر  مالي 

بتاريخ 01 نونبر 2019.
تفويت السيد )3(  فاطلة  أوصالح 
325 حصة اجتلاعية من أصل 125 
محلد     )3( السيد  لفائد3   حصة 

الغالب بتاريخ 01 نونبر 2019.
املرابط   )3( حسن   تفويت السيد 
250 حصة اجتلاعية من أصل 250 
عصام     )3( السيد  لفائد3   حصة 

العاشقي بتاريخ 01 نونبر 2019.
املرابط   )3( حسن   تفويت السيد 
250 حصة اجتلاعية من أصل 250 
حصة لفائد3  السيد )3(  عبدالكريم  

الوزاني بتاريخ 01 نونبر 2019.
املرابط   فؤاد     )3( تفويت السيد 
250 حصة اجتلاعية من أصل 250 
بشرى     )3( السيد  لفائد3   حصة 

بيحلان بتاريخ 01 نونبر 2019.
تفويت السيد )3(  علاد  العاشقي 
 62 حصة اجتلاعية من أصل   600
محلد     )3( السيد  لفائد3   حصة 

العاشقي بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3(  علاد  العاشقي 

 63 حصة اجتلاعية من أصل   600

حصة لفائد3  السيد )3(  كوثر  لحلو 

بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3(  علاد  العاشقي 

600 حصة اجتلاعية من أصل 125 

مصطفى     )3( السيد  حصة لفائد3  

لحلو بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3(  علاد  العاشقي 

600 حصة اجتلاعية من أصل 100 

بوعز3     )3( السيد  لفائد3   حصة 

القبقبة بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

)3(  بوعز3   السيد  25 حصة لفائد3  

القبقبة بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

325 حصة لفائد3  السيد )3(  محلد  

العاشقي بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

هيد     )3( السيد  250 حصة لفائد3  

قيطر3 بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

علي     )3( السيد  125 حصة لفائد3  

لحلو بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

125 حصة لفائد3  السيد )3(  عادل  

لحلو بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650
125 حصة لفائد3  السيد )3(  سلوى  

مالي بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

125 حصة لفائد3  السيد )3(  سعاد  

العاشقي بتاريخ 01 نونبر 2019.

تفويت السيد )3( نبيل  العاشقي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.650

250 حصة لفائد3  السيد )3(  محلد 

أمين  الغالب بتاريخ 01 نونبر 2019.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80621.

260I

soulinad.consult

MY BURO CONSO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

soulinad.consult
الطابق امول شارع االمام البصيري 

الزنقة 645 الرقم 2 مكرر ، 20000، 

البيضاء املغرب

MY BURO CONSO  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 231 شارع 

ابن فارس املعارف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29558

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 02 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 - املعارف  فارس  ابن  شارع   231»

إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   20330

«10 أ شارع الهدهد اقامة األندلس  - 

20330 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 255404.

261I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ISIHOME

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

ISIHOME »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»
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وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

موالي علي رقم 12 مكرر اكس زنقة 

عبد3 جليز مكتب رقم 1 الطابق 

السفلي  - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.108129

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

عبد  بن  احلد  كريم  السيد  تعيين 

مسيران  الون  هياء  والسيد3  القادر 

شريكان ملد3 غير محدد3؛

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

ميح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي وميفصل وبدون أي قيود لكل 

من السيد كريم احلد بن عبد القادر 

والسيد3 هياء الون.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

من   13 املاد3  تعديل  على  املوافقة 

القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119289.

262I

soulinad.consult

ACCESSORY INDUSTRIAL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق امول شارع االمام البصيري 

الزنقة 645 الرقم 2 مكرر ، 20000، 

البيضاء املغرب

  ACCESSORY INDUSTRIAL

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 شارع 

الحرية، الطابق 3, الشقة 5  - 

20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ACCESSORY INDUSTRIAL

األدوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعلال  الصياعية،  معدات  و 

الصياعية.

10 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الحرية، الطابق 3, الشقة 5  - 20120 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : االله   عبد  الفضالوي  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االله   عبد  الفضالوي  السيد 

ب   5 ج ه  إقامة الصفاء  عيوانه)ا( 

11 بوسكور3  2 رقم  65 طابق  علار3 

البيضاء  الدار   22000 اليواصر  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

االله   عبد  الفضالوي  السيد 

ب   5 ج ه  إقامة الصفاء  عيوانه)ا( 

11 بوسكور3  2 رقم  65 طابق  علار3 

البيضاء  الدار   22000 اليواصر  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252211.
264I

sofoget

NAKHIL AL HAOUZIA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
NAKHIL AL HAOUZIA  شركة 

ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 

رقم 95 و96 بلوك ب الحوزية - 
14000  عزالدين الغالب و القبقبة 

بوعز3 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43502

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2019 نونبر   01 املؤرخ في 
السيد)3(   للشركة  جديد  مسير 
بوعز3   القبقبة  و  الغالب  عزالدين 
بوعز3  القبقبة  و  الغالب  عزالدين 

كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80621.
265I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OPTI HYPERLUXE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

OPTI HYPERLUXE شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2 

علار3 بوتقورت شارع موالي علي 

الشريف تراست انزكان - 86350 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OPTI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HYPERLUXE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

االجهز3 السلعية و البصرية.

 2 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

علي  موالي  شارع  بوتقورت  علار3 

 86350  - انزكان  تراست  الشريف 

انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : السيد3 فاطلة بوضاض 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد عصام بالوي :  300 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوضاض  فاطلة  السيد3 

عيوانه)ا( زنقة الطبيب الرازي رقم 4 

انزكان   86350 حي ولي العهد انزكان 

املغرب.

عيوانه)ا(  بالوي  عصام  السيد 

زنقة الطبيب الرازي رقم 4  ولي العهد 

انزكان 86350 انزكان املغرب.



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1580

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوضاض  فاطلة  السيد3 

عيوانه)ا( زنقة الطبيب الرازي رقم 4 

انزكان   86350 حي ولي العهد انزكان 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 29.

262I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

DELLEN INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمير3 

الطابق االول رقم 02،الفييدق ، 

93100، الفييدق املغرب

DELLEN INFORMATIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي القالليين 

جلاعة املالليين  - 93063 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28352

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DELLEN INFORMATIQUE

و  -بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  الحاسوب  االت  شراء 

املعلوماتية،

أجهز3  اصالح  و  -تركيب 
الكلبيوتر،

-جدمات تكيولوجيا املعلوميات،
معدات  تصدير  و  -استيراد 

الحاسوب وغيرها،.
عيوان املقر االجتلاعي : القالليين 
تطوان   93063  - املالليين   جلاعة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد3 الزهر3 افردو :  50 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
50 حصة    : السيد مو�سى افردو 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  افردو  الزهر3  السيد3 
قياد3  و  جلاعة  القالليين  الواديين 

املالليين 93063 تطوان املغرب.
عيوانه)ا(  افردو  مو�سى  السيد 
قياد3  و  جلاعة  القالليين  الواديين 

املالليين 93063 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  افردو  الزهر3  السيد3 
قياد3  و  جلاعة  القالليين  الواديين 

املالليين 93063 تطوان املغرب
عيوانه)ا(  افردو  مو�سى  السيد 
قياد3  و  جلاعة  القالليين  الواديين 

املالليين 93063 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
30 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6320.
269I

اءتلانية عبد الرحيم

COEUR COURANT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

اءتلانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحد3 
رقم 9 ، 15000، الخليسات املغرب
COEUR COURANT شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الرقم 
133 تجزئة أغبالو الخليسات - 

15000 الخليسات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22592

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  30 دجيبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   COEUR COURANT
رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   90.000
تجزئة أغبالو   133 اإلجتلاعي الرقم 
الخليسات   15000  - الخليسات 
تحقق  لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

هدفها الذي أنشأت من أجله.
و عين:

و  املخيتر  يونس   السيد)3( 
عيوانه)ا( دوار أيت بوهو أيت أوريبل 
الخليسات   15000 الخليسات 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
و  مطجاوج  أحلد   السيد)3( 
عيوانه)ا( دوار أيت قسو أيت أوريبل 
الخليسات   15000 الخليسات 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
الرقم  وفي   2020 دجيبر   30 بتاريخ 
 - الخليسات  أغبالو  تجزئة   133

15000 الخليسات املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 02.

220I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MOTO-A-H
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOTO-A-H شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 14 

الرحيبة سيدي غانم  - . مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOTO-A-H

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدرجات اليارية جديد3 ومستعللة

الدراجات  اكسيسوارات  بيع 

اليارية

اصالح الدراجات اليارية.

 14 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

مراكش   .  - غانم   سيدي  الرحيبة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيد ابراهيم ايت علي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم ايت علي عيوانه)ا( 

 1 رقم  الجديد  درب  طريق  الزاوية 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم ايت علي عيوانه)ا( 

 1 رقم  الجديد  درب  طريق  الزاوية 

40000 مراكش املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119334.

221I

global compta et conseils

KARAMEX
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طيجة املغرب

KARAMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 اقامة 

ريني شارع ابن مرحل الطابق التاني 

رقم 5 - 90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22092

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  02 دجيبر  املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

KARAMEX  مبلغ رأسلالها 100.000 

 21 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

اقامة ريني شارع ابن مرحل الطابق 

التاني رقم 5 - 90000 طيجة املغرب 

نتيجة ل : غياب النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 21 اقامة 

ريني شارع ابن مرحل الطابق التاني 

رقم 5 - 90000 طيجة املغرب. 

و عين:

و  ازرقان  شكري   السيد)3( 

زنقة  النرجس   2 البرانس  عيوانه)ا( 

جوز رقم 102 90000 طيجة املغرب 

كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

مرحل  ابن  شارع  ريني  اقامة   21  :

الطابق التاني رقم 5 طيجة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 112.

222I

fidmanar

LUXE ET AUTHENTICITE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

علار3 املهيدز رقم د شقة رقم 2 

الطابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc

LUXE ET AUTHENTICITE شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 366 

امليطقة الصياعية سيدي غانم  - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.100041

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بييس  علي     )3( السيد  تفويت 

 680 حصة اجتلاعية من أصل   68

حصة لفائد3  السيد )3( كريلة  ناجز 

بتاريخ 12 نونبر 2020.

بربيش  رجاء    )3( السيد  تفويت 

 660 حصة اجتلاعية من أصل   66

حصة لفائد3  السيد )3( كريلة  ناجز 

بتاريخ 12 نونبر 2020.

هدى  إيطو   )3( السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   66 العيا�سي 

 )3( السيد  660 حصة لفائد3   أصل 

كريلة  ناجز بتاريخ 12 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119329.

223I

fidmanar

EDDNADNI ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

علار3 املهيدز رقم د شقة رقم 2 

الطابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc

  EDDNADNI ASSURANCES

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 28 سيدي 

يوسف بن علي سيبع 3  - 40000 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  09 دجيبر  املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

الدنادني سعاد كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119206.

224I

BETA LOGISTIQUE SARL AU

BETA LOGISTIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BETA LOGISTIQUE SARL AU

 RESID MANZIL TANJAH BLOC

 C ETG 5 N 20 ، 90000، TANGER

MAROC

  BETA LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إفامة منزل 

ظيجة بلوك س الطابف 5 رقم 20 - 

90000 طيجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93255

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 BETA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ     LOGISTIQUE SARL AU
وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي إفامة منزل ظيجة 
بلوك س الطابف 5 رقم 20 - 90000 

طيجة املغرب نتيجة ل : الحل املبكر 

للشركة.

إفامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
منزل ظيجة بلوك س الطابف 5 رقم 

20 - 90000 طيجة املغرب. 

و عين:

و  املختار  ابن  نعيلة   السيد)3( 

بلوك  ظيجة  منزل  إفامة  عيوانه)ا( 
س الطابف 5 رقم 20 90000 طيجة 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232992.

225I

cabinet jdaini

CHATAR TRANSFERT

إعالن متعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

CHATAR TRANSFERT »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 82 زنقة 

الشهداء حي الحسني بركان - 63300 

بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1642

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :01 رقم  قرار 

الشريك  بوفا3  اإلعالم  بعد  مايلي: 

عبد الحفيظ شاطر و توزيع حصصه 

 لرسم اإلراثة املؤرخ 
ً
على الورثة تبعا

األتي  بالشكل   2020 دجيبر   02 في 

حصة.   64  ، هاجر3 رابحي  السيد)3( 

 ، السيد محلد شرف الدين شاطر 

 ، السيد3 مريم شاطر  حصة.   125

 ، السيد3 ايياس شاطر   . حصة   82

82 حصة . السيد3 رانيا شاطر ، 82 

حصة .

على  ييص  الذي   :02 رقم  قرار 

محلد شرف  تعيين الساد3:  مايلي:  

كلسيرين  هاجر3  رابحي  و  الدين 

للشركة مع إمضاء احدهم يكفي    

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي ييص على   :2 و   6 بيد رقم 

مايلي: سيتم تغيير الحصص بالشكل 

 564  ، هاجر3 رابحي  :السيد)3(  األتي 

الدين  شرف  محلد  السيد  حصة. 

السيد3 مريم  حصة.   125  ، شاطر 

السيد3 ايياس   . حصة   82  ، شاطر 

رانيا  السيد3   . حصة   82  ، شاطر 

شاطر ، 82 حصة .

على  ييص  الذي   :16 رقم  بيد 

محلد شرف  تعيين الساد3:  مايلي:  

كلسيرين  هاجر3  رابحي  و  الدين 

للشركة مع إمضاء احدهم يكفي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 05/2021.

226I

DISTRA CONSEILS

ELITE ENERIE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS

رقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني ، 40000، مراكش املغرب

ELITE ENERIE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

2 - 399 امليطقة الصياعية املسار  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ELITE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ENERIE TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الكهرباء  اشغال  البياء،  او  املختلفة 

والطاقة املتجدد3

االستيراد والتصدير.

 2 شقة   : عيوان املقر االجتلاعي 

 - امليطقة الصياعية املسار    399  -

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد طارق احسيكو 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  احسيكو  طارق  السيد 

سيدي  واحة  بلعكيد  اوالد  دوار 

مراكش   40000 البور   ابراهيم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق احسيكو  عيوانه)ا( 

سيدي  واحة  بلعكيد  اوالد  دوار 

مراكش   40000 البور   ابراهيم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118920.

222I

TISANIA

TISANIA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدود3  

 TISANIA

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

الكرارمة زمران الشرقية قلعة 

السراغية - 43424 قلعة السراغية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4303

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

TISANIA تسلية الشركة متبوعة 

عيد اإلقتضاء بلختصر تسليتها :

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومعالجة نباتات عطرية شاي أعشاب 

ونقع الشاي.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
قلعة  الشرقية  زمران  الكرارمة 
قلعة السراغية   43424  - السراغية 

املغرب. 
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية. 
 10.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : السيد سفيان اليوبي 

بقيلة 100 درهم للحصة. 
 50 بروش:  املالك  عبد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   :

وصفات ومواطن الشركاء 
عيوانه)ا(  اليوبي  سفيان  السيد 
قلعة  الشرقية  زمران  الكرارمة  دوار 
السراغية  قلعة   43424 السراغية 

املغرب. 
بروش  عبداملالك  السيد 
زمران  ابراهيم  اوالد  دوار  عيوانه)ا( 
 43424 السراغية  قلعة  الشرقية 

قلعة السراغية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  اليوبي  سفيان  السيد 
قلعة  الشرقية  زمران  الكرارمة  دوار 
السراغية  قلعة   43424 السراغية 

املغرب
بروش  عبداملالك  السيد 
زمران  ابراهيم  اوالد  دوار  عيوانه)ا( 
 43424 السراغية  قلعة  الشرقية 

قلعة السراغية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 25 

دجيبر 2020 تحت رقم 351/2020
228I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

LE KHARTALA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
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 28630، MOHAMMEDIA
MAROC

LE KHARTALA  شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي 36 علار3 
ب إقامة أيوب حي وادي املخازن  
عين حرود3  28630 املحلدية 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25055

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 23 نونبر 2020 تلت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
مشروع سياحي) تأسيس فيدق(.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  باملحلدية   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 1281.

229I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

SALE CEREAL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

SALE CEREAL شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1431 
سعيد حجي طريق القييطر3 - 

11150 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SALE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CEREAL

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

الحبوب.

 1431  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سعيد حجي طريق القييطر3 - 11150 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الساكي  مبارك  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  الساكي  مبارك  السيد 

طريق   89 فيال  حجي  سعيد  تجزئة 

القييطر3 11150 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  الساكي  مبارك  السيد 

طريق   89 فيال  حجي  سعيد  تجزئة 

القييطر3 11150 سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 35630.

280I

rochdi conseil

 ATELIER CARROSSERIE

SAHARA

إعالن متعدد القرارات

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعد3 رقم 143 

العيون ، 20000، العيون املغرب

 ATELIER CARROSSERIE

SAHARA »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد»

 ATELIER :وعيوان مقرها االجتلاعي

 REPARATION EL WAHDA 02

LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29853

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 11 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

انشاء فرع للشركة في العيوان : زنقة  
رقم 42 حي الوحد3 02  العيون

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

مسير  الحسن  شلح  السيد:  تعيين 

وحيد لفرع الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

اضافة عيوان الفرع للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 12.

281I

s1 consulting

شركة ترونس تيسمان 

لوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة ترونس تيسلان لوجيستيك 

شركة ذات املسؤولية املحدود3

 IMM وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 NR 8 VN AV MOHAMMED V

 SEFROU sefrou 31000 sefrou

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ترونس تيسلان لوجيستيك.

اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوجستي

 IMM  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 NR 8 VN AV MOHAMMED V

 SEFROU sefrou 31000 sefrou

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد املصطفى املر�سي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : رضا عرفا  السيد  

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املر�سي  املصطفى  السيد 
328 شارع عبد كريم  رقم  عيوانه)ا( 

 31000 الخطابي بويعقوبات صفرو 

sefrou املغرب.
رقم  رضا عرفا عيوانه)ا(  السيد  

 31000 ابن جبير حبونة صفرو   36

sefrou املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

املر�سي  املصطفى  السيد 
328 شارع عبد كريم  رقم  عيوانه)ا( 

 31000 الخطابي بويعقوبات صفرو 

sefrou املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو  بتاريخ 02 أكتوبر 

2020 تحت رقم 262/2020.

282I
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FLASH ECONOMIE

IFS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

شركة

IFS MAROC Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تصفية و حل الشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

 IFS  2020/11/13 قرر شركاء شركة

MAROC Sarlشركة ذات املسؤولية 

 300000.00 رأسلالها  املحدود3 

 2 انا�سي  االجتلاعي  مقرها  درهم 
مدجل 10 رقم 2 الطابق الثالث الدار 

البيضاء ما يلي

- تصفية وحل الشركة.

بادي  سعيد  السيد  تعيين   -

رقم الوطيية  للبطاقة  الحامل 

B226826  و القاطن بالدار البيضاء 
كلصفي    48 رقم   3 درب امليتر زنقة 

للشركة.

بلقر  التصفية  تحديد مقر   -    

عيوان الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   2020/12/30 بتاريخ  البيضاء 
رقم 259812.  

283I

FLASH ECONOMIE

GORATIS

إعالن متعدد القرارات

GORATIS شركة ذات مسؤولية 

محدود3
رأسلالها:100000 درهم

مقرها االجتلاعي: 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق 1 ك.ه - الدار البيضاء  
رقم التقييد في السجل التجاري: 

449452

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

العادي املؤرخ بتاريخ  26 نونبر 2020 

قرر شركاء شركة GORATIS ما يلي:

-تحديث اليظام األسا�سي بعد بيع 

األسهم:

 التوزيع الجديد للحصص: 

السيد عبد هللا غني 1000 حصة 

اجتلاعية 

بلجلوع 1000 حصة اجتلاعية

إقالة املسير السابق السيد امين 

سعودي وتعيين مسير جديد السيد 

عبد هللا غني-

و21   13،7،6،1 تعديل الفصول 

من اليظام األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259808

284I

CABINET CONSEIL ACHOURI

SORI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

SORI INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8 شارع 

محلد الخامس ، الطابق الثالث 

يسار الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SORI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.INVEST

إدار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارية  مالية  وأوراق  قابضة  شركة 

وحقوق ملكية..

شارع   8  : عيوان املقر االجتلاعي 

الثالث  الطابق   ، الخامس  محلد 

الدار   20000  - يسار الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

دري�سي  جعفر  السيد  السيد 

 100 بقيلة  حصة   800   : داودي 

درهم للحصة .

السيد3 السيد3 لبنى الوالي :  160 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

دري�سي  صوفيا  امنسة  السيد3 

داودي :  20 حصة بقيلة 100 درهم 

للحصة .

السيد3 امنسة ريتا دري�سي داودي 

:  20 حصة بقيلة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السيد جعفر دري�سي داودي 

عيوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

الوالي  لبنى  السيد3  السيد3 

عيوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

دري�سي  صوفيا  امنسة  السيد3 

البيضاء  الدار  عيوانه)ا(  داودي 

20000 الدار البيضاء املغرب.

السيد3 امنسة ريتا دري�سي داودي 

عيوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السيد جعفر دري�سي داودي 

عيوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259648.

285I

ELYX CONSULTING

 LICORNE DIGITAL

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LICORNE DIGITAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2, شارع 

ليبابيو,الوازيس, - 20410 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

484421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LICORNE DIGITAL SERVICES

-التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

اإلداري والخدمات الرقلية

-تيظيم وإدار3 الدورات التدريبية 

على  البحث  شبكات  تغطي  التي 

اإلنترنت والشبكات االجتلاعية ؛

في  واألفراد  الشركات  -دعم 

املهارات  شهادات  على  الحصول 

املقدمة ؛

التلثيل في املغرب أو في الخارج   -

لجليع العالمات التجارية وأي غرض 

مشابه أو مرتبط ؛.

شارع   ,2  : عيوان املقر االجتلاعي 

الدار   20410  - ليبابيو,الوازيس, 

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز بيجلون :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 LICORNE SARL :  500 الشركة

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بيجلون  العزيز  عبد  السيد 

اليواصر  كاساديا   2 فيال  عيوانه)ا( 

22000 الدارالبيضاء املغرب.

 LICORNE SARL الشركة 

 20410 شارع ليبابيو,    ,2 عيوانه)ا( 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بيجلون  العزيز  عبد  السيد 

اليواصر  كاساديا   2 فيال  عيوانه)ا( 

22000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

286I

FLASH ECONOMIE

الفرنيني  الطاهر
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة

شركة »الفرنيني  الطاهر»

شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها: 10.000  درهم

مقرها االجتلاعي :بالدار البيضاء, 

202 شارع عبد املومن رقم 05 

الطابق السفلي

السجل التجاري :424389

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

غشت   28 بتاريخ  البيضاء  الدار  في 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2020

الخصائص التالية:      

»الفرنيني   شركة  التسلية:   

املسؤولية  ذات  شركة  الطاهر» 

املحدود3 ذات الشريك الوحيد

الهدف االجتلاعي:

وتأجير  استيراد وتصدير وشراء   -

املواد الزراعية.

- شراء أو بيع أو تشغيل أو استثلار 

في رأس املال أو تأجير جليع امللتلكات 

أو  الحضرية  أو  املبنية  أو  امليقولة 

الريفية أو الزراعية.

والتشغيل  والتأجير  االستحواذ   -

والتأجير

- شراء وتأجير املعدات الزراعية.

وفقا  التصنيع  وربلا  البيع   -

مليتجات  الزراعية  لالستخدامات 

التي  األنشطة  وكذلك  املزرعة  هذه 

هي امتداد ألعلال اإلنتاج التي تقوم 

بها الشركة أو التي تدعم املزرعة.

 
ً
أيا علليات  أي  عامة  وبصفة   -

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  كانت 

قد  والتي  الرئي�سي  بالهدف  تتعلق 

، بشرط أال  تسهل امتداده وتطويره 

العلليات بأي شكل من  تؤدي هذه 

املدني  الطابع  تعديل  إلى  األشكال 

للشركة. 

الدارالبيضاء   : االجتلاعي  مقرها 

 05 رقم  املومن  عبد  شارع   -202

الطابق السفلي 

تاريخ  من  ابتداء  سية   99 املد3: 

التأسيس.

الرأسلال: 10.000 درهم

أسيد التسيير الى السيد الفرنيني 

الطاهر إلى أجل غير مسمى  التسيير:

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  التجاري 

البيضاء بتاريخ 01.10.2020 

من أجل الخالصة و البيان.                 

282I

FLASH ECONOMIE

TAHA Print
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAHA Print

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:50000 درهم

 مقرها اإلجتلاعي :زنقة أحلد 

الطوقي،إقامة العروق الطابق 3 رقم 

13 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

388632

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ بتاريخ 15 أكتوبر 2020 قرر :

- حل الشركة - 

الرحيم  عبد  السيد  تعيين   -

الوطيية  للبطاقة  سعيدين,الحامل 
BH12652 و القاطن في  سيدي  رقم 
عثلان بلوك 2 رقم 28 الدار البيضاء 

كلصفي للشركة 

- حدد مقر التصفية بزنقة أحلد 
الطوقي،إقامة العروق الطابق 3 رقم 

13  الدار البيضاء -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 32254

288I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

CARPITCH SARL
إعالن متعدد القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكياس ، 50000، 

مكياس املغرب

CARPITCH SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي:  الحي 

الصياعي يعقوب امليصور طريق 

الدار البيضاء شارع الحسن  الثاني 

القامر3 رقم 30  - 10120 الرباط 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23645

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

هبة 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي:  

هبة السيد3  فطومة أصهاض,السيد 

الكريم  عبد  السيد  محات,  محلد 

محات,السيد  الياس  السيد  محات, 

سعيد محات والسيد3 الهام محات 

لسبعة االف ومئتي )2200( حصة في 

الشركة بنسب متساوية )1200( لكل 

واحد لفائد3 السيد  محلد محات 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي:  

اضافة نشاط التجار3

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 6569.

289I

ELYX CONSULTING

 ECOLE AL JABR JUNIOR
OASIS PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ECOLE AL JABR JUNIOR OASIS

PRIVEE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 31, شارع 

ليغوسينيول, الوازيس, - 20410 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483492

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ECOLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AL JABR JUNIOR OASIS PRIVEE

إدار3   +  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتدريب  التعليلية  املؤسسات 

التعليلية  ,األنشطة  ,األحداث  املنهي 

,الثقافية والرياضية وجليع األنشطة 
املساعد3 األجرى

+االستحواذ املباشر أو غير املباشر 

على املشاركة في أي علل أو مؤسسة، 

من جالل إنشاء الشركات، واملشاركة 

في تأسيسها أو رفع رأس مال الشركات 

الرعاية،  طريق  عن  أو  القائلة، 
الحقوق  أو  املالية،  األوراق  وشراء 

االجتلاعية أو غير ذلك

+ إدار3  أعلال  و الشركات

+ استيراد وتصدير وتأجير وتسويق 

بالغرض  املتعلقة  واملعدات  املواد 
التجاري

وتأجير  وبيع  وشراء  إنشاء   +

جليع  واستغالل  واستئجار 

املؤسسات التعليلية

الصياعية  العلليات  جليع   +

التجارية واملالية و العقارية التي قد 

تكون لها صلة مباشر3 او غير مباشر3 

غرض   اواي  االجتلاعي  بالغرض 

يشبهه.

عيوان املقر االجتلاعي : 31, شارع 

 20410  - الوازيس,  ليغوسينيول, 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

 HOLDING GENERALE الشركة

  D’EDUCATION « HOLGED » SA

1000 : بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 HOLDING GENERALE الشركة

 D’EDUCATION « HOLGED »
زنقة البي الوازيس   ,4 SA  عيوانه)ا( 

20410 الدارالبيضاء  -الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ,4 السيد احلد بنيحي  عيوانه)ا( 
البيضاء  -الدار  الوازيس  البي  زنقة 

20410 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258189.

290I

GHIZLANE DOUBLANE

HONGCHENG
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علار3 العبدي شارع محلد 

السادس ، 24000، الجديد3 املغرب

HONGCHENG شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  الطابق 

الثالث إقامة ياسلين رقم 23 زاوية 
شارع ابن جلدون و زنقة جيل فيرن 

الجديد3  - 24000 الجديد3 ااملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12412

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HONGCHENG

 Import  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 export des équipements

.électroniques

الطابق    : عيوان املقر االجتلاعي 

زاوية   23 الثالث إقامة ياسلين رقم 

شارع ابن جلدون و زنقة جيل فيرن 

الجديد3  - 24000 الجديد3 ااملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 QIU XIAODAN :  500 السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 CHEN YANG :  500 السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 QIU XIAODAN السيد3 

الصين     24000 الصين  عيوانه)ا(  

الصين.

عيوانه)ا(    CHEN YANG السيد 

الصين 24000  الصين  الصين.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 QIU XIAODAN السيد3 

الصين     24000 الصين  عيوانه)ا(  

الصين

عيوانه)ا(    CHEN YANG السيد 

الصين 24000  الصين  الصين

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالجديد3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 25228.

291I

GHIZLANE DOUBLANE

GEMGARD
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 علار3 العبدي شارع محلد 

السادس ، 24000، الجديد3 املغرب

GEMGARD شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

 N° وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 22 RUE EL MEDIEK LOTS

 MOHAMEDIA ETG 2 - 24000

الجديد3 ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GEMGARD

بإيجاز  الشركة  غرض 

 GARDIENNAGE ET  :

.SURVEILLANCE

 N°  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 22 RUE EL MEDIEK LOTS

 MOHAMEDIA ETG 2 - 24000

الجديد3 ااملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بابا  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بابا عيوانه)ا( رقم 

 24000 تجزئة املحلدية الجديد3   3

الجديد3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بابا عيوانه)ا( رقم 

 24000 تجزئة املحلدية الجديد3   3

الجديد3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالجديد3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 25248.

292I

مستامية شامة

PLAYA MARINA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامية شامة
شارع املسير3 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير3 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62000، 

الياظور املغرب

PLAYA MARINA شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

لوطا راس املا الياظور - 62000 

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PLAYA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MARINA

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقلع.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - الياظور  املا  راس  لوطا  القدس 

62000 الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوطالب  عادل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 100000  : السيد عادل  بوطالب 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  بوطالب  عادل  السيد 
بركان  الليلون  حي  تالسينت  زنقة 

62000 الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بوطالب  عادل  السيد 
بركان  الليلون  حي  تالسينت  زنقة 

62000 الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3233.

293I

مستامية شامة

ZOUHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامية شامة
شارع املسير3 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير3 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62000، 

الياظور املغرب

ZOUHI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 142 شارع 

املسير3 142 الطابق االول - 62000 

الياظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20563

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 نونبر   05 املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

الحر�سي نجا3 كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 16 نونبر 

2020 تحت رقم 3563.

294I

مستامية شامة

ZOUHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامية شامة
شارع املسير3 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير3 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62000، 

الياظور املغرب

ZOUHI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املسير3 رقم 142 الطابق االول شارع 
املسير3 رقم 142 الطابق االول 

62000 الياظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20563

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 نونبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شوعة  زهير   )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائد3  السيد )3( نجا3 

الحر�سي بتاريخ 05 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 16 نونبر 

2020 تحت رقم 3563.

295I

tensiftconsultant

HSE NEW GENERATION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

tensiftconsultant

املكتب 2 علار3 الطيطاوي زنقة 

الصياعة ، 46000، آسفي املغرب

HSE NEW GENERATION شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

 SAFI, وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 N°85 RUE DARAA NAHDA -

46000 لسفي املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2825

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 30 أكتوبر 2019 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 SAFI, N°85 RUE DARAA« من 

NAHDA - 46000 لسفي املغرب» إلى 

«105 شارع كينيدي املديية الجديد3 

اسفي - 46000 لسفي  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2019 تحت رقم 2182.

296I

tensiftconsultant

ELECTRO SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

tensiftconsultant

املكتب 2 علار3 الطيطاوي زنقة 

الصياعة ، 46000، آسفي املغرب

ELECTRO SAFI شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي :  34 حي  

ايت اورير سيدي واصل اسفي - 

46000 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8053

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 يوليوز   10 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ELECTRO SAFI حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

اإلجتلاعي  34 حي  ايت اورير سيدي 

واصل اسفي - 46000 اسفي املغرب 

نتيجة ل..

و عين:

و  كلال  محلد   السيد)3( 

حي ايت اورير سيدي   34 عيوانه)ا(  

اسفي املغرب   46000 واصل اسفي 

كلصفي )3( للشركة.

و  نواوي  يوسف   السيد)3( 

عيوانه)ا( 93 حي عزوز شارع الكورس 

اسفي 46000 اسفي املغرب كلصفي 

)3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

34 حي   وفي    2020 يوليوز   14 بتاريخ 

 - اسفي  واصل  سيدي  اورير  ايت 

46000 اسفي املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 221.

292I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

EL AGRI-MEK
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

EL AGRI-MEK شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 

تجزئة السكن األنيق البساتين - 

50010 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGRI-MEK

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 9 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - البساتين  األنيق  السكن  تجزئة 

50010 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 500.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : العكري  علي  السيد  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 4 السيد علي العكري عيوانه)ا(  

50000 مكياس  درب لشكر الزرقاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ياسين الفاهيم عيوانه)ا( 
 50000 سعيد  القايد  درب   2 رقم 

مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 2122.

298I

FOUZMEDIA

CHABCHOUBI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CHABCHOUBI TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52402

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHABCHOUBI TRANS

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املستخدمين

مقاول في نقل السلع.

 59  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القييطر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشبشوبي عادل عيوانه)ا( 

 586 الرقم   4 زنقة   2 النهضة  حي 

14200 سيدي يحيى الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشبشوبي عادل عيوانه)ا( 

 586 الرقم   4 زنقة   2 النهضة  حي 

14200 سيدي يحيى الغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم -.

299I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

TIWIZI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

TIWIZI NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 106 

الراشدية 2 بلوك ب العالية  - 

28830 املحلدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10451

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2020 دجيبر   25 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 TIWIZI الوحيد  الشريك  ذات 

NEGOCE   مبلغ رأسلالها 100.000 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

 - بلوك ب العالية    2 الراشدية   106

 : املحلدية املغرب نتيجة ل   28830

عدم تحقيق رقم املعلالت.
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 106 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - العالية   ب  بلوك   2 الراشدية 

28830 املحلدية املغرب. 

و عين:

و  امعو  الحسن    السيد)3( 

  352 الصديق  تجزئة  عيوانه)ا( 

كلصفي  املغرب  املحلدية   28820

)3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

بلوك ب العالية   2 الراشدية   106  :

املحلدية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 31 يياير 

2021 تحت رقم 1813.

300I

«JHMS TRANS»   »ج.ه.م.س ترانس  » شركه ذات 

مسؤولية محدده شريك وحيد

  ج.ه.م.س ترانس 

 ش. ذ. م.م . ذ. ش. و

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

«JHMS TRANS»   »ج.ه.م.س 

ترانس  » شركه ذات مسؤولية 

محدده شريك وحيد

26 شارع مرس سلطان شقة 

3 الطابق األول ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

: » ج.ه.م.س ترانس » ش. ذ. م.م . ذ. 

ش. و شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  26 شارع 

مرس سلطان شقة 3 الطابق األول - 

-  20130  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483982

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 «  :  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
ذ.   . م.م  ذ.  ش.   « ج.ه.م.س ترانس 

ش. و.
نقل   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع بالسيارات بحلولة معتلد3 
)مقاول  طًيا   15 تساوي أو تزيد عن 
أنواع  لجليع  البري  اليقل  اليقل(; 
 ; للبضائع  الوطني  ;اليقل  البضائع 
وبيع وتأجير جليع مواد اليقل  شراء 

املستعللة....
عيوان املقر االجتلاعي :  26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق األول - -  

20130  الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : التوزاني  السيد جلال 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جلال التوزاني عيوانه)ا( 
 6 م س   3 العاليا طابق  ديار  إقامة 
علار3 4 شقة 16 بني يخلف 28815  

املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جلال التوزاني عيوانه)ا( 
 6 م س   3 العاليا طابق  ديار  إقامة 
علار3 4 شقة 16 بني يخلف 28815  

املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.
301I

U-BRIGHT MOROCCO

U-BRIGHT MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

U-BRIGHT MOROCCO
131 شارع  أنفا، إقامة أزور، مكتب 
رقم 11ـب، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
U-BRIGHT MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها االجتلاعي 131 شارع  
أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 11ـب، 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.429022

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تغيير   2020 03 دجيبر  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »ـ تسويق واستيراد 
جليع  وبيع  وتجار3  وشراء  وتصدير 
ومستحضرات  واملعدات  امليتجات 
لألشخاص  وامللحقات  التجليل 
أو  الرقلية  الوسائط  جليع  على   ،
استيراد  شراء،  بيع،  »ـ  إلى  ؛»  املادية 

وتصدير املعادن الثليية ؛
ـ تسويق واستيراد وتصدير وشراء 
وتجار3 وبيع جليع امليتجات واملعدات 
على جليع   ، لألشخاص  وامللحقات 

الوسائط الرقلية أو املادية ؛
.»

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258625.

302I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 RIANE KINE FORME
))S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املديية 
الطابق الثاني رقم 20 بركان ،

60000، بركان املغرب
RIANE KINE FORME )S.A.R.L-

A.U( شركة ذات مسؤولية محدود3 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
بيصالح الشطر 15 البقعة 42 بركان 

- 63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIANE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.(KINE FORME )S.A.R.L-A.U
الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بيصالح الشطر 15 البقعة 42 بركان 

- 63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ريان  كداني  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد3 كداني ريان : 1000 بقيلة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 كداني ريان عيوانه)ا( رقم 
24 زنقة الدنلارك حي الليلون بركان 

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 كداني ريان عيوانه)ا( رقم 
24 زنقة الدنلارك حي الليلون بركان 

63300 بركان املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 543/2020.

303I

CHARIBA EXPERTISE

 AMANDA BELYAZID
CREATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

CHARIBA EXPERTISE

ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البخاري، إقامة البغدادي، الطابق 

 Oujda ،60000 ، 3الخامس، وجد

Maroc

 AMANDA BELYAZID

CREATIONS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

سيدي يحي تجزئة جييار رقم 22 - 

60000 وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AMANDA BELYAZID  :

.CREATIONS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعجيات و الحلويات

مصيع أو معد لعصائر الفواكه و 

الخضروات .

طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 -  22 رقم  تجزئة جييار  يحي  سيدي 

60000 وجد3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 160.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 -
لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 
بنشاط  متعلقة  وأدوات  معدات   :
والعصائر  الحلويات  و  املعجيات 

بقيلة 59.550 درهم.
 : لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 
 3.900 بقيلة  كهربائية  ملحقات 

درهم.
 : لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 
 11.050 بقيلة  تكيولوجية  معدات 

درهم.
 : لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 

موقع أنترنت بقيلة 5.500 درهم.
معدات   : باليازيد  ر�سى  السيد 
وأدوات متعلقة بنشاط املعجيات و 
 59.550 بقيلة  والعصائر  الحلويات 

درهم.
ملحقات   : باليازيد  ر�سى  السيد 

كهربائية بقيلة 3.900 درهم.
معدات   : باليازيد  ر�سى  السيد 

تكيولوجية بقيلة 11.050 درهم.
موقع   : باليازيد  ر�سى  السيد 

أنترنت بقيلة 5.500 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 
امباص أنطوني غودي    11 عيوانه)ا( 

85500 هيربير فرنسا.
السيد ر�سى باليازيد عيوانه)ا( 11 
امباص أنطوني غودي  85500 هيربير 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
لبيل  بريجيت  أماندا  السيد3 
امباص أنطوني غودي    11 عيوانه)ا( 

85500 هيربير فرنسا
عيوانه)ا(   باليازيد  ر�سى  السيد 
 85500 امباص أنطوني غودي    11

هيربير فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 22.

304I

prism conseils

 BASDOU CAR باسدو كار

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 BASDOU CAR SARL باسدو كار

AU  شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اشراق رقم 39 بوفكران مكياس  - 

50000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

: باسدو  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. BASDOU CAR SARL AU كار

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - بوفكران مكياس    39 اشراق رقم 

50000 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ولحرير نور الدين  :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ولحرير نور الدين عيوانه)ا( 

رقم 253 تجزئة جيان مرجان مكياس  

50000 مكياس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ولحرير نور الدين عيوانه)ا( 

رقم 253 تجزئة جيان مرجان مكياس 

50000 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 02.

305I

preficos

JRRS NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

preficos

 mohamed bouziane résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca

 derb feriha rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca

JRRS NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26،شارع 

مرس السلطان، الطابق األول، 

الرقم 3  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.452221

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كوكوز   أنس    )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

أكتوبر   22 بتاريخ  جلوحي  رشيد  

.2020
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 255136.

306I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 SOCIETE KADIRI CASH

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION

COMPTABLE ET FISCALE

AV FAR N 4 ، 30000، FES maroc

 SOCIETE KADIRI CASH SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي األمل 
رقم 39 موالي يعقوب فاس.  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE KADIRI CASH SARL

.AU

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األموال.

مجال  في  املالية  الوساطة   -

األموال..

عيوان املقر االجتلاعي : حي األمل 
 - فاس.   يعقوب  موالي   39 رقم 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أفخري سعاد  السيد3 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  سعاد  أفخري  السيد3 
شقة  الغزالي  حامد  أبو  شارع   2
فاس   30000 اقامة دنيا فاس.    22

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  سعاد  أفخري  السيد3 
  22 الغزالي شقة  أبو حامد  شارع   2
اقامة دنيا فاس. 30000 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3294.
302I

FNMCOMPTA

NOULI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
NOULI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 إقامة 
السعاد3 شارع ابن مرحل الطابق 
2 رقم 5 - طيجة - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91555

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  23 دجيبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
  NOULI TRANS الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسلالها  مبلغ 
إقامة   21 وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
الطابق  مرحل  ابن  شارع  السعاد3 
طيجة   90000  - طيجة   -  5 رقم   2

املغرب نتيجة ل : ضعف التلويل.
و حدد مقر التصفية ب 21 إقامة 
الطابق  مرحل  ابن  شارع  السعاد3 
طيجة   90000  - طيجة   -  5 رقم   2

املغرب. 
و عين:

السيد)3( ر�سى  مهدي و عيوانه)ا( 
  8 املعلور3 رقم  شارع مراكش زنقة 
 )3( تطوان املغرب كلصفي   93000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 8042.

308I

FLASH ECONOMIE

FORGES DE BAZAS
إعالن متعدد القرارات

FORGES DE BAZAS
شركة ذات مسؤولية محدود3، 

رأسلالها 20.500.000 درهم
املقر الرئيس: الطريق 111، كلم 

11,500، سيدي البرنو�سي، 
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم 
-16661التعريف الضريبي رقم 

-01620622رقم التعريف املوحد 
لللقاولة 001524502000008

تحويل الشركة إلى شركة مساهلة
توقف فتر3 انتداب املسير
تعيين رئيس مجلس اإلدار3

تعيين املدير العام
أوال: بلوجب محضر الجلع العام 
االستثيائي بتاريخ فاتح دجيبر 2020، 
قرر شركاء شركة »فورج دو بازاص» 

ما يلي:

أ - تحويل الشركة ذات املسؤولية 

إلى شركة  حاليا  املوجود3  املحدود3 

مساهلة؛

األسا�سي  اليظام  اعتلاد  ب - 

الجديد على شكل شركة مساهلة؛

فتر3  توقف  على  اإلشهاد  ت - 

ثالثة  تعيين  وقرروا  املسير  انتداب 

متصرفين.

اجتلاعا  املتصرفون  عقد  ثانيا: 

دجيبر  فاتح  بتاريخ  اإلدار3  ملجلس 

رئيس  مهام  فصل  وقرروا   ،2020

مجلس اإلدار3 واإلدار3 العامة.

السيَد  املجلس  ينتخب  وبالتالي، 

رئيسا  بصفته  الدين  تاج  عثلان 

ملجلس اإلدار3 ويعين السيد أشرف 

كعيان بصفته مديرا عاما.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثالثا: 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 

عدد  تحت   04/01/2021 بتاريخ 

.260265

للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

309I

FLASH ECONOMIE

NOUR LINA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 MCA CONSULTING

5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء     

 NOUR LINA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها:10.000.000,00 درهم

مقرها اإلجتلاعي: 9 زنقة ابن كثير 

-حي املعاريف الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:256.112
رفع رأسلال الشركة 

العادي  الغير  العام  الجلع  قرر 

 26 بتاريخ  املؤرخ  الوحيد  للشريك 

نونبر 2020:
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بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

درهم   9.900.000,00 قدره 

إلى  درهم   100.000,00 من  أي 

من  ذلك  و  درهم   10.000.000,00

جالل إنشاء وإصدار  99.000 حصة 

 100,000 بقيلة  جديد3  اجتلاعية 

للواحد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260.382 

310I

ECOCOMPTA

TALANOIDIL BATIMENT

إعالن متعدد القرارات

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

TALANOIDIL BATIMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 26 شارع 

مرس السلطان طابق 1 شقة 3 - 

20006 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.453545

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 29 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

املصادقة على عقد تفويت الحصص 

الحسين  اوفاتح  للسيد  االجتلاعية 

500 حصة  الى السيد كريجم العيد 

اجتلاعية

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

دات  شركة  من  الشركة  تحويل 

الى شركة دات  املسؤولية املحدود3 

الشريك  دات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

استقالة السيد اوفاتح الحسين

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 

0

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260518.

311I

FIDALUXE

ENTOMONUTRIS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDALUXE

 BV Prince My ,12

 Abdellah Résidence BAB

 DOUKKALA Bloc «B« 3éme

 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC

ENTOMONUTRIS شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املسير3 2 د 
رقم 103 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109915

 02 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENTOMONUTRIS

الفالحة-  : غرض الشركة بإيجاز 

فالحية- الغراض  الحشرات  تربية 

تربية الحلزون..

عيوان املقر االجتلاعي : املسير3 2 
د رقم 103 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد دردور :  200 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 300   : جرباش  السعيد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  دردور  محلد  السيد 
 40000 34 مراكش  2 د رقم  املسير3 

مراكش املغرب.
السيد السعيد جرباش عيوانه)ا( 
املسير3 2 د رقم 103 مراكش 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  دردور  محلد  السيد 
 40000 34 مراكش  2 د رقم  املسير3 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   13 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 9904 .
312I

FIDALUXE

 GULSTREAM
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My ,12

 Abdellah Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc «B« 3éme
 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC
 GULSTREAM TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فضاء 

املصطفى محيطة السلاللية الطابق 
2 الشقة 8 -  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 109992

 04 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GULSTREAM TECHNOLOGY
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتصدير- متيوعة-االستراد 

املصاحبة التقيية والتكيولوجيا..
فضاء   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املصطفى محيطة السلاللية الطابق 
مراكش   40000  -   -  8 الشقة   2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد علي العلوي 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد ابراهيم الصوابني 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  العلوي  علي  السيد 
مراكش   40000 قصر اغجد الريش 

املغرب.
الصوابني  ابراهيم  السيد 
عيوانه)ا( املسير3 د رقم199  مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصوابني  ابراهيم  السيد 
عيوانه)ا( املسير3 د رقم199 مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 11012 .

313I
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SPEEDAF

سبيداف-مروك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SPEEDAF
 BD ZERKTOUNI 3 ETAGE 46

 NR 6 46 BOULEVARD
 ZERKTOUNI، 20000،

casablanca MAROC
سبيداف-مروك شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطبق الثالث الرقم 

6  البيضاءشارع الزرقطوني الطبق 
الثالث الرقم 6  البيضاء - 20000 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484691
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سبيداف-مروك.
اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي.
46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
  6 الرقم  الثالث  الطبق  الزرقطوني 
الطبق  الزرقطوني  البيضاءشارع 
 20000  - البيضاء    6 الثالث الرقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
دانك  كزون  يونك  السيد 
رياض الشالل  الشالالت   عيوانه)ا( 
مجلوعة 6 علار3 2  111111 اوهان 

الصين.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  احلد  حيلمي  السيد 

مجلوعة  الشالل  رياض  الشالالت  

املحلدية   20350  5 رقم   2 علار3   6

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259203.

314I

CEDECOM

BODINEK
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

BODINEK شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 

الشرارد3 درب لوبيال بوركون الدار 

البيضاء - 20200  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

424269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BODINEK

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   10  : عيوان املقر االجتلاعي 

الدار  بوركون  لوبيال  الشرارد3 درب 

البيضاء  الدار    20200  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر بظاظ :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر بظاظ عيوانه)ا( 
رقم 08 تجزئة شانتيلار 02 زنقة 03 

 20200 البيضاء  املعاريف  ايبييال 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد القادر بظاظ عيوانه)ا( 
رقم 08 تجزئة شانتيلار 02 زنقة 03 

 20200 البيضاء  املعاريف  ايبييال 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 248020.

315I

MOHAMED SAFRIOUI

CLEAN LAB
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

CLEAN LAB شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 زنقة 

إبراهيم بن أدهم املعاريف  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.463149

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 50.000« أي من  درهم»   400.000»
عن  درهم»   450.000« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260508.
316I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARACON
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LARACON »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة الوفاء 

الطابق االول رقم 1698 - 92000 
العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 1413.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 16 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تعديل أهداف الشركة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
زياد3 رأس املال بلقدار 400.000.00 
إلى   200.000.00 من  ليرتفع  درهم 
600.000.00 درهم وذلك بخلق 4000 
100 درهم لكل  حصة جديد3 بقيلة 
منها سيتم عن طريق مساهلات نقدية 
من  على أن يتم دفع الربع   للشركاء 
مقدار الزياد3 أي 100.000.00 درهم. 
والباقي سيتم دفعه في مياسبة واحد3 
أو أكثر بعد قرار من املسير، جالل فتر3 

ال تتجاوز جلس سيوات
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
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تغيير الفصول 3 و 6 و2 من  القانون 
األسا�سي  للشركة

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 
في  السيد محلد علي جريف  تاكيد 
مهامه كلسير وحيد ملد3 غير محدود3 
في  بامضائه  ملزمة  الشركة  ان  كلا 

جليع العقود املتعلقة بها
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
صياغة قانون أسا�سي جديد للشركة 

و املصادقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
* الهدف :        - اعلال مختلفة للبياء.        
- الوساطة.      - اإلنشاءات املعدنية 
و الصياعة املعدنية.         - بيع مواد 
البياء.                  - اعلال األملييوم 
 ، ، السباكة  اليجار3   ، العزل املائي   ،
الطالء   ، الكهرباء   ، الصرف الصحي 
املشاركة   -  ......... وغيرها  الزجاج   ،
في الصفقات العلومية والخاصة و 
  , ء نشا إل ا املياقصات.       - 
الشراء,  الكراء,  االستغالل,  التسيير, 
لجليع األصول التجارية.             و علوما 
جليع العلليات التجارية, الصياعية, 
العقارية, أو غير العقارية التي  املالية, 
لها عال قه مباشر3 باألهداف أعاله و 
التي بإمكانها تطوير أهداف الشركة, 
و كذلك كل مساهلة مباشر3 أو غير 
مباشر3 تحت أي صفة في الشركات 

التي لها أهداف ملاثلة.     
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
تم   - املساهلات                 :6 املاد3 
إضافة ما يلي إلى رأس مال الشركة 
جالل  درهم   10.000.00 مبلغ   •   :
التاسيس   • زياد3  مبلغ 190.000.00 
دلك  و  الشركة  مال  رأس  في  درهم 
الحساب الجاري  عن طريق ادماج  
العام  الجلع  قرره  الذي   ، للشركاء 
     .06/05/2009 بتاريخ  العادي  غير 
في  درهم   400.000.00 مبلغ  زياد3  
رأس مال الشركة و دلك عن طريق 
تبعا  للشركاء   نقدية  مساهلات 
لقرار الجلع العام غير العادي بتاريخ 
16/12/2020 على أن يتم دفع الربع  
 100.000.00 أي  الزياد3  مقدار  من 

درهم. والباقي سيتم دفعه في مياسبة 

واحد3 أو أكثر بعد قرار من املسير، 

جالل فتر3 ال تتجاوز جلس سيوات . 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

يبلغ   - رأس املال                :2 املاد3 

ألف(  )ستلائة  الشركة  مال  رأس 

600.000.00 درهم مقسلة إلى )ستة 

)مائة(  بقيلة  حصة   6.000 آالف( 

املكتتب بها  درهم للحصة.    100.00

 200.000.00 ألف(  )مائتا  بالكامل 

درهم. و )أربعلائة ألف( 400.000.00 

درهم تم دفع  ربعها  أي 100.000.00 

درهم. والباقي سيتم دفعه في مياسبة 

واحد3 أو أكثر بعد قرار من املسير، 

جالل فتر3 ال تتجاوز جلس سيوات.   

يتم توزيع الحصصعلى اليحو التالي:  

 4500  ، السيد محلد علي جريف   •

حصة            • السيد3 أمال الزواكي ،  

1500 حصة       أي ما مجلوعه ستة 

آالف حصة 6.000 حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 1129.

312I

OUR EXPERT

MAFRAK BM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MAFRAK BM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

 N 7 LOT وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
109825

 18 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAFRAK BM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE MATÉRIAUX

. DE CONSTRUCTION
 N 2 LOT : عيوان املقر االجتلاعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شهى  يوسف  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  شهى  يوسف  السيد 

اسبانيا 28009 ملقا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  شهى  يوسف  السيد 

اسبانيا 28009 ملقا اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 119064.

318I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

KATENA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
KATENA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فاس 
الشقة رقم 14 اقامة ا2 الطابق 
الثاني االمان بنسود3  - 30000 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40621

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 نونبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )3( ليلى   الطاهري 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   250
250 حصة لفائد3  السيد )3( هشام  

الطاهري بتاريخ 09 نونبر 2020.
ياسلييا    )3( السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   250 الطاهري 
السيد  لفائد3   حصة   250 أصل 
نونبر   09 هشام الطاهري بتاريخ   )3(

.2020
غالي   محلد   )3( السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   250 الطاهري 
السيد  لفائد3   حصة   250 أصل 
نونبر   09 هشام الطاهري بتاريخ   )3(

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3899/2020.

319I

FIDERSER

 STE MONDE
EXPORTATION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC
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 STE MONDE EXPORTATION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي السالم 
بلوك 25 رقم 09 - 14200 سيدي 

سليلان املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1282

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 09 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 -  09 رقم   25 بلوك  السالم  »حي 
إلى  سيدي سليلان املغرب»   14200
 14200  -  184 رقم  املحلدية  »حي 
واضافة  املغرب  سليلان   سيدي 
مهية توزيع استيراد االجهز3 الطبية 

واملواشف التشخيصية املتبرية».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 02 

يياير 2021 تحت رقم 03/20201.
320I

SOCIETE SEJD SARL

SOCIETE ZARA VIL SARL

إعالن متعدد القرارات

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
  SOCIETE ZARA VIL SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»
 6EME :وعيوان مقرها االجتلاعي
 ETAGE N 58 RES LINA ANGLE
 BD MED V AV TAN TAN ET

 RUE DE LIBAN TANGER 90000
.TANGER MAROC

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.84865
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيد الزيات حتيم و 

الزيات الحسين و تعيين مسير جديد 
للشركة أحلد بوريال

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 
للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

أحلد بوريال
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 8112.
321I

SAGASUD

HAFID ET FRIRS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
HAFID ET FRIRS شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املسير3 الخضراء الشطر الثاني 

رقم 1204 املر�سى العيون - 20000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HAFID : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ET FRIRS
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل  البضائع  نقل  بيقل،  يتعلق 

لحساب الغير.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الشطر الثاني رقم  املسير3 الخضراء 
 20000  - العيون  املر�سى   1204

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عالل  حافظ  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 السيد حافظ عالل : 100 بقيلة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  عالل  حافظ  السيد 
تيغير  امسلرير  امرغاد  امحلد  ايت 

45800 تيغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  عالل  حافظ  السيد 
تيغير  امسلرير  امرغاد  امحلد  ايت 

45800 تيغير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22 دجيبر 

2020 تحت رقم 3145/2020.

322I

SOCIETE SEJD SARL

 SOCIETE PLAYA EXPRESSO
SARL

إعالن متعدد القرارات

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
 SOCIETE PLAYA EXPRESSO
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»
 AV MED :وعيوان مقرها االجتلاعي
 6 IRIS 112 IMM A3-A4 N 125

 TANGER - 90000 TANGER
.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64932
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيد الزيات حتيم و 
الزيات الحسين و تعيين مسير جديد 

للشركة أحلد بوريال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 
للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي:  

أحلد بوريال
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 8114.

323I

CABINET BADREDDINE

SAID NUTRITION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
229 أ مسير3 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
SAID NUTRITION شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
14 علار3 2 الشقة رقم 10 جيان 
أوراض  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
109985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAID  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NUTRITION
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميتجات رياضية .
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امليتجات  وتصدير  استيراد   -
الرياضية ومستحضرات التجليل.

العلليات  جليع  العلوم  وعلى   -
املدنية، التجارية، املالية، الصياعية 
ترتبط بصفة  التي قد  والعقارية 
مباشر3 أو غير مباشر3 بغرض الشركة 
والتي من شأنها تطوير غرض الشركة

.
عيوان املقر االجتلاعي : تجزئة 14 
علار3 2 الشقة رقم 10 جيان أوراض  

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 SAID NUTRITION الشركة 
درهم   100 بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيد بلعوني عيوانه)ا( 
فيال بلعوني رقم 24 مجتاط 2 اليخيل 

الشلالي  40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيد بلعوني عيوانه)ا( 
فيال بلعوني رقم 24 مجتاط 2 اليخيل 

الشلالي  40000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119181.
324I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

S.T.EP.I.R.A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
S.T.EP.I.R.A SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 522 
سيكتور 01 الحي الجديد كلليلة  - 

52000 الراشيدية املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   2.990.000»

 3.000.000« إلى  درهم»   100.000»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 06 يياير 

2020 تحت رقم 06/2021.

325I

WISE ACADEMEX PRIVE

WISE ACADEMEX PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WISE ACADEMEX PRIVE

46 شارع،الزرقطوني ، الطابق 

الثاني ، رقم 6 ، 20110، الدار 

البيضاء املغرب

WISE ACADEMEX PRIVE  شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483.809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WISE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. ACADEMEX PRIVE

جليع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  كل  في  التكوينية  الخدمات 

اللغات  في  وجاصة  التعليلية 

وتكيولوجيات اإلعالم 

واالستشار3  املساعد3  تقديم 

السابقة  امليادين  في  لللقاوالت 

ذكرهلا

جليع جدمات التاطير لألشخاص 

هدف  في  واملقاوالت  واملجلوعات 

والتاهيالت  القدرات  تحسين 

والعالقات داجل املجلوعات.

لها  التي  املقاوالت  جليع  تلثيل 

هدف مشابه..

املعامالت  كل  عام  وبشكل 

التجارية والعقارية و املالية التي تلس 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

الرئي�سي.

46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 6 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف علي :  5.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(   علي  يوسف  السيد 

 U.S Hwy 281 N, Unit 1512 San

نيو   Antonio, TX 28258 19.500

جيرزي امريكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(   علي  يوسف  السيد 

 U.S Hwy 281 N, Unit 1512 San

نيو   Antonio, TX 28258 19.500

جيرزي امريكا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258288.

326I

س-اطلس

YOS CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب

YOS 100.000 شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

العثلانية الحي االداري الطابق 

الثالت  - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YOS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.100.000

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البياء

تجزئة االرا�سي

ميعش عقاري.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الطابق  االداري  الحي  العثلانية 

الثالت  - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : يوسف  نحيلة  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  يوسف  نحيلة  السيد 
2 ملر بير�سي اقامة مالك طابق  رقم 
الدار   20000 طونطوفيل   1 1 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  يوسف  نحيلة  السيد 
2 ملر بير�سي اقامة مالك طابق  رقم 
الدار   20000 طونطوفيل   1 1 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 25.

322I

COMPTAMEK

PARAPHARMACIE ALILOU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 PARAPHARMACIE ALILOU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 
تجزئة مسعود باملنزل رقم 23   - 

50050 مكياس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMACIE ALILOU
تجار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد شبه صيدلية.
 3 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 -    23 رقم  باملنزل  مسعود  تجزئة 

50050 مكياس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد3 كريلة عليلو  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  السيد3 كريلة عليلو  
باب  األمل  حي   25 زنقة   05 رقم 

السيفر 30100  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  السيد3 كريلة عليلو  
باب  األمل  حي   25 زنقة   05 رقم 

السيفر 30100  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 4533.

328I

FICOB  مكتب املحاسبة

CULTURE HELP
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامة ايلان, شقة 4، شارع موالي 
ادريس االول, املسير3 1, تلار3 ، 

10000، تلار3 املغرب
CULTURE HELP شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 218 اقامة 
اليور, املجلوعة 13, الشقة 10, 
مرس الخير  - 12020 تلار3 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.111202

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )3( غيثة الهجراوي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

أكتوبر   08 الهجراوي بتاريخ  محلد  

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   23 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 109622.

329I

FICOB  مكتب املحاسبة

CULTURE HELP
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ايلان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االول, املسير3 1, تلار3 ، 

10000، تلار3 املغرب

CULTURE HELP  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 218 اقامة 

اليور, املجلوعة 13, الشقة 10, 

مرس الخير - 12020 تلار3 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111202

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم تعيين 

السيد)3(   للشركة  جديد  مسير 

الهجراوي محلد عبد الجليل  كلسير 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   23 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 109622.

330I

COMPTAMEK

 SOULAIMANE TAHA

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

 SOULAIMANE TAHA TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 

شارع 4 حي امل سيدي بوزكري  - 

50020 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51832

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOULAIMANE TAHA TRAVAUX

.DIVERS

*تجار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البياء

*اشغال مختلفة 

*تجار3 بصفة عامة .
 3 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - حي امل سيدي بوزكري    4 شارع 

50020 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : البخاري  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : الكبداني  علاد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد البخاري عيوانه)ا( 
دوار بني معدان ج ق شرقاو3 زرهون  

50353 مكياس املغرب.
عيوانه)ا(  الكبداني  السيد علاد 
 2 رقم   1 شطر  العلران  رياض 

50045 مكياس املغرب. ويسالن  
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد البخاري عيوانه)ا( 
دوار بني معدان ج ق شرقاو3 زرهون  

50353 مكياس املغرب
عيوانه)ا(  الكبداني  السيد علاد 
رياض العلران شطر 1 رقم 2 ويسالن 

50045 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 4534.
331I

فيد بيست كونسيلتين

NEVSKAYA LEADERSHIP
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

20000، العيون املغرب
NEVSKAYA LEADERSHIP شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
السعاد3 شارع موالي اسلاعيل زنقة 
بركان رقم 01 طابق االول العيون 

حي السعاد3 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم 01 طابق االول 
العيون 20000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NEVSKAYA LEADERSHIP
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
السعاد3 شارع موالي اسلاعيل زنقة 
بركان رقم 01 طابق االول العيون حي 
السعاد3 شارع موالي اسلاعيل زنقة 
العيون  االول  طابق   01 رقم  بركان 

20000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سليم  عادل  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  سليم  عادل  السيد 
املسير3  اقامة  الشفشاوني  شارع 
البيضاء  س  ع   20 رقم   5 ا  علار3 

20000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  سليم  عادل  السيد 
املسير3  اقامة  الشفشاوني  شارع 
البيضاء  س  ع   20 رقم   5 ا  علار3 

20000 العيون املعرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 30 دجيبر 

2020 تحت رقم 3252.

332I

فيد بيست كونسيلتين

LIMAY IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعاد3 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

20000، العيون املغرب

LIMAY IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 249 

تجزئة مديية الوحد3 الشطر 2  رقم 

249 تجزئة مديية الوحد3 الشطر 2  

20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LIMAY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIERE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق.
عيوان املقر االجتلاعي : رقم 249 
تجزئة مديية الوحد3 الشطر 2  رقم 

249 تجزئة مديية الوحد3 الشطر 2  

20000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املح  ملعييين  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 4 السيد ملعييين املح عيوانه)ا( 
بلوك 4 الحي الجديد 20000 العيون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 4 السيد ملعييين املح عيوانه)ا( 

بلوك 4 الحي الجديد 20000 العيون 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 28.

333I

CABINET AEQ

إكستشانجز أند كمينيكسيون

تعيين رئيس مجلس اإلدار3

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,52

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

إكستشانجز أند كلينيكسيون 

»شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

ابن جهير تجزئة البيروني إقامة 

دارالسالم بوركون - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدار3»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98645

اإلداري   العام  الجلع  إطار  في   

املؤرخ في 30 نونبر 2020

الشياوي  السيد  تعيين  تقرر 

عبدالقادر

شركة  إدار3  ملجلس  رئيسا 

إكستشانجز أند كلينيكسيون

بتاريخ: 30 نونبر 2020

له  املخولة  الصالحيات  وتتلثل 

بدون  الصالحيات  جليع  يلي:  فيلا 

أو تحفض طبقا للقانون و  استثياء 

القانون األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259624.

334I
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CABINET AEQ

إكستشانجز أند كمينيكسيون
تعيين أعضاء مجلس اإلدار3

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,52

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

إكستشانجز أند كلينيكسيون 
»شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 
ابن جهير تجزئة البيروني إقامة 
دارالسالم بوركون - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلدار3»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.98645

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 30 نونبر 2020

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدار3 
جالل السيوات املالية التالية: 

2021 -
2022 -
2023 -

األشخاص الطبيعيون: 
عبدالرحلان  بلحسن  السيد)3( 
عيوانه)ا(  والكائن  إداري  بصفته)ا( 
فيال عائشة تجزئة التهامي جليز  ب: 

40000 مراكش املغرب
األشخاص املعيويون: 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259624.

335I

 انوار پيب

ANOUAR PUB
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

انوار پيب
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، 20050، الدار البيضاء املغرب

ANOUAR PUB شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.414921

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 دجيبر   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

استيراد  تأجير،  شراء،  بيع، 

معدات  أنواع  جليع  وتصدير 

الطباعة؛

استيراد  تأجير،  شراء،  بيع، 

وتصدير جليع أنواع آالت القطع ؛

واملواد  املواد  جليع  شراء،  بيع، 

واملكونات اإلعالنية ؛

تصليم وتخطيط وتخطيط صالة 

العرض والوكالة واملكتب واملتجر ؛

الالفتات  وتسويق  تصنيع 

ولوحات اإلعالنات والرسوم املتحركة 

الخفيفة والالفتات واالتصال املرئي ؛

والحروف  امليقوشة  الحروف 

املرسومة أو الالصقة والديكور على 

املركبات.

طباعة رقلية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260462.

336I

مكتب املحاسبة

BELKHI
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعاد3 2 ، 15000، 

الخليسات املغرب

BELKHI »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار أيت 

حدو أيت بوجلعة مجلع الطلبة 

أيت أوريبل - - الخليسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28863

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 04 يياير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تعدبل البيد 21 من القانون األسا�سي 

للشركة وذلك بحذف فقر3 ميه

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :21 رقم  بيد 

مايلي: التسيير 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 9.

332I

FREE FOR YOU FOOD SARL

FREE FOR YOU FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FREE FOR YOU FOOD SARL
زنقة االردن اقامة يامية 2 الطابق 

االول رقم 30 طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب

FREE FOR YOU FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
االردن اقامة يامية 2 الطابق االول 

رقم 30 طيجة - 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111432

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FREE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FOR YOU FOOD

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد، 

التصدير وتسويق امليتجات الغذائية 

العامة.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق االول   2 يامية  االردن اقامة 
طيجة   90000  - طيجة   30 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : السيد أحلد املقدم 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 نسرين املقدم :  50 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحلد املقدم عيوانه)ا( حي 
بئر الشفاء   2 142 رقم  السانية زنقة 

طيجة 90090 طيجة املغرب.

السيد3 نسرين املقدم عيوانه)ا( 
بئر   14 رقم   12 زنقة  السانية  حي 

الشفاء طيجة 90090 طجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحلد املقدم عيوانه)ا( حي 
بئر الشفاء   2 142 رقم  السانية زنقة 

طيجة 90090 طيجة املغرب

السيد3 نسرين املقدم عيوانه)ا( 
بئر   14 رقم   12 زنقة  السانية  حي 

الشفاء طيجة 90090 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   30 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232810.

338I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

3E LINKS
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
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 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «
 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC
3E LINKS  شركة التوصية 

البسيطة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي البوغاز 

زنقة محلد الرا�سي السالوي رقم 
34 الطابق الثاني  طيجة . - 90000 

طيجة املغرب 
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
األسا�سي لشركة التوصية البسيطة 

باملليزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 3E  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LINKS
اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي البري للبضائع .
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
البوغاز زنقة محلد الرا�سي السالوي 
 -  . طيجة  الثاني   الطابق   34 رقم 

90000 طيجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ياسين   العسري  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 500   : فرحون   سار3  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العسري ياسين  عيوانه)ا( 
الرا�سي  محلد  زنقة  البوغاز  حي 
طيجة    90000   34 رقم  السالوي 

املغرب .
عيوانه)ا(  السيد3 فرحون سار3  
 90000  05 رقم   41 زنقة  البوغاز 

طيجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العسري ياسين  عيوانه)ا( 

الرا�سي  محلد  زنقة  البوغاز  حي 

السالوي رقم 90000 طيجة  املغرب 

عيوانه)ا(  السيد3 فرحون سار3  

 90000  05 رقم   41 زنقة  البوغاز 

طيجة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 169.

339I

حفيظ ابرايم

ليوبار كونفيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

حفيظ ابرايم

214، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 

الطابف األول، الدار البيضاء. ، 

20451، الدار البيضاء املغرب

ليوبار كونفيكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ميطقة 

صياعية ، موالي رشيد ، تجزئة رقم 

8 ، الطابق رقم 1 ، الدار البيضاء - 

20550           الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املصطفى    )3( السيد  تفويت 

31.500 حصة اجتلاعية من  هاشم 

السيد  35.000 حصة لفائد3   أصل 

 05 بتاريخ  الشيخ  أمين  محلد   )3(

أكتوبر 2020.

تفويت السيد )3( ناديا  اليوسفي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   3.500

 )3( السيد  لفائد3   حصة   35.000

محلد أمين الشبخ بتاريخ 05 أكتوبر 

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260652.

340I

ديوان الخدمات

GROUPEMENT ZW
شركة التضامن

رفع رأسلال الشركة

ديوان الخدمات
شارع محلد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

GROUPEMENT ZW شركة 
التضامن

وعيوان مقرها اإلجتلاعي سيدي 
عبد العزيز اوالد احسين - 14200 

سيدي سليلان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2021 يياير   02 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 60.000« أي من  درهم»   440.000»
عن  درهم»   500.000« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 
08 يياير 2021 تحت رقم 04/2021.

341I

BENZINA FIRDAOUS

 SOCIETE PREMIUM
 STUDIOS PRODUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE PREMIUM STUDIOS
PRODUCTION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 39 

حي سباق الخيل - 15150 الرماني 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE PREMIUM STUDIOS

.PRODUCTION SARL AU

ستوديو   : بإيجاز  غرض الشركة 

النتاج و تصوير األفالم السييلائية.
 39 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

الرماني   15150  - الخيل  حي سباق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ميصف بيقطيب :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بيقطيب  ميصف  السيد 
حي سباق الخيل   39 رقم  عيوانه)ا( 

15150 الرماني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بيقطيب  ميصف  السيد 
حي سباق الخيل   39 رقم  عيوانه)ا( 

15150 الرماني املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرماني  بتاريخ 29 دجيبر 

2020 تحت رقم 53.

342I
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حفيظ ابرايم

ليوبار كونفيكسيون
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

حفيظ ابرايم

214، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 

الطابف األول، الدار البيضاء. ، 

20451، الدار البيضاء املغرب

ليوبار كونفيكسيون  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ميطقة 

صياعية ، موالي رشيد ،تجزئة رقم 

8 ، الطابق األول ، الدار البيضاء - 

20550 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 05 أكتوبر 2020 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)3( الشيخ  

محلد أمين كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260652.

343I

STE ANGLE DE GESTION SARL

MEGAMINX SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

MEGAMINX SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع واد 

املخازن رقم 06 مكتب 4  - 93000 

تطوان  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24095

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

شركة   MEGAMINX SERVICES

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 10.000 درهم 

واد  وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

 93000  -   4 مكتب   06 املخازن رقم 

تطوان  املغرب  نتيجة النعدام التام 

لرقم املعامالت .

و عين:

و  الكداري  مريم    السيد)3( 

شارع عالل الفا�سي اقامة  عيوانه)ا( 

 93000   1 رقم  س  بلوك  الحلراء 

تطوان املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

2020 وفي شارع واد  نونبر   23 بتاريخ 

 93000  -   4 مكتب   06 املخازن رقم 

تطوان  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

01 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6096.

344I

L EXPERT DE GESTION

ITALIANO VERO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ITALIANO VERO  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

كولونيل كازيل فيال ميرفار كامب 

الغول متجر رقم 1 جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ITALIANO VERO

 ، مطعم   : غرض الشركة بإيجاز 

سياك ، تسيير الوحدات الفيدقية و 

الرياضات ..االرشاد .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

كامب  ميرفار  فيال  كازيل  كولونيل 

 - مراكش  جليز   1 رقم  متجر  الغول 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MARCO PIAZZOLLA السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  500

للحصة.

 PATHOS INVEST LTD الشركة 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  500

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MARCO PIAZZOLLA السيد 

كورسيكو   40000 ايطاليا  عيوانه)ا( 

ايطاليا.

 PATHOS INVEST LTD الشركة 

اجيلتاك مارشال  ماجيرو  عيوانه)ا( 

ايسليدا 40000 مارشال ايسليدا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MARCO PIAZZOLLA السيد 

كورسيكو   40000 ايطاليا  عيوانه)ا( 

ايطاليا

السيد فابيو دي ماركو عيوانه)ا( 

السلاللية   12 شقة  املروى  اقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119335.

345I

3C-AUDIT

MAROC ORGANIC
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

MAROC ORGANIC  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن الحبيب 

اقامة املشرق II الطابق 1الرقم 3 - 

21000 الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32112

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تم تعيين  11 شتيبر  املؤرخ في 

بن  السيد)3(   للشركة  مسير جديد 

جلون عادل  كلسير آجر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252905.

346I

LA MAROCAINE C.J

J-S TRADIV
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

علار3 بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب
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J-S TRADIV  شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تانوغة 
مركز تاكزيرت  - 23000 بني مالل  

املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6699

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2020 دجيبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«500.000 درهم» أي من »500.000 
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 23/2021.

342I

L EXPERT DE GESTION

SEVEN SENSES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SEVEN SENSES شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد هللا التوفيق اقامة سفير 
شقة رقم 24 الطابق الخامس 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SEVEN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SENSES

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوحدات  و  الفيادق  و  الرياضات 

الفيدقية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

موالي عبد هللا التوفيق اقامة سفير 

الخامس  الطابق   24 رقم  شقة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 FRANCO URGENTI السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   :  500

للحصة.

 RITA BRAUN :  500 السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 FRANCO URGENTI السيد 

 40000 ابانو تيرم ايطاليا  عيوانه)ا( 

ايطاليا ايطاليا.

السيدRITA BRAUN 3 عيوانه)ا( 

ايطاليا   40000 ايطاليا  تيرم  ابانو 

ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 FRANCO URGENTI السيد 

 40000 ابانو تيرم ايطاليا  عيوانه)ا( 

ايطاليا ايطاليا

السيدRITA BRAUN 3 عيوانه)ا( 

ايطاليا   40000 ايطاليا  تيرم  ابانو 

ايطاليا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119323.

348I

prism conseils

 كنطوار دو طخافو 

 COMPTOIR DE TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 COMPTOIR DE كيطوار دو طخافو 

TRAVAUX SARL AU     شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 102 

مرجان 06 باب البطيوي مكياس - 

50000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIR DE كيطوار دو طخافو

.    TRAVAUX SARL AU

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متيوعة أو إنشاءات

تجار3.

عيوان املقر االجتلاعي : رقم 102 

 - البطيوي مكياس  باب   06 مرجان 

50000 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 500.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جبابر3  السالم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   5.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جبابر3  السالم  عبد  السيد 

باب   06 مرجان   102 رقم  عيوانه)ا( 

مكياس   50000 مكياس  بطيوي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

جبابر3  السالم  عبد  السيد 

باب   06 مرجان   102 رقم  عيوانه)ا( 

مكياس   50000 مكياس  بطيوي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 93.

349I

FIDUCIAIRE BAMMOU

DAS DEKO HAUS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

DAS DEKO HAUS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 

رقم 5 طابق ما بين الطابقين إقامة 

حيان مكرر 38 زاوية جليل الصدقي 

الزاهاوي و محلد غرنيط القييطر3 - 

14000 القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

58045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEKO HAUS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للشقق  الديكور  لسلع  بالتفصيل 

واملحالت

تاجر األجهز3 املنزلية

املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   

واألمتعة.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
طابق ما بين الطابقين إقامة   5 رقم 
38 زاوية جليل الصدقي  حيان مكرر 

الزاهاوي و محلد غرنيط القييطر3 - 

14000 القييطر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عرابة  يوسف  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  عرابة  يوسف  السيد 
القييطر3  سليلان  موالي  زنقة   35

14000  القييطر3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  عرابة  يوسف  السيد 
القييطر3  سليلان  موالي  زنقة   35

14000  القييطر3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 52.

350I

SAVOIR EXPERT

SORFAPRO

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

SORFAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 53 

تجزئة بوعابيدي مساي صفرو - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2012 مارس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SORFAPRO

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متيوعة ، املطور العقاري.

 53 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

 - صفرو  مساي  بوعابيدي  تجزئة 

31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوزياني عبد العزيز :  200 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 200   : إكرام  بوزياني  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 بوزياني هبة :  200 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

  : السيد3 بوزياني فاطلة الزهراء 

200 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 

 200   : مريم  علراني  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  بوزياني  السيد 
تجزئة بوعابيدي   53 رقم  عيوانه)ا( 

مساي صفرو 31000 صفرو املغرب.

إكرام عيوانه)ا(  بوزياني  السيد3 
مساي  بوعابيدي  تجزئة   53 رقم 

صفرو 31000 صفرو املغرب.

عيوانه)ا(  هبة  بوزياني  السيد3 
مساي  بوعابيدي  تجزئة   53 رقم 

صفرو 31000 صفرو املغرب.

الزهراء  فاطلة  بوزياني  السيد3 
تجزئة بوعابيدي   53 رقم  عيوانه)ا( 

مساي صفرو 31000 صفرو املغرب.

عيوانه)ا(  مريم  علراني  السيد3 
مساي  بوعابيدي  تجزئة   53 رقم 

صفرو 31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  بوزياني  السيد 
تجزئة بوعابيدي   53 رقم  عيوانه)ا( 

مساي صفرو 31000 صفرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   11 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2012 تحت رقم 69.

351I

MCG

إكسبلواطاسيون ديفولوبومو لي 
رياض دي سوالي

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إكسبلواطاسيون ديفولوبومو 

لي رياض دي سوالي شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عالل الفا�سي، العلار3 12، الشقة 

رقم 5، سين - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102531
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 30 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 ،12 العلار3  الفا�سي،  عالل  »شارع 
الشقة رقم 5، سين - 40000 مراكش 
الورد3،  املسمى  »امللك  إلى  املغرب» 
املحروك،  درب  العباسية،  الزاوية 
الرقم 14 - 40000 مراكش  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119258.
352I

orient compt

STE FTR BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
STE FTR BARAKA شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 46 
رقم 4 شارع عالل  بن  عبد هللا  - 

60000 وجد3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21512

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2021 يياير   23 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
  STE FTR BARAKA الشريك الوحيد
مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 
 4 رقم   46 بلوك  اإلجتلاعي  مقرها 
 60000  - بن  عبد هللا   شارع عالل  
الشركة لم   : وجد3 املغرب نتيجة ل 

تحدد اهدافها.
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و حدد مقر التصفية ب بلوك 46 
 - عبد هللا   بن   شارع عالل    4 رقم 

60000 وجد3 املغرب. 
و عين:

السيد)3( محلد   سام و عيوانه)ا( 
8زنقة سبتة  61200 بوعرفة املغرب 

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: بلوك 46 رقم 4 شارع عالل  بن  عبد 

هللا 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 61.

353I

SACO CONSEIL

KINÉKECH
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KINÉKECH شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي باب 

دكالة درب تزكارين رقم 104 طريق 
سيدي عبد العزيز مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KINÉKECH
الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي .
عيوان املقر االجتلاعي : باب دكالة 
104 طريق سيدي  درب تزكارين رقم 
عبد العزيز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بيحطوم   زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء بيحطوم  عيوانه)ا( 
باب اغلي   140 عللية جكراندا رقم 
 40000 مراكش  الشتوي  الحي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بيحطوم  عيوانه)ا( 
باب اغلي   140 عللية جكراندا رقم 
 40000 مراكش  الشتوي  الحي 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119322.

354I

easy compta

MK KHADAMAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

easy compta
 RES KOUTOUBIA IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA
 IMM 6 N3 HAY NASSIM،

20520، CASABLANCA maroc
  MK KHADAMAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي جيان 
املحيط مجلوعة 5 إقامة ج10 

مكاز3 28 دار بوعز3 - 22223 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485219

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MK  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KHADAMAT SARL AU
إدار3   •   : بإيجاز  غرض الشركة 

وتوزيع وتحويل األموال
• تفا وض

جيان   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املحيط مجلوعة 5 إقامة ج10 مكاز3 
28 دار بوعز3 - 22223 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الحبشاوي   كريلة  السيد3 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحبشاوي   كريلة  السيد3 
األلفة  رياض  إقامة  عيوانه)ا( 
112 حي األلفة  35 مدجل  مجلوعة 

20220 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحبشاوي   كريلة  السيد3 
األلفة  رياض  إقامة  عيوانه)ا( 
112 حي األلفة  35 مدجل  مجلوعة 

20220 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260623.

355I

TT COMPTABILITE

MALAK BLOUSE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MALAK BLOUSE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

 N° 14 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 SARAA 1 LTS AMRI CTS DEM   -

60000 وجد3  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MALAK BLOUSE

 TOUS  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE COUTURE

 N° 14  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 SARAA 1 LTS AMRI CTS DEM   -

60000 وجد3  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد3  مليكة شليو :  500 حصة 
بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  شليو  مليكة  السيد3  
تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 
  14 رقم   1 السراء  زنقة  الطلحاوي 

60000 وجد3  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(   شليو  مليكة  السيد3  
تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 
  14 رقم   1 السراء  زنقة  الطلحاوي 

60000 وجد3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 63.

356I

Agence Fiduciaire BASMA COM

NADILAF IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
18، زنقة علرو بن العاص، الطابق 
األول، الرقم 3 ، 90020، طيجة 

املغرب
NADILAF IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
دريلوند هاي،الرقم1 - 90040 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NADILAF IMMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

كافة  مع  جاصة،  بصفة  العقاري 

النشطة املرتبطة بهذا املجال.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 90040  - هاي،الرقم1  دريلوند 

طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بن  السعيدي  جليلة   السيد3 

 50.000 حصة بقيلة   50   : عي�سى 

درهم للحصة .
اليدري  جربوش  ندى   السيد3 

درهم   50.000 بقيلة  حصة   50   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بن  السعيدي  جليلة   السيد3 
عي�سى عيوانه)ا( زنقة ابن حزم،إقامة 

مييل،الرقم4 90040 طيجة املغرب.
اليدري  جربوش  ندى   السيد3 
حزم،إقامة  ابن  زنقة  عيوانه)ا( 

مييل،الرقم4 90040 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بن  السعيدي  جليلة   السيد3 
عي�سى عيوانه)ا( زنقة ابن حزم،إقامة 

مييل،الرقم4 90040 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238026.
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mohammed boumzebra

ECOLE ZIATI PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ECOLE ZIATI PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اسلا 20 غشت رقم 66  طابق االول 

طابق التاني طابق تالت و الرابع  - 

23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9202

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زياتي  معطي    )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   900

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

16 دجيبر  بلقيادل الشرقاوي بتاريخ 

.2020

زياتي  معطي    )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   100

1.000 حصة لفائد3  السيد )3( نهيلة 

الشرقاوي بتاريخ 16 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 20/2021.

358I

CLICKING CONSEIL MAROC

HERITAGE TRADING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردوس رقم 80 ، 40090، 

مراكش املغرب

HERITAGE TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 

رقم 2 تجزئة البستان رقم 80 شارع 

موالي عبدهللا الفردوس - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HERITAGE TRADING

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتجات الحرفية.

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

80 شارع  2 تجزئة البستان رقم  رقم 

 40000  - الفردوس  عبدهللا  موالي 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املياف ياسين :  100 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 100%  : ياسين  املياف  السيد   

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ياسين  املياف  السيد 

سيبع   223 رقم   2 تجزئة تسلطانت 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  أحلد  املياف  السيد 

سيبع   223 رقم  تسلطانت   تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119225.

359I
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STE CISS SARL

 INFOMEDIA CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CISS SARL

 CENTRE DES TRES PETITES

 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،

30000، FES MAROC

 INFOMEDIA CONSULTING

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

املقاوالت الصغرى التضاميية شارع 

موالي عبد هللا مقاطعة سايس فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65603

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 INFOMEDIA CONSULTING

.SARL AU

-برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجال  في  االشتشار3  و  املعلوميات 

املعلوميات.

و  التوطين  املعطيات  معالجة   -

انشاء مولقع االنترنيت.

- التجار3.

مركز   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

املقاوالت الصغرى التضاميية شارع 

موالي عبد هللا مقاطعة سايس فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : علمي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام علمي عيوانه)ا( رقم 

10 زنقة جبل عوام تجزئة نبيه طريق 

فاس   30000 فاس  السلن  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام علمي عيوانه)ا( رقم 

10 زنقة جبل عوام تجزئة نبيه طريق 

فاس   30000 فاس  السلن  عين 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 16.

360I

DEMER CONSULTING

LE GENIAL AERO FOOD›S
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

 LE GENIAL AERO FOOD›S

»شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار 

بوزنين نواصر الدار البيضاء  - 

20000  الدار البيضاء  املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.453482
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
LE GENIAL AERO FOOD’S

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260293.
361I

DEMER CONSULTING

GENIAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب
GENIAL CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 11 شارع 
سيدي محلد بن عبدهللا  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93963
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
GENIAL CAR

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260295.
362I

DEMER CONSULTING

GENIAL MULTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار 

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

  GENIAL MULTI SERVICES
»شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار 
بوزنين نواصر الدار البيضاء  - 
200000 الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.358942
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 GENIAL MULTI SERVICES

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260294.

363I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكو صحرا طرافل
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
مغوكو صحرا طرافل شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 5 
الرقم 63 مكاتب املديية زنقة اصيلة 

االطلس  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65622
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
: مغوكو  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

صحرا طرافل.
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وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسفار.

عيوان املقر االجتلاعي : الطابق 5 

الرقم 63 مكاتب املديية زنقة اصيلة 

االطلس  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : التهامي  بلغيت  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : التهامي  امحلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  التهامي  بلغيت  السيد 

 01 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 

الراشدية   52000 الريصاني   9 رقم 

املغرب.

عيوانه)ا(  التهامي  امحلد  السيد 

34 درب اهل تادلة الطالعة الصغير3 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  التهامي  امحلد  السيد 

34 درب اهل تادلة الطالعة الصغير3 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 26.

364I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SOUSS FREEZING 2
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 22000، املر�سى العيون 

املغرب

SOUSS FREEZING 2 شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الوحد3 تجزئة املسير3 زنقة الصيدل 

رقم 84 املر�سى العيون - 20002 

املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOUSS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FREEZING 2

غرض الشركة بإيجاز :  التكييف 

وتركيب  بيع  الصياعي   والتبريد 

وصيانة أنظلة التكييف ...... .

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الوحد3 تجزئة املسير3 زنقة الصيدل 

 20002  - العيون  املر�سى   84 رقم 

املر�سى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البهالي  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  البهالي  الحسن  السيد 

الشقة   15 علار3  النهضة  شارع 

املر�سى   20002 العيون  املر�سى   05

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  البهالي  الحسن  السيد 

الشقة   15 علار3  النهضة  شارع 

املر�سى   20002 العيون  املر�سى   05

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 46/2021.

365I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 GROUPE EL OUAZZANI

TRADING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 22000، املر�سى العيون 

املغرب

 GROUPE EL OUAZZANI

TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 11 

يياير تجزئة املسير3 05 رقم 828 

املر�سى العيون . - 20002 املر�سى 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE EL OUAZZANI

.TRADING

سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع  شراء  العامة   التجار3  ملتاز 

املتعلقة  الغذائية  امليتجات  جليع 

الجزار3  ومحل   ، البقالة  بلحل 

والخضروات  الفواكه  وحفظ   ،

الطازجة والجافة ، والدجاج والبيض 

، واألسلاك الطازجة واملجلد3...... .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 828 05 رقم  يياير تجزئة املسير3   11

املر�سى   20002  -  . العيون  املر�سى 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الوزاني  السالم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الوزاني  السالم  عبد  السيد 

رقم  الخليسات  زنقة  عيوانه)ا( 

املر�سى   20002 العيون  املر�سى   16

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  السالم  عبد  السيد 

رقم  الخليسات  زنقة  عيوانه)ا( 

املر�سى   20002 العيون  املر�سى   16

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 45/2021.

366I
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CABINET BADREDDINE

 UNITE D›HUILE D›OLIVE

ALBADR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

229 أ مسير3 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 UNITE D›HUILE D›OLIVE

ALBADR شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الوطيية رقم 208 كلم 3 طريق 

مراكش - 43000 قلعة السراغية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 UNITE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.D’HUILE D’OLIVE ALBADR

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الزيوت عن طريق علليات الضغط 

املستلر.

العلليات  جليع  العلوم  وعلى   -

املدنية، التجارية، املالية، الصياعية 

ترتبط بصفة  التي قد  والعقارية 

مباشر3 أو غير مباشر3 بغرض الشركة 

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة..

طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

طريق   3 كلم   208 رقم  الوطيية 

السراغية  قلعة   43000  - مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 UNITE D’HUILE الشركة 

D’OLIVE ALBADR :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر الدين رشيد عيوانه)ا( 
زاوية سيدي أحلد العطاوية * قلعة 

السراغية املغرب.

السيد بدر الدين أحلد عيوانه)ا( 

تجزئة أركان كولف روزورت رقم 125 

تسلطانت  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر الدين رشيد عيوانه)ا( 
زاوية سيدي أحلد العطاوية * قلعة 

السراغية املغرب

السيد بدر الدين أحلد عيوانه)ا( 

تجزئة أركان كولف روزورت رقم 125 

تسلطانت  40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغية  بتاريخ 16 

أكتوبر 2020 تحت رقم 259/2020.

362I

Trefle Conseil

 DIGITAL DENTAL DESING

CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

 DIGITAL DENTAL DESING

CLUB شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 DIGITAL DENTAL DESING

.CLUB

*تصليم   : غرض الشركة بإيجاز 

األسيان  رمامات  جليع  وتصنيع 

االصطياعية الرقلية.

.CADCAM البحث والتطوير في*
املستوى  على  املستلر  *التكوين 

الوطني و الدولي.

تكيولوجيا  حلول  *تطوير 

املعلومات.

تتعلق  كتب  و  مجالت  نشر   *

باملجاالت املذكور3 أعاله.

العلليات  جليع  عام  *وبشكل 

أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 

اقتصادية أو مالية أو ميقولة أو غير 

ميقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 

ملاثلة  أجرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..

59 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

 -  18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

20360 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جعاد  صفوان  محلد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.

500 حصة    : السيد مهدي فجار 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

جعاد  صفوان  محلد  السيد 
مجلوعة  القدس  حي  عيوانه)ا( 
البيضاء 1 رقم 28 البرنو�سي 20610 

الدارالبيضاء املغرب.
عيوانه)ا(  فجار  مهدي  السيد 
  1 تجزئة السالم   660 علار3   1 شقة 

24000 الجديد3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  فجار  مهدي  السيد 
  1 تجزئة السالم   660 علار3   1 شقة 

24000 الجديد3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260668.

368I

STE CALLA ONDA TRANS SARL

GLOBE MS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SOCIÉTÉ GLOBE MS SARL
64 شارع القدس الطابق الثالث رقم 

5 طيجة ، 90000، طيجة املغرب
GLOBE MS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 64 شارع 

القدس الطابق الثالث رقم 5  طيجة 
- 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
82803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2018 يياير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLOBE MS



1609 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة

الخبرات التقيية والتدريب.

64 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

القدس الطابق الثالث رقم 5  طيجة 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 -

 500  : جالل  بوجليل  السيد  

بقيلة 100 درهم.

 500  : السيد هشامي �سي محلد 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بوجليل جالل عيوانه)ا(  السيد  

زنقة 91 رقم 6 حي الشباب القييطر3  

14000 قييطر3  املغرب.

محلد  �سي  هشامي  السيد 

 40 رقم   3 زنقة  هيد  حي  عيوانه)ا( 

البيضاء   الشق  عين  مارس   2 شارع 

20000  البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوجليل جالل عيوانه)ا(  السيد  

زنقة 91 رقم 6 حي الشباب القييطر3  

14000 قييطر3  املغرب

محلد  �سي  هشامي  السيد 

 40 رقم   3 زنقة  هيد  حي  عيوانه)ا( 

البيضاء   الشق  عين  مارس   2 شارع 

20000  البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2018 تحت رقم 1852.

369I

مستامية شامة

GEVIANA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

مستامية شامة
شارع املسير3 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير3 رقم 142 
الطابق االول الياظور، 62000، 

الياظور املغرب
GEVIANA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها االجتلاعي قدماء 

املحاربين شارع 80 رقم 02 الياظور - 
62000 الياظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19483
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تغيير   2020 21 دجيبر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »
إلى  البقوليات»  و  الحبوب  بيع 

»تصنيع و تسويق االغطية 
.»

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3848.

320I

مستامية شامة

NADOR TAPIS PLUS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامية شامة
شارع املسير3 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير3 رقم 142 
الطابق االول الياظور، 62000، 

الياظور املغرب
NADOR TAPIS PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

لعرا�سي ملتقى شارع البحر االبيض 
املتوسط و شارع املروج - 62000 

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NADOR TAPIS PLUS

غرض الشركة بإيجاز : مصبية

تيضيف االغطية و الزرابي .

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

لعرا�سي ملتقى شارع البحر االبيض 

 62000  - املروج  شارع  و  املتوسط 

الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

البوزياني  الياسين  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : البوزياني  الياسين  عبد  السيد 

100000 بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

البوزياني  الياسين  عبد  السيد 

زايو  السكر  املعلل  حي  عيوانه)ا( 

62000 الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوزياني  الياسين  عبد  السيد 

زايو  السكر  املعلل  حي  عيوانه)ا( 

62000 الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3804.

321I

املركز املراك�سي لإلرشاد

FAMOUS RIMA STYLE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدجل أ علار3 أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

FAMOUS RIMA STYLE شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

14 الطابق األر�سي علار3 ج حس 

سييكو شارع املزدلفة  - 40000 

مراكس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAMOUS RIMA STYLE

غرض الشركة بإيجاز : - مؤسسة 

للتجليل 

- حالقة النساء و الرجال .

محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
ج  علار3  األر�سي  الطابق   14 رقم 

حس سييكو شارع املزدلفة  - 40000 

مراكس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هرمود  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  هرمود  محلد  السيد 
  559 رقم   2 شطر  أركان  تجزئة 

باشوية تاسلطانت  الحوز  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  هرمود  محلد  السيد 
  559 رقم   2 شطر  أركان  تجزئة 

باشوية تاسلطانت  الحوز  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119125.

322I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

ZM IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET

CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR

 ZENATA N° 03  IMM 193,

 AIN HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

ZM IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

األصيل رقم 10 الطابق السفلي 

املحلدية - 28999  املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26842

 08 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

ميعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 
عقاري

- اشغال متيوعة و للبياء.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السفلي  الطابق   10 رقم  األصيل 

املحلدية - 28999  املحلدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.596.000 درهم، مقسم كالتالي:

 -

 15960  : محسن  زعرية  السيد 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  محسن  زعرية  السيد 

املحلدية    10 رقم  األصيل  تجزئة 

28999  املحلدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  محسن  زعرية  السيد 

املحلدية    10 رقم  األصيل  تجزئة 

28999  املحلدية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 09.

323I

IMP SAHARA

YACOTE SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 20000، العيون 

املغرب

YACOTE SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 85 

بلوك C حي املحلدي - 80000  

اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34563
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 - املحلدي  حي   C بلوك   85 »رقم 
 46 80000  اكادير املغرب» إلى »رقم 
 20000  - الوحد3  تجزئة   D بلوك 

العيون  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 10/2021.

324I

cabinet  AMSN

 ENTREPRISE LAAMOUMI
HYDROFORAGE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 ENTREPRISE LAAMOUMI
HYDROFORAGE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي وليلي 
رقم 693 عين تاوجدات الحاجب 
- 51100 عين تاوجدات الحاجب 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ENTREPRISE LAAMOUMI

.HYDROFORAGE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS -FORAGE DE

.PUITS -NEGOCE

عيوان املقر االجتلاعي : حي وليلي 

الحاجب  تاوجدات  عين   693 رقم 

الحاجب  تاوجدات  عين   51100  -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لعلومي  حليد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  لعلومي  حليد  السيد 

حي نرجس02 رقم 280عين تاوجدات 

تاوجدات  عين   51100 الحاجب 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  لعلومي  حليد  السيد 

280عين تاوجدات  ي نرجس02 رقم 

تاوجدات  عين   51100 الحاجب 

الحاجب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 92.

325I

FLASH ECONOMIE

TOUBARI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

TOUBARI TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
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 رأسلالها:100.000,00 درهم

مقرها اإلجتلاعي:إزيكي 2 بلوك 2 

رقم 85 الطابق 2 مراكش

IF:33599566

R.C:93425

العام  الجلع  ملحضر  :تبعا 

املؤرخ  الوحيد  للشريك  اإلستثيائي 

بتاريخ 16 دجيبر 2020 قرر ما يلي

بلبلغ  الشركة   رأسلال  رفع   

من  أي  درهم   500.000.00

100.000.00 درهم

إلى 600.000.00 درهم مقسلة إلى 

6000 حصة اجتلاعية  )ستة آالف( 

بقيلة 100 درهم للواحد

من  الزياد3  هذه  تحقيق  :سيتم 

جالل

تعويض الحساب الجاري بلبلغ   

261.000.00 درهم-.

 نقدا: 239.000.00 درهم محرر3 

من ربع- 

:وهكذا يصبح التوزيع بعد الزياد3 

كلا يلي

 6000 توباري  محسن  السيد  

حصة 600.000.00 درهم

حصة   6000 مجلوع 

600.000.00 درهم

:تعديل الفصول 6 و2 من اليظام 

األسا�سي للشركة كلا يلي

الفصل 6: املساهلات

محسن  توباري  السيد  )قدم 

بلبلغ  للشركة  نقدية  مساهلة 

درهم   600.000.00 ألف  )ستلائة 

كالتالي

نقًدا  درهم   100،000.00 مبلغ 

عيد تأسيس الشركة

جالل  درهم   500.000.00 مبلغ 

الحساب  بلوازنة  املال  رأس  زياد3 

الجاري

وفي   ، درهم   261.000.00 بلبلغ 

محرر3  درهم    239.000.00 اليقد: 

من ربع 

الفصل 2:رأس املال
وبذلك يكون رأس املال ثابًتا عيد 
مجلوع )ستلائة ألف( 600.000.00 
 6000 درهم مقسلة إلى ستة ألف( 
درهم   100 بقيلة  اجتلاعية  حصة 
مدفوعة   ، مكتتبة بالكامل  للواحد، 

ومخصصة
كل ذلك للشريك الوحيد السيد 
في  مساهلته  مقابل  توباري محسن 

الشركة.
إعاد3 صياغة نظام أسا�سي بلا في 
ذلك جليع التغييرات التي تم إجراؤها 
اعتباري  شخص  إنشاء  دون  للتو 

جديد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2020 تحت رقم 119006

326I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

TIZNIBAT 
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1122
، 85000، TIZNIT MAROC

 TIZNIBAT  شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 10 
الطابق االول شقة 1 نجزئة الخير  - 

85000 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. TIZNIBAT

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري واالشغال املخيلفة او البياء.

 10 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
1 نجزئة الخير  -  الطابق االول شقة 

85000 تيزنيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.200.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم الباز :  4.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 4.000   : ازروال  فؤاد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد علر بكريم :  4.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم الباز عيوانه)ا( 
أفراك  األمل  تعاونية  تجزئة   32

85000 تيزنيت املغرب.
 12 السيد فؤاد ازروال عيوانه)ا( 
زنقة بوالفال  85000 تيزنيت املغرب.
رقم  السيد علر بكريم عيوانه)ا( 
تيزنيت   85000 اليخيل   حي   313

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد علر بكريم عيوانه)ا( 
تيزنيت   85000 اليخيل   حي   313

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 08/2021.

322I

CABINET BADREDDINE

S.K.B.T
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET BADREDDINE
229 أ مسير3 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
S.K.B.T شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع 

موالي عبد هللا عرصة شافية علار3 

القباج  - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13881

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اليارية  الدراجات  وكيل   -

الجديد3..

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   04 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119168.

328I

ficogedek sarl au

 AL YANBOUE AL AKHDAR

SARL

إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 AL YANBOUE AL AKHDAR

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

حليليد اكوراي  - . الحاجب 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32063

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 10 غشت 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :01 رقم  قرار 

طرف  من  حصة   900 بيع  مايلي: 

لفائد3  بوعزاوي  بياصر  السيد 

السيد3 الهام بوعزاوي
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على  ييص  الذي   :02 رقم  قرار 

تعيين السيد3 الهام بوعزاوي  مايلي: 

تبعا  للشركة  جديد3  كلسير3 

الستقالة السيد بياصر بوعزاوي

على  ييص  الذي   :03 رقم  قرار 

تعيين السيد3 الهام بوعزاوي  مايلي: 

تبعا  للشركة  جديد3  كلوقعة 

الستقالة السيد بياصر بوعزاوي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 01: الذي ييص على مايلي: 

مالءمة اليظام االسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتيبر   01 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 2428.

329I

STE LEXUS  PRO DISTRIBUTION SARL

 LEXUS PRO DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 STE LEXUS  PRO

DISTRIBUTION SARL

42 شارع الحسن 2 الطابق 3 شقة 

رقم 38 ، 90000، طيجة املغرب

 LEXUS PRO DISTRIBUTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 42 شارع 

الحسن 2 الطابق 3 شقة رقم 38  - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111645

 29 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LEXUS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PRO DISTRIBUTION SARL

توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املياه املعدنية

- استيراد و تصدير.

42 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

 -  38 3 شقة رقم  2 الطابق  الحسن 

90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

يعيش  ابن  الدين  جلال  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.

 250   : السيد3 تيلية ابن يعيش 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 250   : يعيش  ابن  يحيى  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

يعيش  ابن  الدين  جلال  السيد 

شارع محلد بن عبد هللا  عيوانه)ا( 
 35 4 رقم  اقامة زيد طابق   118 رقم 

90000  طيجة املغرب.

يعيش  ابن  تيلية  السيد3 

شارع محلد بن عبد هللا  عيوانه)ا( 
 35 4 رقم  اقامة زيد طابق   118 رقم 

90000  طيجة املغرب.

السيد يحيى ابن يعيش عيوانه)ا( 

 118 شارع محلد بن عبد هللا رقم 
  90000  35 رقم   4 اقامة زيد طابق 

طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

يعيش  ابن  الدين  جلال  السيد 

شارع محلد بن عبد هللا  عيوانه)ا( 
 35 4 رقم  اقامة زيد طابق   118 رقم 

90000  طيجة املغرب

يعيش  ابن  تيلية  السيد3 

شارع محلد بن عبد هللا  عيوانه)ا( 
 35 4 رقم  اقامة زيد طابق   118 رقم 

90000 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238034.

380I

CAF MANAGEMENT

EGO RECRUTEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 32 الرقم 12 حي الهياء ، 

20210، الدار البيضاء املغرب

EGO RECRUTEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 221، 

شارع الزرقطوني الطابق الخامس - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231011

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 EGO الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    RECRUTEMENT

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

الزرقطوني  شارع   ،221 اإلجتلاعي 

الدار   20000  - الخامس  الطابق 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.

 ،221 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع الزرقطوني الطابق الخامس  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:

و  بوبكر  بن  محلد   السيد)3( 

الزرقطوني  شارع   ،221 عيوانه)ا( 

الدار   20000 الخامس  الطابق 

البيضاء املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260122.

381I

شركة اإلئتلانية الواسطية

 AARON & HANAH

TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

شركة اإلئتلانية الواسطية

13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكياس املغرب

 AARON & HANAH TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 4 تجزئة 

البساتين - 12000 تلار3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.123665

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  30 دجيبر  املؤرخ في 

 AARON & HANAH TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدود3 مبلغ 

وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 

تجزئة البساتين   4 مقرها اإلجتلاعي 

- 12000 تلار3 املغرب نتيجة لقفل.

و عين:

السيد)3( عبد الرحلان  جرموش 

تلار3   12000 تلار3  عيوانه)ا(  و 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 30 دجيبر 2020 وفي 4 تجزئة 

البساتين - 12000 تلار3 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بتلار3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 25.

382I
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AM CONSULTING

STE GROUPE ICE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GROUPE ICE  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9 تجزئة 

الخالدية امليطقة الصياعية 

التشارك بن مسيك سيدي عثلان   

- 20200 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.212669

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   8.000.000« قدره 

إلى  درهم»   10.000.000« من 

طريق  عن  درهم»   18.000.000»

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260284.

383I

MAG GESTION

OULED HAMOU AGRI
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

OULED HAMOU AGRI شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 

حلو اسليد املاء ج و ق العوامر3 

القصر الكبير - 92150 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OULED HAMOU AGRI

زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

القطاني و الفواكه

- بيع املعدات الفالحية

- االستيراد و التصدير.

عيوان املقر االجتلاعي : دوار اوالد 

العوامر3  ق  و  ج  املاء  اسليد  حلو 

القصر الكبير - 92150 القصر الكبير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  بقديحة  وفاء  السيد3 

دوار اوالد حلو اسليد املاء ج زواد3 

الكبير  القصر  سالمة  سيدي  ق 

92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بقديحة  وفاء  السيد3 

دوار اوالد حلو اسليد املاء ج زواد3 

الكبير  القصر  سالمة  سيدي  ق 

92150 القصر الكبير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 29 دجيبر 

2020 تحت رقم 1133/2020.

384I

STE BECEF SARL

M8 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BECEF SARL

 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID

 AYACH VN FES، 30000، FES

MAROC

M8 SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 36 تجزئة 

بارك ملعب الخيل تجزئة سييور 

متجر رقم 3 فاس  املديية الجديد3  

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65629

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M8  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : أداء فواتير 
واألنترنيت،  والهاتف  والكهرباء  املاء 

تحويل األموال ومعامالت تجارية  .
عيوان املقر االجتلاعي : 36 تجزئة 
سييور  تجزئة  الخيل  ملعب  بارك 
املديية الجديد3   فاس    3 متجر رقم 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 20.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ميية  السبتي  السيد3 
103 تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل 

م ج  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  ميية  السبتي  السيد3 
103 تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل 

م ج  30000 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 22.
385I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE TISSE BM SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

20000، العيون املغرب
STE TISSE BM SNC شركة 

التضامن
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

أحلد حيدار بدون رقم طرفاية  - 
20050 طرفاية  املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   24
األسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:
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شكل الشركة : شركة التضامن.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TISSE BM SNC
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - أغلفة التعليب الصياعي والغذائي 

بيع امليات - أشغال عامة .
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - طرفاية   رقم  بدون  حيدار  أحلد 

20050 طرفاية  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد محلد بوالحسن  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد بياني زيغم  

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد بوالحسن  عيوانه)ا( 
حي التقدم بدون رقم طرفاية  20050 

طرفاية  املغرب .
حي  عيوانه)ا(  السيد بياني زيغم  
 20050 التقدم بدون رقم طرفاية  

طرفاية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بوالحسن  عيوانه)ا( 
حي التقدم بدون رقم طرفاية  20050 

طرفاية  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 31 أكتوبر 

2019 تحت رقم 5393.

386I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

  CALIPSO TATTOO MAROC
كاليبسو طاطو ماغوك

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طيجة املغرب

  CALIPSO TATTOO MAROC
كاليبسو طاطو ماغوك شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 

شارع جالد ابن الوليد، مركز إنريا، 
ريددوشو�سي، مكتب رقم 13 - 

90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111583
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
  CALIPSO TATTOO MAROC

كاليبسو طاطو ماغوك.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجليل.
 183  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مركز إنريا،  شارع جالد ابن الوليد، 
 -  13 رقم  مكتب  ريددوشو�سي، 

90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رودريغز غوميز راوول :  100 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة.
 : راوول  غوميز  رودريغز  السيد   

100 بقيلة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
راوول  غوميز  رودريغز  السيد 
عيوانه)ا( سان اندريس دبل رابانيدو 

ليو 0000 ليون اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
راوول  غوميز  رودريغز  السيد 
عيوانه)ا( سان اندريس دبل رابانيدو 

ليو 0000 ليون اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 119.

382I

smaticomp

 GROUPE CONSTRUCTION

BOUANANIYINE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 GROUPE CONSTRUCTION

BOUANANIYINE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 151 شارع 

أسامة ابن زيد الطابق الثاني املديية 

اليسرى ن ج حي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE CONSTRUCTION

.BOUANANIYINE

غرض الشركة بإيجاز : البياء.

عيوان املقر االجتلاعي : 151 شارع 

أسامة ابن زيد الطابق الثاني املديية 

 20000  - اليسرى ن ج حي املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد املولى الزاوية 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد جالد الكرني :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

دوار   : الزاوية  املولى  السيد عبد 

بقيلة  عين حرود3    10 لحجر زنقة 

100 درهم.

دوار اوالد    : السيد جالد الكرني 

جعيط الفرائطة  بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاوية  املولى  عبد  السيد 

عين   10 زنقة  لحجر  دوار  عيوانه)ا( 

حرود3  28630 املحلدية املغرب.

عيوانه)ا(   الكرني  جالد  السيد 

 43000 دوار اوالد جعيط الفرائطة  

القلعة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزاوية  املولى  عبد  السيد 

عين   10 زنقة  لحجر  دوار  عيوانه)ا( 

حرود3  28630 املحلدية املغرب

عيوانه)ا(   الكرني  جالد  السيد 

 43000 دوار اوالد جعيط الفرائطة  

القلعة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260241.

388I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

MUFAN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

MUFAN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
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وعيوان مقرها االجتلاعي 59، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثامن رقم 24 - 

22000  الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.438801

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تغيير   2020 18 دجيبر  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »القيام بعلليات 
أشكالها.»  بكافة  العقاري  اإلنعاش 
وبيع وتأجير أي عقار مهلا  إلى »شراء 
 ، صياعية   ، )تجارية  الوجهة  كانت 

سياحية ، سكيية ، إلخ(.
املالية  األوراق  وإدار3  حياز3 
وكذلك  املدرجة  غير  أو  املدرجة 
جليع املعامالت على األوراق املالية 
بها  تقوم  ما  عاد3  والتي   ، املذكور3 

الشركات املالية.».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260400.

389I

REVISCONTROLE

SOCIETE ZIVA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE LE JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
SOCIETE ZIVA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1160 
طريق مديونة  -  الدار البيضاء - 

20500 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ZIVA SARL
ء  شرا غرض الشركة بإيجاز : - 
بيع و تلثيل و توزيع و استيراد و  و 
و  امليتوجات  جليع  تهييئ  و  تصنيع 

املواد و االليات أيا كان نوعها ،
التجار3 و االستيراد و التصدير   -

بصفة عامة ،
- الوساطة،

- بياء العقارات و إدارتها ،
- املقاولة في البياء بكل مكوناته ،
- اإلنعاش العقاري بكل أشكاله ،

- اقتياء و شراء و بيع و كراء و اكتراء 
جليع امللتلكات العقارية ،

- تحويل العقارات و بيعها بامللكية 
املشتركة بالقطعة أو الوحد3 ،

املتعلقة  األنشطة  جليع   -
بتصليم و تيفيد حللة اشهارية ،

 1160  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - البيضاء  الدار    - مديونة   طريق 

20500 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 500.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  نبراص بدر :  4.250 حصة 

بقيلة 425.000 درهم للحصة .
 250   : نقصيص ملياء   السيد3  
حصة بقيلة 25.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 14 عيوانه)ا(  بدر  نبراص  السيد 
الدار   20250 بولو  ملر موديبوكيتا 

البيضاء املغرب.
السيد3 نقصيص ملياء  عيوانه)ا( 
 20250 بولو  موديبوكيتا  ملر   14

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 14 عيوانه)ا(  بدر  نبراص  السيد 
الدار   20250 بولو  ملر موديبوكيتا 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260612.

390I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

BETFY SARL بيتفي
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طيجة املغرب

BETFY SARL بيتفي  شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 
شارع جالد ابن الوليد، مركز إنريا، 

ريددوشو�سي، مكتب رقم 13 - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111331

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BETFY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

SARL بيتفي .
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشرء 

معدات املكتبة واليياصيب.
 183  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مركز إنريا،  شارع جالد ابن الوليد، 
 -  13 رقم  مكتب  ريددوشو�سي، 

90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فيرناندو  سواريز  نييطو  السيد 
 100 بقيلة  حصة   50   : جواكين 

درهم للحصة .

  : يوسف  محلد محلدي  السيد 
50 حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
فيرناندو  سواريز  نييطو  السيد   

جواكين : 50 بقيلة 100 درهم.
 : يوسف  محلد محلدي  السيد 

50 بقيلة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
فيرناندو  سواريز  نييطو  السيد 
شارع جالد   183 جواكين عيوانه)ا( 
ابن الوليد، مركز إنريا، ريددوشو�سي، 
طيجة   90000  13 رقم  مكتب 

اسبانيا.
يوسف  محلدي  محلد  السيد 
 52005  96 رقم  فرحانة  عيوانه)ا( 

مليلية اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
فيرناندو  سواريز  نييطو  السيد 
شارع جالد   183 جواكين عيوانه)ا( 
ابن الوليد، مركز إنريا، ريددوشو�سي، 
مكتب رقم 13 90000 طيجة اسبانيا
يوسف  محلدي  محلد  السيد 
 52005  96 رقم  فرحانة  عيوانه)ا( 

مليلية اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 8020.

391I

العيون استشارات

LAMINO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

20000، العيون املغرب
LAMINO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

زنقة البريهي وزنقة القا�سي غالوي 
حي الشهداء رقم 01  - 20000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

16012

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2014 أكتوبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAMINO CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..

تقاطع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
غالوي  القا�سي  وزنقة  البريهي  زنقة 
 20000  -   01 رقم  الشهداء  حي 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ازام عبد هللا :  340 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد عيوش صالح :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد3 اكجضاض حيا3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  هللا  عبد  ازام  السيد 
الحي االداري  رقم 43 علار3 04 شقة 

05 20000 العيون املغرب.

عيوانه)ا(  صالح  عيوش  السيد 

حي التعاون زنقة عين التوبة رقم 16 

20000 العيون املغرب.

حيا3  اكجضاض  السيد3 

 43 زنقة  الدشير3  ساحة  عيوانه)ا( 
العيون   20000   05 رقم   04 علار3 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  هللا  عبد  ازام  السيد 
الحي االداري  رقم 43 علار3 04 شقة 

05 20000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   14 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2014 تحت رقم 1289.

392I

مكتب الحسابات ح ل

ASSIA BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل

20 شارع الداجلة الطابق االول قرية 

الجلاعة ، 20430، الدار البيضاء 

املغرب

ASSIA BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485132

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ASSIA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.BUILDING

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

61 محج   : عيوان املقر االجتلاعي 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

عبدالحليم  الشراردي  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالحليم  الشراردي  السيد 
عيوانه)ا( دواراصبايح املجاطية اوالد 
البيضاء   20510 مديونة  الطالب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالحليم  الشراردي  السيد 
عيوانه)ا( دواراصبايح املجاطية اوالد 
البيضاء   20510 مديونة  الطالب 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260596.

393I

موثق

  « KASABLANCA BEACH »
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدود3

مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

موثق
اقامة القصر علار3 د, زاوية 

شارع يعقوب امليصور و شارع 
غاندي الدالرالبيظاء ، 20220، 

الدارالبيظاء املغرب
» KASABLANCA BEACH »  شركة 

ذات مسؤولية محدود3  »شركة 
ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: إقامة 
حدائق أنفا سلم د الطابق السفلي 
رقم 8 شارع ليدو, عين الذئاب الدار 
البيضاء  عين الذئاب الدار البيضاء 

20200 الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.222845
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 يونيو 2020

األسا�سي  اليظام  مالءمة  تقرر 

 1 القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

املصادقة على إجراءات التسيير   -  /

االجتلاع  ميذ  باملسيرين  الخاصة 

إلى   22/02/2019 من  العام 

.06/01/2020

تلديد صالحيات املسيرين   -  /  2

ناصر  والسيد  أمغار  رشيد  السيد 

سيد  أي  على  التوقيع   - بوزوبع: 
ألي  رهن(   ، بيع   ، )شراء  تصرف 

وعلى  للشركة  عقارات  أو  أصول 

الرسوم  بيع جليع  الخصوص  وجه 
العقارية املتفرعة عن الرسم العقاري 

األصلي رقم 58944/01.

عقد  أو  علل  عقد  أي  إنهاء   -

تقديم جدمة مع أي من موظفي أو 

اإلجراءات  اتخاذ   - الشركة.  مقاولي 

 3  - املحاكم  جليع  أمام  القانونية 

ستكون الشركة  توقيع الشركة:   -  /

بالتوقيع  صحيح  بشكل  ملزمة 

رشيد  السيد   ، لللسيرين  املشترك 
دون  بوزوبع  ناصر  والسيد  أمغار 

مراجعة   -  /  4 الصالحيات.  تحديد 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260824.

394I

fidu_farabi

 SOCIETE AUTO ECOLE

STTOUTI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 30000، فاس املغرب

 SOCIETE AUTO ECOLE

STTOUTI شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

التاللسة عين الشقف موالي 

يعقوب - 30050 فاس املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48601

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اسلاعيل   )3( السيد  تفويت 

ستوتي 50 حصة اجتلاعية من أصل 

50 حصة لفائد3  السيد )3( عزالدين 

ستوتي بتاريخ 11 دجيبر 2020.

تفويت السيد )3( نجية الغاري 50 

حصة اجتلاعية من أصل 50 حصة 

عزالدين ستوتي   )3( السيد  لفائد3  

بتاريخ 11 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 20/2021.

395I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا لللحاسبة

TOUMATRA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا لللحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31

 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi

TOUMATRA شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االول الشقة 2 ب علار3 30  مفتاح 

الراحة اسفي  - 46000 اسفي اسفي

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11142

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOUMATRA
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة او البياء..
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
30  مفتاح  2 ب علار3  االول الشقة 
الراحة اسفي  - 46000 اسفي اسفي.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.500.000 درهم، مقسم كالتالي:
  : تولة   الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   25.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تولة   الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه)ا( علار3 30 شقة 2 ب تجزئة 
46000 اسفي   مفتاح الراحة اسفي  

اسفي .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
تولة   الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه)ا( علار3 30 شقة 2 ب تجزئة 
46000 اسفي   مفتاح الراحة اسفي  

اسفي 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

396I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

CRR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14200، سيدي سليلان 

املغرب

CRR TRANS  شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم  
3 اقامة ياسلين 25 شارع ياعقوب 
امليصور  - 16000 القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CRR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص .
مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع   25 ياسلين  اقامة   3 رقم  
ياعقوب امليصور  - 16000 القييطر3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نجم  رضوان  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  نجم  رضوان  السيد 
 14200   14 رقم   1 شارع املحلدية 

سيدي سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  نجم  رضوان  السيد 
 14200   14 رقم   1 شارع املحلدية 

سيدي سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم -.
392I

FIDUCOMPETENCES

اينفيست بارا

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

اييفيست بارا شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

عالية 2 رقم 30 بيس البساتين 

مكياس - 50000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اييفيست بارا.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتجات واملعدات شبه الصيدالنية 

وشبه الطبية.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

البساتين  بيس   30 رقم   2 عالية 

مكياس - 50000 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ياسين  سلمي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ياسين  سلمي  السيد 

الدار   20000  12 رقم  سربزان  حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  ياسين  سلمي  السيد 

الدار   20000  12 رقم  سربزان  حي 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 123.

398I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 EL AMRAOUI DESERT

TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صيدوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

 EL AMRAOUI DESERT TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

مرزوكة الطاوس - 52000 الرشيدية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مصطفى   )3( السيد  تفويت 

120 حصة اجتلاعية من  العلراوي 

السيد  12.000 حصة لفائد3   أصل 

)3( حسن العلراوي بتاريخ 25 دجيبر 

.2020

مصطفى   )3( السيد  تفويت 

120 حصة اجتلاعية من  العلراوي 

السيد  12.000 حصة لفائد3   أصل 

دجيبر   25 موح العلراوي بتاريخ   )3(

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 08 يياير 

2021 تحت رقم 10.

399I

FIDUNIVERSEL

ا س ب ت  تراد كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

ا س ب ت  تراد كومباني شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان طابق 1الشقة رقم 

3 - 20200 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485102

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : ا س ب 

ت  تراد كومباني.

تجار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتجات الغذائية الزراعية.

26 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

مرس السلطان طابق 1الشقة رقم 3 

- 20200 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طارق البواب :  400 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد سامي الصيد :  600 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 السيد طارق البواب : 400 بقيلة 

100 درهم.

السيد سامي الصيد : 600 بقيلة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  البواب  طارق  السيد 

املنزه ،تونس 1004 املنزه تونس.

عيوانه)ا(  الصيد  سامي  السيد 

اريانة,تونس 2080 اريانة تونس.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  البواب  طارق  السيد 

املنزه ،تونس 1004 املنزه تونس

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260591 .

400I

HOUSSAM EDDINE

اكفالور كافي
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

اكفالور كافي شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع علي 

ياعتا اقامة ابن الخليل رقم 31 - 

93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26421

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابن  اكرام   )3( السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   400 الخليل 
 )3( السيد  400 حصة لفائد3   أصل 
دجيبر   29 سعيد ابن الخليل بتاريخ 

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2021 تحت رقم 0031.

401I

HOUSSAM EDDINE

شركة بسمدست
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC
شركة بسلدست شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزء3 
الفا�سي شارع الجزير3 الخضر3 درب 
3 اقامة 19 محل رقم 12 - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

بسلدست.
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع امليتجات الغذائية.
تجزء3   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الفا�سي شارع الجزير3 الخضر3 درب 
 93000  -  12 19 محل رقم  اقامة   3

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عزيز  شوياخ  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  عزيز  شوياخ  السيد 
املهدي  ابن  الحسن  موالي  شارع 
تطوان   93000 العربيتي  علار3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  عزيز  شوياخ  السيد 
املهدي  ابن  الحسن  موالي  شارع 
تطوان   93000 العربيتي  علار3 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
31 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6325.

402I

LAGHRAD CAR

LAGHRAD  CAR  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

LAGHRAD CAR
 MADINAT ELWAHDA BLOC E
 N° 175 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
LAGHRAD  CAR  SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مديية 

الوحد3 بلوك و  رقم 125 العيون - 
20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34492

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAGHRAD  CAR  SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

مديية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - العيون   125 رقم  الوحد3 بلوك و  

20000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املكي  الديدي   السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  املكي  الديدي   السيد 

العيون   15 رقم  د  بلوك  املطار  حي 

20000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  املكي  الديدي   السيد 

العيون   15 رقم  د  بلوك  املطار  حي 

20000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 30 دجيبر 

2020 تحت رقم 3234/2020.

403I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

ميكابوك

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

ميكابوك شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 106 درب 

علي بالغازي زيتون مكياس - 50000 

مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ميكابوك.

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكتب بالتقسيط

التجار3  و  االعالنات  مقاول 

االلكترونية

االستراد و التصدير  

عيوان املقر االجتلاعي : 106 درب 

علي بالغازي زيتون مكياس - 50000 

مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 60.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن ساكة عبد العزيز :  600 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  ساكة  بن  السيد 
عيوانه)ا( شارع جالد بن الوليد رقم 
بومية   54154 ميدلت  بومية   39

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  ساكة  بن  السيد 
عيوانه)ا( شارع جالد بن الوليد رقم 
بومية   54154 ميدلت  بومية   39

ميدلت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   10 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2020 تحت رقم -.
404I

AM CONSULTING

FREEZELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
FREEZELEC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي سيدي 

معروف، تجزئة أنا 3، رقم 
26،الطابق السفلي - 20520 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93332

العام  الجلع  بلقت�سى 
دجيبر   23 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2020
درهم»   12.000.000« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم»   3.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم»   15.000.000»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحدد3 املقدار و املستحقة.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260283.
405I

FIDUCIAIRE 

ENNASR MALLOUL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE
 LAAYOUNE ، 70000، Laâyoune

Maroc
ENNASR MALLOUL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

االداري الوطية طانطان - 82000 
طانطان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3652
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2021 يياير   04 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000 درهم» أي من »100.000 
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
04 يياير  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 09/2021.
406I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

 COMPTOIR DE CONSEIL ET
D›ORGANISATION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 COMPTOIR DE CONSEIL ET
D›ORGANISATION

 Avenue Des Far 6éme,10
 Etage Bureau 602 Casablanca

 10,Avenue Des Far 6éme
 Etage Bureau 602 Casablanca،
20000، CASABLANCA MAROC

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D›ORGANISATION شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 Avenue Des Far 6éme Etage,10

 Bureau 602 Casablanca - 20000

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.391919

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

رفع  تم   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره »90.000 

إلى  درهم»   10.000« أي من  درهم» 

«100.000 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 653482.

402I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة أمال زينب ديستريبيسيون

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

شركة أمال زينب ديستريبيسيون 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السادس رقم 5 اليعيم 2 

مكياس - 50000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتيبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

أمال زينب ديستريبيسيون.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميتجات اليظافة 

الغدائية  العجائن  تاجر 

بالتقسيط.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 2 اليعيم   5 رقم  السادس  محلد 

مكياس - 50000 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جالد  فالقي  ادري�سي  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جالد  فالقي  ادري�سي  السيد 

امليصور  تجزئة   865 رقم  عيوانه)ا( 

مكياس 50000 مكياس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

جالد  فالقي  ادري�سي  السيد 

امليصور  تجزئة   865 رقم  عيوانه)ا( 

مكياس 50000 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

20 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم -.

408I

FIDECA

HAKIMI CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDECA

 BD BRAHIM ROUDANI 332

 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC

HAKIMI CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 332 شارع 

إبراهيم الروداني رقم 6 املعاريف - 

20330 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

484803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAKIMI CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية.

عيوان املقر االجتلاعي : 332 شارع 

 - املعاريف   6 الروداني رقم  إبراهيم 

20330 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

60 حصة    : السيد حاكمي احلد 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 20   : سليلة  السطي   السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 20   : جديجة  حاكمي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  احلد  حاكمي  السيد 
  5 طابق  ابراهيم  حافظ  زنقة   11

20060 الدار البيضاء املغرب.
السيد3 السطي  سليلة عيوانه)ا( 
  5 طابق  ابراهيم  حافظ  زنقة   11

20060 الدار البيضاء املغرب.
السيد3 حاكمي جديجة عيوانه)ا( 
سجللا�سي  محلد  الدكتور  شارع 
 8 اقامة اديال طابق بوركون4 شقة 

20050 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  احلد  حاكمي  السيد 
  5 طابق  ابراهيم  حافظ  زنقة   11

20060 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

409I

AL ASSASSE AFFAIRES

PHEBUSOL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العلار3 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املديية الجديد3 مكياس ، 

MEKNES MAROC ،50000
PHEBUSOL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ميطقة 

مجاط الصياعية رقم 22  - 50050 
مكياس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23802
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 19 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»ميطقة مجاط الصياعية رقم 22  - 
50050 مكياس املغرب» إلى »العلار3 
ب25 الشقة ب1 البستان 2 ويسالن 

- 50080 مكياس  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 134.

410I

trainning office and accounting advice

 TRAINING OFFICE AND

 ACCOUNTING ADVICE

‹›TO2A›› SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

 TRAINING OFFICE AND

 ACCOUNTING ADVICE

TO2A›› SARL‹›  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  

 45Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik

 Alkhair Bernoussi  - 20600.

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.455269

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الداودي  علر   )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   450

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

نونبر   26 بتاريخ  العلراوي  ابراهيم 

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259862.

411I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIETE «MDJM

 CONSTRUCTION  »  SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار3 دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIETE «MDJM

  CONSTRUCTION  «  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

ادلسان - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11192

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتضاء  عيد 

 SOCIETE «MDJM  : تسليتها 

. CONSTRUCTION  »  SARL AU

البياء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة .

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

ادلسان - 45000 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الجياللي محلد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجياللي محلد عيوانه)ا( 
تالت ايت يحيى قلعة امكونة 45200 

تيغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجياللي محلد عيوانه)ا( 
تالت ايت يحيى قلعة امكونة 45200 

تيغير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2021 تحت رقم 21.

412I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE MINGPEI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلدية 
رقم 04 السلار3، 22000، السلار3 

املغرب
STE MINGPEI SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الحسني زنقة اعلر رقم 25 السلار3 
- 22000 السلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MINGPEI SARL AU
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و  البياء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة .

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السلار3   25 الحسني زنقة اعلر رقم 

- 22000 السلار3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نهيلة ملحلدي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

نهيلة ملحلدي عيوانه)ا(  السيد3 

 22000 السلار3   25 زنقة اعلر رقم 

السلار3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

نهيلة ملحلدي عيوانه)ا(  السيد3 

 22000 السلار3   25 زنقة اعلر رقم 

السلار3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسلار3  بتاريخ 21 دجيبر 

2020 تحت رقم 201/2020.

413I

DARAA AUDIT

SF PRODUCE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير السية املالية

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

SF PRODUCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5  - 20000  

الدار البيضاء  املغرب.

»تغيير السية املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.420245

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 نونبر 2020

إلى من  تقرر تغيير السية املالية: 

بداية شهر يوليوز إلى نهاية شهر يونيو.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260235.

414I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE COMPACTOR

.UNIVERS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلدية 

رقم 04 السلار3، 22000، السلار3 

املغرب

 STE COMPACTOR .UNIVERS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

 AV وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 LOBIEN PASSAGE QUARTIER

 INDUSTRIEL TAKADOUM NR

ES-SMARA - 72000 34 السلار3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMPACTOR .UNIVERS

و  البياء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

 AV  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 LOBIEN PASSAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL TAKADOUM NR
السلار3   34 ES-SMARA - 72000

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد مير :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد مير عيوانه)ا( انا�سي 
الغالم  اهل   22 رقم   8 مدجل   24
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد مير عيوانه)ا( انا�سي 
الغالم  اهل   22 رقم   8 مدجل   24
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  االبتدائية بالسلار3  

2021 تحت رقم 05/2021.

415I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE MAGHDAR LAKHTHAR
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلدية 
رقم 04 السلار3، 22000، السلار3 

املغرب
 STE MAGHDAR LAKHTHAR

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

 LOT EL وعيوان مقرها اإلجتلاعي
WAHDA BLOC E N° 1189 ES-
SMARA - 72000 السلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAGHDAR LAKHTHAR

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة و 

االمن و املراقبة.

 LOT EL  : عيوان املقر االجتلاعي 

WAHDA BLOC E N° 1189 ES-

SMARA - 72000 السلار3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : احبابي  السيد3 مليكة 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

احبابي عيوانه)ا(  مليكة  السيد3 

  04 رقم  فاقر  زنقة  الحسني  الحي 

22000 السلار3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

احبابي عيوانه)ا(  مليكة  السيد3 

  04 رقم  فاقر  زنقة  الحسني  الحي 

22000 السلار3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  االبتدائية بالسلار3  

2021 تحت رقم 04/2021.

416I
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DARAA AUDIT

SF PRODUCE

إعالن متعدد القرارات

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

SF PRODUCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.420245

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

إضافة مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :43 رقم  بيد 

يتم تعيين األشخاص التالية  مايلي: 

أسلاؤهم في إدار3 الشركة ملد3 غير 

 ، مو�سى  يوسف  السيد   • محدود3: 

 02/11/1984 مواليد  من   ، مغربي 

هياك  ويقيم  هوليدا  روتردام  في 

 NR رقم  الوطيية  للبطاقة  حامل 

822523. • السيد طه مو�سى ، مغربي 

، من مواليد 22/4/1986 في روتردام 

ايت  بوعيفير  دوار  في  ويقيم  هوليدا 

هادي شيشاو3 املغرب حامل للبطاقة 

NR824863 الوطيية رقم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260235.

412I

FOUZMEDIA

POWER BAT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
POWER BAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئه 

رقم 111/109 الحي الصياعي 
الشرقي - 14000 القييطر3 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   3.000.000»
«6.000.000 درهم» إلى »9.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80222.
418I

FOUZMEDIA

GHARBALIM
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GHARBALIM شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئه 

رقم 256 الحي الصياعي الساكيية - 
14000 القييطر3 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
«1.500.000 درهم» إلى »2.500.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80223.

419I

FOUZMEDIA

STE SANPACK
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE SANPACK شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

 A - 24 الصياعي بئر رامي  رقم

14000 القييطر3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46152

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2019 نونبر   22 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

  STE SANPACK الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسلالها  مبلغ 

الحي  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 A - 14000 24 الصياعي بئر رامي  رقم

إنحـــالل   : القييطر3 املغرب نتيجة ل 

مسبق للشركة .

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 A - 14000 24 الصياعي بئر رامي  رقم

القييطر3 املغرب. 

و عين:

و  أمكون  أمحلد    السيد)3(  

رامي   بئر  الصياعي  الحي  عيوانه)ا( 

القييطر3 املغرب   A 14000  24 رقم 

كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 80222.

420I

comptacontrole

ARINAS NORSINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طيجة املغرب

  ARINAS NORSINE TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 شارع 

فاس وواد الدهاب اقامة الصفاء 

1 - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111659

 14 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ARINAS NORSINE TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

وطييا و دوليا .

شارع   2  : عيوان املقر االجتلاعي 

 1 فاس وواد الدهاب اقامة الصفاء 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : رشيد  بخات  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد بخات رشيد : 1000 بقيلة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  رشيد  بخات  السيد 
شارع موالي اسلاعيل شارع اسامة 
طيجة   90000  31 رقم   8 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  رشيد  بخات  السيد 
شارع موالي اسلاعيل شارع اسامة 
طيجة   90000  31 رقم   8 الطابق 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 211.

421I

comptacontrole

CONCEPT EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طيجة املغرب
CONCEPT EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية املجد تجزئة 831 - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111542

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT EXPRESS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحالت التجارية.
امليطقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
 -  831 تجزئة  املجد  الصياعية 

90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : احلد  شكير  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 10000  : احلد  شكير  السيد   

بقيلة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد شكير احلد عيوانه)ا( 
 13 كاليفورنيا شارع ادولفو فريسير 

شارع 5 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد شكير احلد عيوانه)ا( 
 13 كاليفورنيا شارع ادولفو فريسير 

شارع5 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 28.
422I

advanced finance corporate

JNANE AL MAGHIBIA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
JNANE AL MAGHIBIA شركة 
ذات املسؤولية املحدود3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الصابليط 

رقم 22  - 20800 املحلدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  28 دجيبر  املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    JNANE AL MAGHIBIA
وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 
  22 مقرها اإلجتلاعي الصابليط رقم 
- 20800 املحلدية املغرب نتيجة ل : 

توقيف النشاط .
و حدد مقر التصفية ب الصابليط 
رقم 22  - 20800 املحلدية املغرب. 

و عين:
السيد)3( نوال  فكاك و عيوانه)ا( 
الصابليط رقم 22  20800 املحلدية 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 34.

423I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

.BEST PREFA S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
BEST PREFA S.A.R.L. شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الزرقطوني الطابق 3 رقم 08 - 
20560 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.401402

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SOCIETE  )3( السيد  تفويت 

 DE DEVELOPPEMENT DES

  TECHNIQUES NOUVELLES

حصة اجتلاعية   SARL AU 5.000

لفائد3   حصة   19.800 أصل  من 

 20 بتاريخ  مريم شودري    )3( السيد 

نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 31243.

424I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

ROCK MARITIME SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

  ROCK MARITIME SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مقرها 

اإلجتلاعي ساحة الروداني، شارع 

السييا، إقامة بيتهوفن II، الطابق 3، 

رقم 82 - 90000 طيجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

104555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ROCK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MARITIME SERVICES
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غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
البحرية.

مقرها   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع  الروداني،  ساحة  اإلجتلاعي 
السييا، إقامة بيتهوفن II، الطابق 3، 

رقم 82 - 90000 طيجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 200.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لييكولن مارك  :  20 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
 130   : السيد بولتر بول انريس  

حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  السيد لييكولن مارك  
30399 جبل طارق جبل  جبل طارق 

طارق.
السيد بولتر بول انريس  عيوانه)ا( 
30399 جبل طارق جبل  جبل طارق 

طارق.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  السيد لييكولن مارك  
30399 جبل طارق جبل  جبل طارق 

طارق
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 1286.
425I

برفكت جسيون

OPTITEC sal au
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

برفكت جسيون
االلفة رياض االلفة، 20100، 

الدارالبيضاء املغرب
أوبتطك شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث شقة 5 

الدارالبيضاء 20100 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

أوبتطك.

أوبتطك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة ذات الشريك الوحيد تعلل في 

مجال األ شغال والعلليات العقارية.

 10  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 5 شارع الحرية الطابق الثالث شقة 

الدارالبيضاء   20100 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوسحابة  السيد صالح 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صالح بوسحابة عيوانه)ا( 

نوزي   20100 فرنسا  9نونبر  4زنقة 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح بوسحابة عيوانه)ا( 

نوزي   20100 فرنسا  9نونبر  4زنقة 

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 256103

426I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

نور بويلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
نور بويلدييغ شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاتي الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء - 28810 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
462643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
نور   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بويلدييغ.
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الشقة  الثاتي  الطابق  الزرقطوني 
28810 الدار   - 6 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : الزاكي  نورالدين  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 330   : السيد محلد امين الزاكي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد محلد الزاكي :  330 حصة 
بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين الزاكي عيوانه)ا( 
س   13 مجلوعة  علير  املاز  تجزئة 
 20190 البيضاء   2 النسيم   32 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
الزاكي  امين  محلد  السيد 
عيوانه)ا( اقامة سعد بلوك 5 الطابق 
بوسكور3  امتداد  االزدهار   2 رقم   1
اليواصر الدار البيضاء 20620 الدار 

البيضاء املغرب.
عيوانه)ا(  الزاكي  محلد  السيد 
زنقة 06 الطابق 01 الشقة 02 مازوال 
البيضاء  الحسني  الحي  السعاد3 

20200 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين الزاكي عيوانه)ا( 
س   13 مجلوعة  علير  املاز  تجزئة 
 20190 البيضاء   2 النسيم   32 شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم ..
422I

Compta-Gest Business SARL AU

STE BILMOGA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Compta-Gest Business SARL AU
رقم 284 البحير3 شطر 4 الصوير3 

 ،la lagune 4، 44000 284
الصوير3 املغرب

STE BILMOGA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

 MAG SIS وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 A 588 AV MED EL YAZIDI LOT
 EL BORJ 1 ESSAOUIRA - 44000

ESSAOUIRA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5359
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BILMOGA SARL

 AVANCE : غرض الشركة بإيجاز

 OU DE PRETS, DE RECETTE

 OU DE PAIEMENTS,GARANTIE

 (FOND DE FGARANTIE( OU DE

 CAUTION (ORGANISMES(  

.GESTIONNAIRE DE FOND

 MAG SIS : عيوان املقر االجتلاعي

 A 588 AV MED EL YAZIDI LOT

 EL BORJ 1 ESSAOUIRA - 44000

.ESSAOUIRA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احلد يونس الباللي :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد احلد ياسين الباللي :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الباللي  يونس  احلد  السيد 

 AV MED EL YAZIDI 588 )عيوانه)ا

 LOT EL BORJ 1 ESSAOUIRA

44000 الصوير3 املغرب.

الباللي  ياسين  احلد  السيد 

 AV MED EL YAZIDI 588 )عيوانه)ا

 LOT EL BORJ 1 ESSAOUIRA

44000 الصوير3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الباللي  يونس  احلد  السيد 

 AV MED EL YAZIDI 588 )عيوانه)ا

 LOT EL BORJ 1 ESSAOUIRA

44000 الصوير3 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 02 شتيبر 

2020 تحت رقم 190.
428I

CONSEILS EVERNAGE

LUCK DISTIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°12

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

LUCK DISTIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املسار  رقم 233 طريق اسفي   
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 غشت 2020 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسلية - و 
الكائن بالعيوان علار3 ام القرى حي 
41000 شيشاو3   - الياصر شيشاو3  
املغرب و املسير من طرف السيد)3( 

بلفاضيل عز الدين .
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 116922.
429I

MHAMMED

 SOCIETE MEKNES
 GESTION ET PROMOTION

D’INVESTISSMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وفا3 شريك

MHAMMED
 LOT RIZANA N 6 RES

 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،
MEKNES MAROC

 SOCIETE MEKNES
 GESTION ET PROMOTION

D’INVESTISSMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 MEKNES-17 RES ISMAILI

 OUAKAAT ZELLAKA APPT 12

.VN - 50000 MEKNES MAROC

وفا3 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41221

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2020 تم اإلعالم 

اسلاعيل اسلاعيلي  بوفا3 الشريك  

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتيبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2019 بالشكل األتي :

  ، اسلاعيلي   محلد  السيد)3( 

5.384 حصة .

  ، اسلاعيلي   عزيز  السيد)3( 

5.384 حصة .

السيد)3( عبد اللطيف اسلاعيلي  

،  5.384 حصة .

  ، عبد هللا اسلاعيلي   السيد)3( 

5.384 حصة .

  ، اسلاعيلي   جديجة  السيد)3( 

2.692 حصة .

  ، اسلاعيلي   لطيفة  السيد)3( 

2.692 حصة .

  ، اسلاعيلي   تورية  السيد)3( 

2.692 حصة .

  ، اسلاعيلي   سعاد  السيد)3( 

2.692 حصة .

  ، جفيف   فاطلة  السيد)3( 

5.004 حصة .

  ، اسلاعيلي   عزيز3  السيد)3( 

2.692 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلكياس   التجارية 

رقم  تحت   2020 نونبر   04

.40411120010242

430I

FIRDAOUS TCE

FIRDAOUS TCE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

استدراك جطٍإ

بالجريد3  وقع  جطٍإ  استدراك 
الرسلية

FIRDAOUS TCE
 LOT EL AMAL IMM 10 N 2 ETG

 2 SIDI MOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FIRDAOUS TCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
االمل علار3 10 رقم 2 طابق 2 

سيدي مومن - 20400 الدارالبيضاء 
املغرب.

بالجريد3  وقع  جطٍإ  إستدراك   
 02 بتاريخ   5640 عدد  الرسلية 

دجيبر 2020.
مبلغ رأسلال الشركة:   : بدال من 

40.000.000 درهم
الشركة:  رأسلال  مبلغ   : يقرأ 

400.000 درهم
الباقي بدون تغيير.

432I

sofoget

ZAAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ZAAD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطر3 
زنقة 126 رقم 2 مجلوعة 1 - 

14000 القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52585
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZAAD : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين

نقل البضائع.

عيوان املقر االجتلاعي :  القييطر3 

زنقة 126 رقم 2 مجلوعة 1 - 14000 

القييطر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  محلد الزعدادي :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 السيد  محلد الزعدادي : 1000 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الزعدادي  محلد  السيد  

القييطر3   14000 املغرب  عيوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزعدادي  محلد  السيد  

القييطر3   14000 املغرب  عيوانه)ا( 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80362.

434I

مييار3 فييانس جروب

كيش ريال استات
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مييار3 فييانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
2 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
كيش ريال استات شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 2 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2012 يياير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
كيش   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ريال استات.
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
52 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الطابق   2 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 UBI  « الشركة • 
 TRUSTEE » S.A., en sa qualité de
 trustee du « THE SOFY TRUST»
درهم   100 بقيلة  حصة   :  250

للحصة.
 UBI TRUSTEE »  «  • الشركة 
 S.A., en sa qualité de trustee du
THE RAF TRUST» :  325 » حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 UBI TRUSTEE »  «  • الشركة 
 S.A., en sa qualité de trustee du

 « THE LURECLA TRUST» :  325

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 UBI TRUSTEE » S.A., « • الشركة

 en sa qualité de trustee du « THE

SOFY TRUST» عيوانه)ا( ليكسلبرغ 

2090 ليكسلبرغ ليكسلبرغ.

 UBI TRUSTEE » S.A., « • الشركة

 en sa qualité de trustee du « THE

ليكسلبرغ  عيوانه)ا(   «RAF TRUST

2090 ليكسلبرغ ليكسلبرغ.

 UBI TRUSTEE »  «  • الشركة 

 S.A., en sa qualité de trustee du «

THE LURECLA TRUST» عيوانه)ا( 

ليكسلبرغ   2090 ليكسلبرغ 

ليكسلبرغ.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 اليس مريستريلو ماركيس 

عيوانه)ا( استرادا دو ملبو  15 -9200

083 مدريا  البرتغال

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2012 تحت رقم 85834.

436I

CABINET OUASSI

ABSIK
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

علار3 كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املديية الجديد3 

، 46000، اسفي املغرب

ABSIK شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 66 

بلوك 6 حي الرياض  - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.ABSIK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و بياء .

عيوان املقر االجتلاعي : الرقم 66 

بلوك 6 حي الرياض  - 46000 اسفي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 340   : يوسف   السيد سحيان 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد زكري عبد هللا :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد لهديوي جالد :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سحيان يوسف  عيوانه)ا( 

 21000 بوجدور  رشيد  موالي  حي 

بوجدور املغرب.

عيوانه)ا(  عبد هللا  زكري  السيد 

 46000 الرياض   حي   6 بلوك   62

اسفي املغرب.

عيوانه)ا(  جالد  لهديوي  السيد 

سيدي  لعريصة  حي   6 الزنقة   32

واصل  46000 اسفي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سحيان يوسف  عيوانه)ا( 

 21000 بوجدور  رشيد  موالي  حي 

بوجدور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2020 تحت رقم 2193.

432I
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MOGADOR GESTION

 SCI VILLA 33 DE
MOGADOR

شركة ذات املسؤولية املحدود3
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY
 IDRISSE 1 ESSAOUIRA 1ER
 ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
  SCI VILLA 33 DE MOGADOR
املحدود3)في  املسؤولية  ذات  شركة 

طور التصفية(
كولف  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 44000 الصوير3  موكادور الديابات  

الصوير3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2422

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  09 دجيبر  املؤرخ في 
 SCI شركة ذات املسؤولية املحدود3 
مبلغ     VILLA 33 DE MOGADOR
وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 
موكادور  كولف  اإلجتلاعي  مقرها 
44000 الصوير3  الديابات  الصوير3 
اية  عدم تحقيق   : نتيجة ل  املغرب 

أرباح بسبب جائحة كوفيد19-.
كولف  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 44000 الصوير3  موكادور الديابات  

الصوير3 املغرب. 
و عين:

  SERGE MAURICE السيد)3( 
كولف  عيوانه)ا(  و   BARDON
الصوير3   44000 موكادور الديابات  

املغرب كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالصوير3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 334/2020.

438I

موثق

 شركة «ريشارد أنفست «ش.م.م 
 STE ذات الشريك الوحيد

 RICHARDS INVEST SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق
448 شارع محلد الخامس وزنقة 
الطابق  الثانية  صوفيا  اقامة  الون 
 ،20300  ، البيضاء   11 رقم  الرابع 

الدار البيضاء املغرب
أنفست  »ريشارد  شركة   
 STE »ش.م.م ذات الشريك الوحيد 
 RICHARDS INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
الدار  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
البيضاء,9,شارع نيس الطابق األر�سي 

بوركون - 20100 البيضاء املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

423022
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2018 نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها :  شركة 
ذات  »ش.م.م  أنفست  »ريشارد 
 STE RICHARDS الوحيد  الشريك 

.INVEST SARL AU
بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

وكراء القيم .
الدار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
البيضاء,9,شارع نيس الطابق األر�سي 

بوركون - 20100 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنشعو  أحلد  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 1000  : بنشعو  أحلد  السيد 
بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  بنشعو  أحلد  السيد 
 08 شارع أنفا زاوية زنقة الجزائر ط 
 20100 البيضاء  الدار   22 الشقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  بنشعو  أحلد  السيد 
 08 شارع أنفا زاوية زنقة الجزائر ط 
 20100 البيضاء  الدار   22 الشقة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2019 تحت رقم 00690989.
439I

ALLEGEANCE CONSULTING

AGRILAMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طيجة املغرب
AGRILAMA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
طيطان اقامة لييا رقم 51 طيجة - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.60869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2019 تقرر حل  02 غشت  املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسلالها     AGRILAMA SARL
مقرها  وعيوان  درهم   10.000
لييا  اقامة  اإلجتلاعي شارع طيطان 

طيجة   90000  - طيجة   51 رقم 
املغرب نتيجة ل : وفا3 شريك .

انخفاض النشاط االقتصادي .
انخفاض رقم املعامالت..

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - طيجة   51 طيطان اقامة لييا رقم 

90000 طيجة  املغرب. 
و عين:

مارتن  لويز    جوسيه  السيد)3( 
روبخو  فيال  عيوانه)ا(  و  فيرنانديز 
 34112 بالنسيا  فيغا  تيرفاس  سان 
بالنسيا اسبانيا كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   16 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 229642.
440I

ALLEGEANCE CONSULTING

CAP DE AGUA  SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طيجة املغرب
 CAP DE AGUA  SARL AU  

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
تطوان ,املدرسة الداجلية رقم 31 

طيجة. - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAP    : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DE AGUA  SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مقهى,قاعة شاي في الحلويات واللبان 

والوجبات الخفيفة ....
طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 31 رقم  الداجلية  ,املدرسة  تطوان 

طيجة. - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : اكدي   الحسين  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  السيد الحسين اكدي  
ادريس  سيدي  زنقة  جليلة  تجزئة 
رقم 02 طيجة 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  السيد الحسين اكدي  
ادريس  سيدي  زنقة  جليلة  تجزئة 
رقم 02 طيجة 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230318.

441I

ALLEGEANCE CONSULTING

 DAR DÉCOR AL MAGHRIBI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طيجة املغرب
 DAR DÉCOR AL MAGHRIBI

 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة انتي 
8 شارع امام الغزالي رقم ا6 طيجة - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22102

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2020 يياير   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
 DAR DÉCOR الوحيد  الشريك 
مبلغ    AL MAGHRIBI SARL AU
وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 
8 شارع  مقرها اإلجتلاعي اقامة انتي 
 90000  - امام الغزالي رقم ا6 طيجة 
انخفاض   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

رقم املعامالت .
و حدد مقر التصفية ب اقامة انتي 
 - 8 شارع امام الغزالي رقم ا6 طيجة 

90000 طيجة املغرب. 
و عين:

السيد)3( لبنى   العلراني الغريب 
و عيوانه)ا( شارع املولى عبد هللا رقم 
املغرب  طيجة    90000 طيجة    45

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230598.
442I

ALLEGEANCE CONSULTING

 EL MINZAH EXCHANGE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طيجة املغرب
  EL MINZAH EXCHANGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 68 شارع 
سياغين ,طيجة  - 90000 طيجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2019 تم تعيين  11 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

LANJRI RACHID كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230388.

443I

nador conseil sarl au

BRISK-DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
BRISK-DISTRIBUTION    شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 
العروي الياظور - 62000 الياضور 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18965

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 - الياظور  العروي  القدس  »حي 
62000 الياضور املغرب» إلى »طريق 
 39 رقم   24 تاز3 حي الوحد3 زنقة م 

وجد3 - 60000 وجد3  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3221.

444I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

KARIM NOX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب
KARIM NOX شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املسجد زنقة طرف االزرق رقم 86 - 
23000 الداجلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11955
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
�سي  بن  كريم   )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
1.000 حصة لفائد3  السيد )3( عبد 

هللا بن حدا بتاريخ 02 دجيبر 2020.
�سي  بن  كريم   )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
1.000 حصة لفائد3  السيد )3( عبد 
دجيبر   02 بتاريخ  حدا  بن  الرحلن 

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجيبر 2020 تحت رقم 1129.

445I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

KARIM INOX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1630

KARIM INOX  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املسجد زنقة طرف االزرق رقم 86 - 

23000 الداجلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11955

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

بن  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

حدا عبد الرحلن كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجيبر 2020 تحت رقم 1129.

442I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

KARIM INOX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

KARIM INOX شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي حي 

املسجد زنقة طرف االزرق رقم 86 - 

23000 الداجلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11955

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدود3».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجيبر 2020 تحت رقم 1129.
449I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

KARIM INOX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب
KARIM INOX شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 
املسجد زنقة طرف االزرق رقم 86 - 

23000 الداجلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11955

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-بيع وتوزيع املواد الغدائية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجيبر 2020 تحت رقم 1129.
451I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

CHA CHA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب
CHA CHA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي السالم 
رقم 1145 - 23000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CHA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CHA STUDIO
-اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السييلائي.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
السالم رقم 1145 - 23000 الداجلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فشتال  ايوب  السيد 

حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  فشتال  ايوب  السيد 
4 شارع  2 شقة  زنقة باملير طابق   25
موالي يوسف 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  فشتال  ايوب  السيد 
4 شارع  2 شقة  زنقة باملير طابق   25
موالي يوسف 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجيبر 2020 تحت رقم 1122.

453I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

SOUKA INFO BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

SOUKA INFO BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املوحدين زنقة 19 رقم 11 - 23000 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOUKA INFO BUSINESS

-لوازم و   : غرض الشركة بإيجاز 

معدات املكتب.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املوحدين زنقة 19 رقم 11 - 23000 

الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد3 سكيية والكوح 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد3 سكيية والكوح عيوانه)ا( 

حي املسير3 03 شارع ادريس ملحلدي 
رقم 52 23000 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 سكيية والكوح عيوانه)ا( 

حي املسير3 03 شارع ادريس ملحلدي 
رقم 52 23000 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

نونبر 2020 تحت رقم 1102.

455I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

واريف بيور جرين
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

واريف بيور جرين  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القييطر3  14000 

القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

واريف   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

بيور جرين .

تجار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميتجات الصحة اليباتية 

استغالل ارا�سي فالحية.

عيوان املقر االجتلاعي : 59 اقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
 14000 القييطر3    4 رقم  العزيز 

القييطر3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بيلبشير جواد  :  600 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .
الكويري   شاهين  سلطان  السيد 
درهم   1.000 بقيلة  حصة   400   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  جواد   بيلبشير  السيد 
الرقم 155 بئر الرامي الغربية  14000 

القييطر3 املغرب.
الكويري   شاهين  سلطان  السيد 

عيوانه)ا( قطر  2020 قطر قطر .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  جواد  بيلبشير  السيد 
الرقم 155 بئر الرامي الغربية  14000 

القييطر3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقييطر3  

رقم -.
452I

SURF AND SOUL MOROCCO

سورف أند سول موروكو
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SURF AND SOUL MOROCCO
 RUE TAHA HOUSSAINE 22

 QUARTIER ZINE ELABDINE،
46000، SAFI MAROC

سورف أند سول موروكو شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

السالم رقم 38 الطابق الرابع شارع 
موالي عبد هللا كليز  40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10565
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 11 يونيو 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»إقامة السالم رقم 38 الطابق الرابع 
 40000 شارع موالي عبد هللا كليز  
زنقة   22 »رقم  إلى  املغرب»  مراكش 
طه حسين حي زين العابدين 46000 

آسفي  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 281.

459I

STE FACILITY.CASH 

STE MAHMOUH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE MAHMOUH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي أوالد 
حلوسة  - جرسيف - - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAHMOUH TRAVAUX

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

 – التفاوض   – اليجار3 و االلومييوم 

أشغال الري و السقي بالتيقيط.

: حي أوالد  عيوان املقر االجتلاعي 

 35100  -  - جرسيف   - حلوسة  

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محلوح  يونس  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  محلوح  يونس  السيد 

 35100 حي أوالد حلوسة جرسيف 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  محلوح  يونس  السيد 

 35100 حي أوالد حلوسة جرسيف 

جرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 949.

460I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كريت اوف انجينيرينك
شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

كريت اوف انجيييرييك شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيزرقم 4 - 14000 القييطر3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

كريت   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

اوف انجيييرييك.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

نقل بضائع الغير

بيع مواد البياء.

عيوان املقر االجتلاعي : 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

القييطر3   14000  -  4 العزيزرقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وائل  زايد  أيت  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  وائل  زايد  أيت  السيد 

بومية    35100 بومية   تشعيت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  وائل  زايد  أيت  السيد 

بومية   35100 بومية   تشعيت  حي 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقييطر3  

رقم -.
462I

nador conseil sarl au

FIBER SISAL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
FIBER SISAL شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي حي القديم 
الشرقي العروي الياظور - 62000 

الياظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14461

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2020 25 دجيبر  املؤرخ في 
مواد  »استيراد  من  الشركة  نشاط 
التصدير  و  »االستيراد  إلى  البياء» 

بصفة عامة».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 03.
463I

nador conseil sarl au

BRISK-DISTRIBUTION

إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
BRISK-DISTRIBUTION   »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3 ذات 
الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 
السعاد3 العروي   - 62000 الياظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18965
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
باع السيد السعودي يوسف للسيد 
من  حصة   1000 محلد  الدحلاني 

حصصه في الشركة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
السعودي  السيد  استقالة  قبول 
الشركة  تسيير  ميصب  من  يوسف 
محلد  الدحلاني  السيد  وتعيين 

مسيرا جديدا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
الذي ييص على   :  2  -  6 بيد رقم 
 100.000 الشركة  راسلال  مايلي: 
حصة   1000 الى  مقسلة  درهم  
اجتلاعية في ملك السيد الدحلاني 

محلد 
على  ييص  الذي   :13 رقم  بيد 
تسير الشركة من قبل السيد  مايلي: 

الدحلاني محلد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 5918.
465I

CREATIVE SOUL

كرياتيف سول
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CREATIVE SOUL
 RUE TAHA HOUSSAINE 22

 QUARTIER ZINE ALABIDINE،
46000، SAFI MAROC

كرياتيف سول شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
السالم رقم 38 الطابق الرابع 

شارع موالي عبد هللا   كليز  40000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10569

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 10 يونيو 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»إقامة السالم رقم 38 الطابق الرابع 
 40000 شارع موالي عبد هللا   كليز  
زنقة   22 »رقم  إلى  املغرب»  مراكش 
طه حسين    حي زين العابدين 46000 

آسفي  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 282.

466I

RA CONSULTING

 STE PARAPHARMACIE
SARRAJ

شركة ذات املسؤولية املحدود3
قفل التصفية

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE PARAPHARMACIE SARRAJ

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 25 حي 
واد فاس، اقامة الزهور، شارع 

يوسف بن تاشفين  فاس 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.54253

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2020 تقرر حل 
 STE PARAPHARMACIE SARRAJ
شركة ذات املسؤولية املحدود3 مبلغ 
رأسلالها 100.000,00 درهم وعيوان 
حي واد فاس،   25 مقرها اإلجتلاعي 
بن  يوسف  شارع  الزهور،  اقامة 
فاس املغرب   30000 فاس  تاشفين  

نتيجة النعدام رقم املعامالت .
و عين:

و  السراج  انس   السيد)3( 
حي  العيدليب  زنقة   22 عيوانه)ا( 
فاس املغرب   30000 فاس   2 طارق 

كلصفي )3( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 25 وفي   2020 أكتوبر   21 بتاريخ 
شارع  الزهور،  اقامة  فاس،  واد  حي 
 30000 فاس  تاشفين   بن  يوسف 

فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3525.
468I

nador conseil sarl au

AMJAD LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AMJAD LOCATION  شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
املسير3 حي لعرا�سي الياظور - 

62000 الياضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10692

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )3( محلد  برحلوني 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000
 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

هاجر  بولويز بتاريخ 21 يياير 2021.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 09.
420I

RA CONSULTING

 STE CLAY AND MOROCCO
HOST NETWORK

شركة ذات املسؤولية املحدود3
قفل التصفية

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،
FES MAROC

 STE CLAY AND MOROCCO
HOST NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : علار3 10 
شقة 3 سيد الخياط البطحاء  فاس  

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55942

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 
 STE CLAY AND MOROCCO حل 
ذات  شركة   HOST NETWORK
رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   100.000,00
سيد   3 شقة   10 علار3  اإلجتلاعي 
الخياط البطحاء  فاس  30000 فاس 
املغرب نتيجة النعدام رقم املعامالت.

و عين:
السيد)3( ميكان ماري  سترونك و 
عيوانه)ا( علار3 35 الطابق 2 الشقة 
فاس  املديية  الصغير3  الطلعة   2
 )3( كلصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي علار3   2020 أكتوبر   08 بتاريخ 
البطحاء   الخياط  سيد   3 شقة   10

فاس 30000 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3259.
421I

nador conseil sarl au

KARAMA RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

استلرار نشاط الشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
KARAMA RECYCLAGE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 
كوركو ب1 الطابق االول شارع 

الجيش امللكي  - 62000 الياظور 
املغرب.

»استلرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12251
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر ما   2020 دجيبر   28 املؤرخ في 

يلي:
1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسلال  تخفيض      .2

بلبلغ يساوي 10 درهم
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 02.

423I

ائتلانية ميسيون كونساي

TRUST
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

ائتلانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
TRUST  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 24، 

تجزئة كاردن، سيدي عبد الرحلان، 
البيضاء - 20000 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.265251
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 
TRUST  شركة ذات املسؤولية  حل 
درهم   100 املحدود3 مبلغ رأسلالها 
 ،24 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
تجزئة كاردن، سيدي عبد الرحلان، 
املغرب  البيضاء   20000  - البيضاء 

نتيجة لتحقيق هدف الشركة.
و عين:

و  لحلو  شيخ  محلد   السيد)3( 
كاردنن  دريم  تجزئة   ،24 عيوانه)ا( 
 20000 الرحلان   عبد  سيدي 
البيضاء املغرب كلصفي )3( للشركة.

وقد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 ،24 وفي   2020 دجيبر   23 بتاريخ 

عبد  سيدي  كاردنن  دريم  تجزئة 

 20000  - البيضاء   الرحلان، 

البيصاء املفرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2019 تحت رقم 205852.

426I

STE FIDUCONFIANCE

RESEAU GRAIN

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

RESEAU GRAIN  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي الطابق 

االول زنقة ابن ياسين رقم 804 الحي 

الصياعي سيدي ابراهيم فاس  - 

30000 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2020 نونبر   09 املؤرخ في 

الحبوب  »تجار3  الشركة من  نشاط 

بالجللة » إلى »نقل البضائع لحساب 

الغير».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3263/2020.

422I
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ADVISORIS

�سي بنش
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

�سي بنش شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 250 شارع 
بوردو الطابق 6 شقة رقم 16 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
�سي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بنش.
غرض الشركة بإيجاز :  الصيد في 
أعلاق البحار وتربية األحياء املائية ؛

- تخزين وتصنيع وتوزيع وتسويق 
وتربية  األسلاك  مصايد  ميتجات 

األحياء املائية ؛
تقديم جدمات اإلدار3 واإلدار3   -
قطاعات  في  العاملة  للشركات 
األسلاك  وصيد  الزراعية  األغذية 

وتربية األحياء املائية ؛
التي  العلليات  بجليع  القيام   -
تتوافق مع هذا الغرض واملتعلقة به 

واملساهلة في تحقيقه..
 250  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع بوردو الطابق 6 شقة رقم 16 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 300.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الشركة NYDAB :  1.950 حصة 
بقيلة 100 درهم للحصة .

 VERTIKAD الشركة 
CONSULTING FZE :  1.050 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 250 عيوانه)ا(   NYDAB الشركة 
 16 6 شقة رقم  شارع بوردو الطابق 

2000 الدار البيضاء املغرب.
 VERTIKAD الشركة 
CONSULTING FZE عيوانه)ا(  مبنى 
ميطقة  الحلراء  الجزير3  الخدمات 
رأس  حر3  ميطقة   - أللعلال  راكز 
الخيلة   رأس   FBC51001  , الخيلة 

اإلمارات العربية املتحد3.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  بنشيخ  ادريس  السيد 
أنفا  امليار  حي  طاطا  شارع   9 رقم 

20320 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258946.
428I

nador conseil sarl au

M›HARJI POLYSTER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
M›HARJI POLYSTER شركة 

ذات املسؤولية املحدود3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
تطوان رقم 3 سلوان - 62000 

الياظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2505

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  25 دجيبر  املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    M’HARJI POLYSTER
وعيوان  درهم   390.000 رأسلالها 
رقم  تطوان  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الياظور املغرب   62000  - سلوان   3

نتيجة ل : حل املبكر للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62202  - سلوان   3 رقم  تطوان 

الياظور املغرب. 
و عين:

و  محارجي  محلد   السيد)3( 
تجزئة  املحلدي  حي  عيوانه)ا( 
الوحد3 شارع علي ابن ابي طالب رقم 
وجد3 املغرب كلصفي   60040  113

)3( للشركة.
و  محارجي  مو�سى   السيد)3( 
شارع االمير سيدي محلد  عيوانه)ا( 
الياظور   62000  38 رقم   99 زنقة 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
و  محارجي  مصطفى   السيد)3( 
  26 حي اوالد ميلون زنقة  عيوانه)ا( 
62000 الياظور املغرب كلصفي )3( 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 05و06.
429I

MOORISH

TENDANCE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
TENDANCE PRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
البستان  2 علار3  1 محل 1 

البرنو�سي   - 20610 الدار البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TENDANCE PRINT

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد  الطباعة  ميتجات 

والتصدير.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

البستان  2 علار3  1 محل 1 البرنو�سي   

- 20610 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : املعروفي  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد3 سونية كمي :  300 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  املعروفي  رشيد  السيد 
 4 20 تجزئة امزوكة  زنقة احفير رقم 

انفا  20000 الدار البيضاء املغرب.

عيوانه)ا(  كمي  سونية  السيد3 
 4 20 تجزئة امزوكة  زنقة احفير رقم 

انفا  20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  املعروفي  رشيد  السيد 
 4 20 تجزئة امزوكة  زنقة احفير رقم 

انفا  20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260625.

480I
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ESPACE CONSULTING

O›PARA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

O›PARA شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل رقم 

2, العلارD 3 ,إقامة رحاب فاس, 
شارع عالل بن عبد هللا, املديية 
الجديد3, - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53022
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبر   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
مبلغ    O’PARA الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 
 ,2 رقم  املحل  اإلجتلاعي  مقرها 
شارع  ,إقامة رحاب فاس,   D العلار3 
املديية الجديد3,  عالل بن عبد هللا, 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

صعوبات اقتصادية.
املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 2, العلارD 3 ,إقامة رحاب فاس, 
املديية  هللا,  عبد  بن  عالل  شارع 

الجديد3,  - 30000 فاس املغرب. 
و عين:

و  بوزيان  شيلاء    السيد)3( 
الزهور  إقامة  الفرح  حي  عيوانه)ا( 
فاس املغرب   30000 مكرر   44 رقم 

كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 02/2021.
482I

MOORISH

AVAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

AVAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سلية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم  20 

اليخيل   - 20340 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2021 دجيبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AVAL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SERVICE

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التيظيف.
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سلية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

الرقم    4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

20 اليخيل   - 20340 الدار البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد3 ابتيسام مستاوي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد حسن مرجان :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مستاوي  ابتيسام  السيد3 
حي  معدان  بني  زنقة   13 عيوانه)ا( 

مبشور  25000 جريبكة املغرب.
عيوانه)ا(  مرجان  حسن  السيد 
21 زنقة 34 طابق 1 شقة 1 العلرية 
البيضاء   الدار   20000 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
مستاوي  ابتيسام  السيد3 
حي  معدان  بني  زنقة   13 عيوانه)ا( 

مبشور  25000 جريبكة املغرب
عيوانه)ا(  مرجان  حسن  السيد 
21 زنقة 34 طابق 1 شقة 1 العلرية 
البيضاء   الدار   20000 الشق  عين 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260630.

483I

SERFINET SNC

ACHGHAL LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC
ACHGHAL LAAYOUNE شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بقعة 300 
الطابق الثاني شارع العباس ابن 

عبداملطلب تجزئة الراحة - 20000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACHGHAL LAAYOUNE

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  املنشآت  واقامة  واصالح 

الكهربائية  األشغال  وكل  الكهربائية 

و  واستيرادها  وبيعها  وشرائها 

والهيدسة  تصديرها و أشغال البياء 

املدنية واألشغال املختلفة والخدمات 

ونقل  الصياعية  والصيانة  العادية 

السلع واألشخاص .

بقعة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

300 الطابق الثاني شارع العباس ابن 

 20000  - عبداملطلب تجزئة الراحة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : التركزي  احلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  التركزي  احلد  السيد 

الحي  التركزي  فيال  الزرقتوني  شارع 

العيون   20000 العيون  االداري 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  التركزي  احلد  السيد 

الحي  التركزي  فيال  الزرقتوني  شارع 

العيون   20000 العيون  االداري 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 19/21.

484I
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cofiber sarl

محطة حادي ميمون
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,12

60300، berkane maroc
محطة حادي ميلون شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار الشنن 

لعثامية - 60300 بركان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2421

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمين  محلد   )3( السيد  تفويت 
كشاطي 4.000 حصة اجتلاعية من 
السيد  لفائد3   حصة   4.000 أصل 
دجيبر   23 بتاريخ  ميلون حادي   )3(

.2020
الدين  بهاء   )3( السيد  تفويت 
كشاطي 4.000 حصة اجتلاعية من 
السيد  لفائد3   حصة   4.000 أصل 
دجيبر   23 بتاريخ  ميلون حادي   )3(

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 06/2021.
485I

MOORISH

 DOMORAUD OFFICE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 DOMORAUD OFFICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61, شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85 - 20090 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DOMORAUD OFFICE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عيوان املقر االجتلاعي : 61, شارع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الدار   20090  -  85 الرقم   2 الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

دومورد  دزيري  داريوس  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   100   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

دومورد  دزيري  داريوس  السيد 

 00225  12  1483  12 عيوانه)ا( 

أبيدجان ساحل العاج.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

دومورد  دزيري  داريوس  السيد 

 00225  12  1483  12 عيوانه)ا( 

أبيدجان ساحل العاج

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259212.

486I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 1

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 1 شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بالتو 
- ناصية شارع عبد املؤمن وشارع 

موريللو - الطابق الخامس - 20000 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.349532

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2020 دجيبر   09 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم»   2.200.000« قدره 
إلى  درهم»   16.800.000« من 
طريق  عن  درهم»   19.000.000»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحدد3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260424.
482I

CABINET FIDUCIAIRE EL ASWAD

شركة بالطاكسون

إعالن متعدد القرارات

 CABINET FIDUCIAIRE EL
ASWAD

 RUE SOROLLA N°2  -B.P 1061 ،
90000، TANGER MAROC

شركة بالطاكسون »شركة ذات 
املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
تطوان- امليطقة الصياعية، ملر 2، 

تجزئة 24  - - طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3165
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
تخفيض رأسلال الشركة   -
2.328.000درهم   قدره   بلبلغ 
إلى   40.000.000 درهم   إلعادته  من 
درهم و هدا من أجل   32.622.000
امتصاص جزئي للخسائر الظاهر3 في 

امليزانية الشركة.  
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
الشركة  رأسلال  رفع   -
من  األول  القرار  بلوجب  امليخفض 
32.622.000 درهم  إلى  40.000.000 
 23.280 إصدار   طريق  عن  درهم 
حصة جديد3  قيلة الحصة الواحد3  
100 درهم تكتتب و تحرر بكاملها عيد 
ثابتة  ديون  مع  باملقاصة  االكتتاب 

ومستحقة على الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

مساهلات
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

حصة راس املال 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 14.

488I

مكتب الرياني لللحاسبة

HNMR 
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
 HNMR  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

التهامي الوزاني زنقة طهران - 93000 
تطوان املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  11 دجيبر  املؤرخ في 

عبو  مسير جديد للشركة السيد)3( 
ريم  كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

31 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6326.

490I

Majorel Morocco

ماجوريل افريكا سرفيسيز
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Majorel Morocco

 502BD AL QODS,& 501

 CASABLANCA PARK

 NEARSHORE, SHORE18,

 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،

Casablanca Maroc

ماجوريل افريكا سرفيسيز شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 

اقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 

حي اليخيل  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482459

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ماجوريل افريكا سرفيسيز.
غرض الشركة بإيجاز : مركز نداء.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 5 الطابق  شهرزاد3  اقامة  سلية 
الدار   20000  - 22 حي اليخيل   رقم 

البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

افريكا  ماجوريل  الشركة 
 20000 كلال  محلد   26 عيوانه)ا( 

الدار البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  غالب  الحسن  السيد 
الطابق2  الزرقطوني  شارع   211
الدار    20000 املعاريف   2 الشقة 

البيضاء  املغرب 
عيوانه)ا(  شاغلو  اوليفيي  السيد 
 20222 رقم18   59160 لفيال  زنقة 

لووم فرنسا 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252094.

491I

jilovta sarl

ANASS POISSON ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 ANASS POISSON ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق عين 
بني مطهر تجزئة لعلج رقم 142 - 

60000 وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36302

 20 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ANASS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.POISSON ORIENT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السلك بالتقسيط ونتصف الجللة.

طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 142 عين بني مطهر تجزئة لعلج رقم 

- 60000 وجد3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوستة عبد الحفيظ :  340 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
330 حصة    : السيد ملعلم جليد 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد احلد مغيوج :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  بوستة  السيد 
راس   62602 طيجة   حي  عيوانه)ا( 

املاء املغرب.
حي  السيد ملعلم جليد عيوانه)ا( 

السالم 62602 راس املاء املغرب.
السيد احلد مغيوج عيوانه)ا( حي 

املقاومة 62602 راس املاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  بوستة  السيد 
عيوانه)ا( حي طيجة  62602 62602 

62602
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 14.
492I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE –

CASA 2
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE –

CASA 2 شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بالتو 

- ناصية شارع عبد املؤمن وشارع 

موريللو - الطابق الخامس - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322141

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   09 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   15.100.000« قدره 

إلى  درهم»   22.600.000« من 

طريق  عن  درهم»   32.200.000»

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260423.

494I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

MASIWA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MASIWA TRANS
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شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مساكية 
في تجزئة أغيدر 2 الرويضات علار3 

104 رقم 3 - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101629
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 نونبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 2 أغيدر  تجزئة  في  »مساكية  من 
 -  3 رقم   104 علار3  الرويضات 
»درب  إلى  املغرب»  مراكش   40000
 40000 لوداية   سالم سيد الزوين  

مراكش  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 56.
495I

BEFEC

 MOROCCAN
 AGRICULTURE YACOUBI

«ANISSA «MAYA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 MOROCCAN AGRICULTURE
 «YACOUBI ANISSA «MAYA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 30 شارع 
الجيش امللكي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484.111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MOROCCAN AGRICULTURE

.«YACOUBI ANISSA «MAYA
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
القطاع  في  املشور3  و  الخدمات 

الزراعي وفي صياعة األغذية.
30 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الجيش امللكي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : أنيسة  يعقوبي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 يعقوبي أنيسة عيوانه)ا( 
48 شارع الحزام الكبير وشارع سيدي 
عبد الرحلان تجزئة سويلحة 20000 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 يعقوبي أنيسة عيوانه)ا( 
48 شارع الحزام الكبير وشارع سيدي 
عبد الرحلان تجزئة سويلحة 20000 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259.008.
492I

مكتب الرياني لللحاسبة

صوفيمار ايموبيلييغ
إعالن متعدد القرارات

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
صوفيلار ايلوبيلييغ »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: إقامة 
توحتوح 32 الطابق 5 ازبارنلخزن 

واد لو - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24935

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

السيد  فوت   : الحصص  تفويت 

500 حصة من أصل  محلد أوجيار 

أوجيار  لطفي  السيد  لفائذ3   1000

بقيلة 50.000 درهلا

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تعيين السيد محلد أوجيار والسيد 

لطفي أوجياركلسيرين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

أوجيار  محلد  السيد  الحصص: 

50.000 درهم ، السيد لطفي أوجيار 

50.000 درهم

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

محلد  السيد  االجتلاعي:  رأسلال 

لطفي  السيد   ، حصة   500 أوجيار 

أوجيار 500 حصة

على  ييص  الذي   :14 رقم  بيد 

تعيين السيد محلد   : االدار3  مايلي: 

أوجيار والسيد لطفي أوجياركلسيرين 

للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

30 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6316.

498I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 SOCIETE LES JARDINS DE

TAKABROUT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 SOCIETE LES JARDINS DE

 TAKABROUT

شركة محدود3 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد، رأسلالها 

2.000.000,00 درهم

املقر االجتلاعي: القطعة رقم 858 

، حي السالم سيدي عبد الكريم، 

آسفي 

 السجل التجاري رقم 10049 - 

آسفي

الشريك  قرار  بلقت�سى   - 1

الوحيد بتاريخ 10 دجيبر 2020 تقرر 

ما يلي : 

نقل املقر االجتلاعي للشركة من:

 858 القطعة رقم  آسفي،   -

،حي السالم سيدي عبد الكريم؛  

موالي  شارع  طيجة،  إلى،   -

إسلاعيل،  موالي  إقامة  إسلاعيل، 

الطابق الثاني، الشقة رقم 6.

* كيتيجة لذلك تم تغيير الفصل  

4  من القانون األسا�سي للشركة.

على  القانوني  اإليداع  تم   -  2

مرحلتين:

ملديية  االبتدائية  باملحكلة    *

آسفي بتاريخ 15 دجيبر 2020 ؛

لللحكلة  الضبط  بكتابة  و   *

يياير   06 بتاريخ  بطيجة،  التجارية 

التجاري  بالسجل  املسجلة  و   2021

 111521 رقم  تحت  املديية   لهذه 

و تحت رقم اإليداع 232966 . 

من أجل النشر البيان 

499I
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BEFEC

 BREAKERY FOOD
 CORPORATION

 International Company
««BFC

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 BREAKERY FOOD

 CORPORATION International
Company «BFC» شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 30 شارع 

الجيش امللكي - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484.109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عيد 
 BREAKERY FOOD  : تسليتها 
 CORPORATION International

.«Company «BFC
 - مخبز3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات - وجبات جفيفة.
30 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الجيش امللكي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 425   : أنيسة  يعقوبي  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 425   : محلد  امليجر3  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 CULTURE الشركة  الشركة 
 PAIN CONSULTING SASU :  150

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 يعقوبي أنيسة عيوانه)ا( 
48 شارع الحزام الكبير وشارع سيدي 
عبد الرحلان تجزئة سويلحة 20000 

الدار البيضاء املغرب.
عيوانه)ا(  محلد  امليجر3  السيد 
الدار   CIL 20000 زنقة ميشليفن   9

البيضاء املغرب.
 CULTURE PAIN الشركة 
عيوانه)ا(   CONSULTING SASU
 TER ROUTE PRINCIPALE  2
 RESIDENCE LES POMMIERS
 62123 GOUVES 62123

GOUVES فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 يعقوبي أنيسة عيوانه)ا( 
48 شارع الحزام الكبير وشارع سيدي 
عبد الرحلان تجزئة سويلحة 20000 

الدار البيضاء املغرب
 Jean-Michel السيد 
 2 عيوانه)ا(   MUSIALOWSKI
 TER ROUTE PRINCIPALE
 RESIDENCE LES POMMIERS
GOUVES 62123 GOUVES فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259.006.
500I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

RAYANIM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RAYANIM شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مساكية 

في تجزئة أغيدر 2 الرويضات علار3 

104 رقم 3  - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26815

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 01 دجيبر 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 2 أغيدر  تجزئة  في  »مساكية  من 
 -   3 رقم   104 علار3  الرويضات 

»اقامة  إلى  مراكش املغرب»   40000

الفضل علار3 11 شقة 4    االزدهار 

1 40000 مراكش  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 61.

502I

MASTERS CONSULTING

NAM TEK
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة البيفسج اقامة الزيتونة 

مرس السلطان الدارالبيضاء ، 

20140، الدارالبيضاء املغرب

NAM TEK شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65 شارع 

الخوزام بو سيجور الدار البيضاء - 

20200 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.402491

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 يياير   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
طريق :  رفع القيلة اإلسلية لألسهم 

املوجود3.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2019 تحت رقم 202636.

503I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RECYCLAGE CHICHAOUA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 RECYCLAGE CHICHAOUA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 
هيبة جلاعة سعيدات شيشاو3 - 

41000 شيشاو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RECYCLAGE CHICHAOUA
-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 
التدوير  )إعاد3  التشغيلية  اإلدار3 

وإنتاج البالستيك(.
-2تاجر أو وسيط يقوم باالستيراد 

والتصدير..
عيوان املقر االجتلاعي : دوار اوالد 
 - شيشاو3  سعيدات  جلاعة  هيبة 

41000 شيشاو3 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مولود  محلد  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  مولود  محلد  السيد 
 41000 شيشاو3  املحلدي  الحي 

شيشاو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  مولود  محلد  السيد 
 41000 شيشاو3  املحلدي  الحي 

شيشاو3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باميتانوت  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 06/2021.
505I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 DYNAMICS PARTNERS
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود3
حل شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

 DYNAMICS PARTNERS
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 
الحريري و ابن هيتم إقامة إريس 
الطابق 2 رقم 8 - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65033

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2019 نونبر   02 املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
 DYNAMICS PARTNERS
رأسلالها  مبلغ    MOROCCO
مقرها  وعيوان  درهم   100.000

ابن  و  الحريري  زاوية  اإلجتلاعي 

 8 رقم   2 هيتم إقامة إريس الطابق 

 : نتيجة ل  املغرب  طيجة   90000  -

توقف نشاط الشركة.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

إريس  إقامة  هيتم  ابن  و  الحريري 

الطابق الثاني رقم 8 - 90000 طيجة 

املغرب. 

و عين:

السيد)3( عباس  ريزق و عيوانه)ا( 

املغرب  طيجة   90000 طيجة 

كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2019 تحت رقم 222943.

506I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

JUJUBIER CHICHAOUA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

JUJUBIER CHICHAOUA شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل بدوار 

زاوية املرمد3 كلاسة شيشاو3 - 

41000 شيشاو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JUJUBIER CHICHAOUA

-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

)التقييم  التجارية  العلليات  إدار3 

والتسويق لـيبق و سدر.

مستحضرات  ميتجات  -2تاجر 

التجليل بالجللة.

استيراد  وسيط  أو  -3تاجر 

وتصدير..

محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

بدوار زاوية املرمد3 كلاسة شيشاو3 - 

41000 شيشاو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا مصباحي  :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مصباحي   هللا  عبد  السيد 

دوار زاوية املرمد3 كلاسة  عيوانه)ا( 

شيشاو3 41000 شيشاو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصباحي   هللا  عبد  السيد 

دوار زاوية املرمد3 كلاسة  عيوانه)ا( 

شيشاو3 41000 شيشاو3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باميتانوت  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 02/2021.

502I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

KAKI ZIZO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KAKI ZIZO شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي جيان 

اوراد علار3 12 تجزئة ب اقامة 2 

محل 12 االزدهار - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90921

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2020 أكتوبر   30 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود3 

رأسلالها  مبلغ    KAKI ZIZO

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

 12 علار3  اوراد  جيان  اإلجتلاعي 

االزدهار   12 2 محل  تجزئة ب اقامة 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

صعوبة املقاولة.

جيان  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 2 اقامة  تجزئة ب   12 علار3  اوراد 

مراكش   40000  - االزدهار   12 محل 

املغرب. 

و عين:

و  العلراوي  العزيز3    السيد)3( 

رقم  العزوزية  الزاوية  حي  عيوانه)ا( 

15 بن جرير 40000 بن جرير املغرب 

كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

جيان اوراد علار3 12 تجزئة ب اقامة 

2 محل 12 االزدهار مراكش.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   16 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 9288.
509I

EL KORICHI CONSULTING

GROUPE MEGASUS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING
 N60 LOT I4032 HAY ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،
CASABLANCA MAROC

GROUPE MEGASUS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 96 شارع 
أنفا الطابق 9 الشقة رقم 91 الدار 
البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
464219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE MEGASUS
غرض الشركة بإيجاز : البياء واأل 

شغال العلومية.
96 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الدار   91 الشقة رقم   9 أنفا الطابق 
البيضاء  الدار    20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد السراوي  محلد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السراوي  محلد عيوانه)ا( 
إقامة املنزه شطر 3 علار3 34 الطابق 
املحلدية  الشالالت   1 رقم  السفلي 

28815  املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السراوي  محلد عيوانه)ا( 
إقامة املنزه شطر 3 علار3 34 الطابق 
املحلدية  الشالالت   1 رقم  السفلي 

28815  املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 238650.

510I

gest consultants

 ETABLISSEMENTS
CHERRAT

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وفا3 شريك

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

  ETABLISSEMENTS CHERRAT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 زنقة 
الطاهر السبتي  - 20130 الدار 

البيضاء املغرب.
وفا3 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 25 دجيبر 2020 تم اإلعالم 
شراط  الحليد  عبد  الشريك  بوفا3 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :
 630   ، اميية لقاللش   السيد)3( 

حصة .
 1.348 السيد)3( اناس شراط  ،  

حصة .

 624   ، نادية شراط   السيد)3( 
حصة .

 624   ، فاتن شراط   السيد)3( 
حصة .

 624   ، نرجس شراط   السيد)3( 
حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260202.
512I

gest consultants

 GROUPEMENT D›ETUDES
ET DE CONSEILS

إعالن متعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

 GROUPEMENT D›ETUDES
ET DE CONSEILS »شركة ذات 
املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 
سرور زاوية شارع موالي يوسف و 
حسن 1 طابق 3 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الزياد3 في الرأسلال االجتلاعي 
درهم    )100.000,00( من    برفعه 
)332.000,00 1(  درهم و ذلك  إلى   
الجاري   الحساب  من  باالقتطاع 

للشريك الوحيد.  
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي:   
االجتلاعي  الرأسلال  في  اليقص 
 (1  332.000,00( من   بخفضه 
درهم إلى   )10.000,00( درهم وذلك 

باملقاصة مع جسائر الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  بيد 

مايلي: حدد راسلال  الشركة في مبلغ 

100 حصة  10.000,00  مقسلة إلى 

اجتلاعية من فئة 100 درهم للحصة 

الواحد3 تم اكتتابها نقدا و تحريرها 

بالكامل عيد االكتتاب.

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

 100 كسوس  امليعم  عبد  السيد 

حصة اجتلاعية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260165.

513I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SAIDA GLOBALE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

SAIDA GLOBALE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

اعزيب بنسليلان شيشاو3 - 41000 

شيشاو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SAIDA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GLOBALE
-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

إنتاج مستحضرات التجليل وزيوت 

الطعام.

إنشاءات  أو  أعلال  -2مقاول 

متيوعة.

استيراد  وسيط  أو  -3تاجر 

وتصدير.

-4تاجر.

-4تاجر..

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 41000  - اعزيب بنسليلان شيشاو3 

شيشاو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد3 سعيد3 جوشان :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جوشان  سعيد3  السيد3 

بنسليلان  اعزيب  حي  عيوانه)ا( 

شيشاو3 41000 شيشاو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

جوشان  سعيد3  السيد3 

بنسليلان  اعزيب  حي  عيوانه)ا( 

شيشاو3 41000 شيشاو3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باميتانوت  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 05/2021.

514I

BEFEC

BEFEC
إعالن متعدد القرارات

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

BEFEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 30 شارع 

الجيش امللكي  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33095

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 01 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 

عرفي  عقد  -Iبلقت�سى  مايلي:    

أعلن   ،  2020 1.ديسلبر  بتاريخ 

مجانا  التبرع  امليجر3  إدريس  السيد 

500 حصة  للسيد محلد امليجر3 ب 

إجتلاعية  بقيلة 100 درهم للحصة 

 BEFECالشركة طرف  من  الواحد3 

SARL لفائد3 السيد   محلد امليجر3 ، 

شركة محدود3 املسؤولية، رأسلالها 

الكائن  درهم   100.000 اإلجتلاعي 

 -30 مقرها اإلجتلاعي بالدارالبيضاء 

شارع الجيش امللكي.

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي:    تم  توزيع رأس املال املحدد 

ب 100.000 درهم، مقسم إلى 1.000 

بلعدل  درهم   100 منها  لكل  حصة 

إدريس  السيد  من  لكل  حصة   500

امليجر3، والسيد محلد امليجر3 .

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

عينت الجلعية نفسها املذكور3 أعاله 

السيد محلد امليجر3 كلدير مشارك. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي ييص على   :1-6-7 بيد رقم 

-IIبلقت�سى قرار املشاركين  مايلي:    

التبرع  على   1.12.2020 بتاريخ  

وتعديل  أعاله  املذكور3  باألسهم 

البيود  1 - 6 و 2 من القانون األسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258.804.

515I

CANOCAF SARL

MARSONS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 2 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الياظور

MAROC

MARSONS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي أمير3 2 

تجزئة السعاد3 حي املطار - 62000 

الياظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19581

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

»1/تغليف  من  الشركة  نشاط 

2/استيراد  الغذائية  امليتجات 

/3 الغذائية  امليتجات  ولتصدير 

الصياعية  الوحدات  كافة  تشغيل 

»1/استيراد وتصدير  إلى  والتبريدية» 

مستحضرات  وتوزيع  وتصنيع 

اليظافة  وميتجات  التجليل 

بيع  وتصدير  2/استيراد  الشخصية 

3/تشغيل  امليتجات الغذائية  وشراء 

وحدات النسيج».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم 3649.

518I

JIHA FIDUCIAIRE

SMILE DRIVE CARS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SMILE DRIVE CARS شركة

 ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 14 

زنقة 508  شارع السعديين الدشير3   

- 86356 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20412

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي   عبد    )3( السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   1.000 اليوهايدي 

لفائد3   حصة   1.000 أصل  من 

السيد )3(  الحسين فكري بتاريخ 29 

دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 40.

519I

JIHA FIDUCIAIRE

SMILE DRIVE CARS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SMILE DRIVE CARS »شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 14 

زنقة 508  شارع السعديين الدشير3  

- 86356 انزكان  املغرب.

»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20412

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

تقرر   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

املسيرين  مهام  مزاولة  مد3  تجديد 

ملد3: غير محدد3 سيوات.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 40.
521I

gest consultants

WEEKLY RECIPES
إعالن متعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

WEEKLY RECIPES »شركة ذات 
املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 144 
زنقة محلد اسليحة اقامة محلد 
اسليحة طابق 6 رقم 35 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
االجتلاعي   الرأسلال  في  الزياد3    -
درهم   )5.300,00( من  برفعه 
ذلك  و  درهم    )150.000,00( الى 
الجاري  الحساب  من  باالقتطاع  

للشركاء.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
في  رويز  كريستوفر  السيد  تعيين 

ميصب مسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعاد3 

للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260164.
524I

JIHA FIDUCIAIRE

DAWAJIN SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
DAWAJIN SOUSS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 136 
زنقة 848 درب ايت صالح تراست - 

86355 انزكان املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12065

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 03 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»رقم 136 زنقة 848 درب ايت صالح 
إلى  انزكان املغرب»   86355  - تراست 
»حي القليعة الفوقانية - 86356 ايت 

ملول  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 05.
526I

JIHA FIDUCIAIRE

DAWAJIN SOUSS
شركة التضامن

تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
DAWAJIN SOUSS  »شركة 

التضامن»
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

القليعة الفوقانية - 86356 ايت 
ملول املغرب.

»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12065
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   03 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مد3  تجديد 

ملد3: غير محدد3 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 05.

522I

Soft finances sarl

GAM ARIJ
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران علار3 زينب رقم 4 ، 

16000، سيدي قاسم الغرب
GAM ARIJ شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد العزيز الطابق السفلي 
صيوبر، مكتب 4  - 14020 

القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GAM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ARIJ
مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

لتيظيف املحالت و الشقق
- مفاوض..

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
السفلي  الطابق  العزيز  عبد  موالي 
صيوبر، مكتب 4  - 14020 القييطر3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد3 زينب املرعازي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 زينب املرعازي عيوانه)ا( 

963 16000 سيدي  حي جوهر3 رقم 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 زينب املرعازي عيوانه)ا( 

963 16000 سيدي  حي جوهر3 رقم 

قاسم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقييطر3   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 80528.

531I

gest consultants

SEEKOOK
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

SEEKOOK شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 32 زنقة 

داوود ضاهري طابق 4 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 03 دجيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 -  4 زنقة داوود ضاهري طابق   32»

20100 الدار البيضاء املغرب» إلى »9 

اليسير اقامة امليصورية طابق 6 شقة 

12 مدجل أ/3 بلفدير - 20300 الدار 

البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259615.

533I
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MOORISH

FNR MONEY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
FNR MONEY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 410, شارع 
زرقطوني إقامة حلاد الطابق 1 رقم 

1 - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FNR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MONEY SARL
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األموال على املستوى الوطني والدولي.

 ,410  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع زرقطوني إقامة حلاد الطابق 
البيضاء  الدار   20000  -  1 رقم   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
334 حصة    : السيد نجيب نبيه 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 333   : اقريض  رضوان  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
333 حصة    : السيد فؤاد شركي 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب نبيه عيوانه)ا( شارع 
 335 رقم  القدس  تجزئة  القدس 

24000 الجديد3 املغرب.

السيد رضوان اقريض عيوانه)ا( 
ابن  روي شهيد لوديي كدية   1 رقم 

إدريس 24000 الجديد3 املغرب.
عيوانه)ا(  شركي  فؤاد  السيد 
 24000  20 رقم  أو  زنقة  األطر  حي 

الجديد3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب نبيه عيوانه)ا( شارع 
 335 رقم  القدس  تجزئة  القدس 

24000 الجديد3 املغرب
السيد رضوان اقريض عيوانه)ا( 
زنقة شهيد لوديي كدية ابن   1 رقم 

ادريس 24000 الجديد3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260629.
535I

CANOCAF SARL

HAMAYS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 2 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الياظور

MAROC
HAMAYS شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 2، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الياظور املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21082
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAMAYS

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  أعلال متيوعة من األشغال 

2/نقل  والصياعية  والزراعية 

/4 املعدات  3/تأجير  للغير  البضائع 

استيراد و تصدير.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 ،2 رقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 

 62000  -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الياظور املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سلية   درويش  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

أمين   محلد  حلديوي  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة.

 250   : أحلد  حلديوي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 درويش سلية  عيوانه)ا( 

 36 رقم  لوندا  تجزئة  املطار  حي 

62000 الياظور  املغرب .

أمين   محلد  حلديوي  السيد 

اليجاح  تجزئة   2 عريض  عيوانه)ا( 
رقم 13 62000 الياظور  املغرب .

السيد حلديوي أحلد عيوانه)ا( 

 13 رقم  اليجاح  تجزئة   2 عريض 

62000 الياظور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 درويش سلية  عيوانه)ا( 

 36 رقم  لوندا  تجزئة  املطار  حي 

62000 الياظور  املغرب

أمين   محلد  حلديوي  السيد 

اليجاح  تجزئة   2 عريض  عيوانه)ا( 
رقم 13 62000 الياظور  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 09 نونبر 

2020 تحت رقم 3524.

536I

cofiber sarl

محطة حادي ميمون
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,12

60300، berkane maroc
محطة حادي ميلون »شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار 
الشنن لعثامية - 60300 بركان 

املغرب.
»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2421
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 دجيبر 2020
األسا�سي  اليظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تفويت حصص الشركة
- تحويل الشكل القانوني للشركة 
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك الوحيد.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 06/2021.
532I

مكتب الرياني لللحاسبة

MENUISERIE DESIGN PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
 MENUISERIE DESIGN PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي سيدي 
ادريس األزهر علار3 الغزال 6 رقم 

8 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28332



1645 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE DESIGN PRO
- صياعة   : غرض الشركة بإيجاز 

األثاث
- الديكورات الداجلية والخارجية.
عيوان املقر االجتلاعي : حي سيدي 
ادريس األزهر علار3 الغزال 6 رقم 8 - 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : املسامري  سعد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 500   : املحلدي  فريد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد املسامري عيوانه)ا( 
 2 بلوك  سيتر  والية  القاهر3  شارع 
 93000  14 شقة   2 ط   3 علار3 

تطوان املغرب.
عيوانه)ا(  املحلدي  فريد  السيد 
شارع الجوالن زنقة 05 رقم 16 ط 01 

ش 03 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد املسامري عيوانه)ا( 
 2 بلوك  سيتر  والية  القاهر3  شارع 
 93000  14 شقة   2 ط   3 علار3 

تطوان املغرب
عيوانه)ا(  املحلدي  فريد  السيد 
شارع الجوالن زنقة 05 رقم 16 ط 01 

ش 03 93000 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
25 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6284.

538I

gest consultants

JIHANE BENLAMINE
إعالن متعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

JIHANE BENLAMINE »شركة 
ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 26 زنقة 

النرجس حي الراحة - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 03 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تقرير باستلرار نشاط الشركة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تخفيض راسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252512.

539I

ESPACE ALGEBRE

 SOCIETE DE SERVICE
PETROLIERE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE SERVICE

PETROLIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 

5 الدار البيضاء - 20120 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DE SERVICE  :

.PETROLIERE
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

والدراسات التقيية في البياء.
زنقة   10  : عيوان املقر االجتلاعي 
الدار   5 الشقة   3 الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   20120  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
340 حصة    : السيد كاما ياسين 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد مصدق حتيم :  330 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
 330   : السيد الوصيل مصطفى 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  ياسين  كاما  السيد 
تجزئة الجزير3 الخضراء ع34 الشقة 
الدارالبيضاء   29642 تيط مليل   02

املغرب.
عيوانه)ا(  حتيم  مصدق  السيد 
 28820  215 رقم  القدس  حي 

املحلدية املغرب.
مصطفى  الوصيل  السيد 
الخضراء  الجزير3  تجزئة  عيوانه)ا( 
 29642 تيط مليل   3 الشقة  علار83 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  ياسين  كاما  السيد 

تجزئة الجزير3 الخضراء ع34 الشقة 

الدارالبيضاء   29642 تيط مليل   02

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 483939.

540I

CANOCAF SARL

 CLUB EQUESTRE
TAZOUDA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 2 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الياظور

MAROC

 CLUB EQUESTRE TAZOUDA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 2، 

الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الياظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CLUB  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.EQUESTRE TAZOUDA
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1/رياضة   : غرض الشركة بإيجاز 
رياضة  معدات  2/بيع  الفروسية 

الفروسية 3/مقهى و مطعم.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 ،2 رقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 62000  -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الياظور  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حيدو مراد :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  مراد عيوانه)ا(  السيد حيدو 
السكة الحديدية بني انصار  62000 

الياظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  مراد عيوانه)ا(  السيد حيدو 
السكة الحديدية بني انصار  62000 

الياظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم 3650.
541I

cofiber sarl

محطة حادي ميمون
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل الشكل القانوني للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,12

60300، berkane maroc
محطة حادي ميلون شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
و عيوان مقرها االجتلاعي دوار 
الشنن لعثامية - 60300 بركان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2421

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 23 دجيبر 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود3» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 06/2021.

542I

CANOCAF SARL

KABDANI VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 2 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الياظور

MAROC

KABDANI VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
املسير3 رقم 338 - 62000 الياظور  

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4645

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 نونبر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 62000  -  338 رقم  املسير3  »شارع 

»شارع املسير3  إلى  املغرب»  الياظور  
رقم 329 - 62000 الياظور   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2019 تحت رقم 3451.

544I

gest consultants

FORTUNE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود3

مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

 FORTUNE MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: كلم 18 
طريق 109 رقم 100 الحي الصياعي 
بوسكور3 - - الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020

األسا�سي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

نتيجة جطا في اسم شريك
FORTUNE AFRIQUE SARL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252514.
545I

CANOCAF SARL

STE AGRO-JAYA
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 2 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الياظور

MAROC
STE AGRO-JAYA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

بوشواف رقم 29 - 62000 الياظور 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10253
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 08 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 
 08 بتاريخ  املقرر3  االجتلـاعـية 
ياسين  السيد  بين  ديسلبر2020 
جلال، من جهة، و السيد ياسين أنور 

من جهة أجرى.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة
على  ييص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تـغـيير الشكل القـانوني للشركة 

مسـؤولية  ذات  شركة  لتصبح 
القانون  على  املصادقة  و  محدود3  

األسـا�سي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي ييص على   :2 و   6 بيد رقم 

حصة   800( جلال  ياسين  مايلي: 

اجتلاعية( و ياسين أنور)200 حصة 

اجتلاعية(

على  ييص  الذي   :16 رقم  بيد 

تعيين الساد3 ياسين جلال و  مايلي: 

ياسين أنور، كلسـيرين للـشـركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3810.

542I

MON COMPTABLE SARL

SIN PEDRO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SIN PEDRO TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 6 

بلوك ب2   12  الشقة رقم 1 الجرف 

االجضر - 60000 وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SIN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PEDRO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غير  والطرود  والرسائل  البضائع 

املصحوبة  لحساب الغير .
 6 إقامة   : عيوان املقر االجتلاعي 
بلوك ب2   12  الشقة رقم 1 الجرف 

االجضر - 60000 وجد3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حلو رشيد :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  رشيد  حلو  السيد 
  4 رقم   8 أو  زنق  بيخيران  تجزئة 

60000 وجد3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  رشيد  حلو  السيد 
  4 رقم   8 أو  زنق  بيخيران  تجزئة 

60000 وجد3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 109.
548I

MON COMPTABLE SARL

ALLOSERVICEPRO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ALLOSERVICEPRO شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
قي�سي شارع محلد الخامس الطابق 
1 الشقة 1 - 60000 وجد3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31982

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كونفوريي   )3( السيد  تفويت 
حصة   2 جوليان  جوزيف  سلفان 
2 حصة لفائد3   اجتلاعية من أصل 
 23 زجييني بتاريخ  اناس    )3( السيد 

دجيبر 2020.
وليان  ندومبي   )3( السيد  تفويت 
هيكو 2 حصة اجتلاعية من أصل 2 
حصة لفائد3  السيد )3( محلد رحو 

بتاريخ 23 دجيبر 2020.
روبليس دافيد   )3( تفويت السيد 
2 حصة اجتلاعية من أصل  برالهاد 
محلد    )3( السيد  حصة لفائد3    2
رحو و أناس  زجييني بتاريخ 23 دجيبر 

.2020
ديبال�سي   )3( السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية   2 فرديريك دانيال 
من أصل 2 حصة لفائد3  السيد )3( 
 23 فال جادم رسول الهادي بتاريخ 

دجيبر 2020.
تفويت السيد )3( صارنغ فليب ازار 
بافور 2 حصة اجتلاعية من أصل 2 
حصة لفائد3  السيد )3( كروفا  ليتيا 

بتاريخ 23 دجيبر 2020.
موريطون   )3( السيد  تفويت 
أليكسيس فلوري 2 حصة اجتلاعية 
من أصل 2 حصة لفائد3  السيد )3( 
ديكلير اونطوني كلود بتاريخ 23 دجيبر 

.2020
تفويت السيد )3( دافيردان صوني 
2 حصة اجتلاعية من أصل 2 حصة 
فيرجيل  بي�سي    )3( السيد  لفائد3  

بتاريخ 23 دجيبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   12 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 115.
549I

GLOFID

WORK PRO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

WORK PRO SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 106   

4GHشارع ابوبكر الكديري ر2 

،ط 2 سيدي معروف  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.300821

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   30 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«500.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   600.000« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260224.

551I

GLOFID

CAPGEST

شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

CAPGEST شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ر 2 زنقة 

محلد لعرو�سي محل إقامة سلمى - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.382265

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 10.000« أي من  درهم»   490.000»

درهم» إلى »50.000 درهم» عن طريق 

:  تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260222.

552I

ste destmar

ميجاندس

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ste destmar

 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،

90000، tanger maroc

ميجاندس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة ، 

12 قطعة بيك شعبي ، طابق أر�سي 

- 90000 طيجة  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.86421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 ، شعبي  بيك  قطعة   12  ، »طيجة 

طابق أر�سي - 90000 طيجة  املغرب» 

رقم   2 فلورنسيا قطعة  »تجزئة  إلى 

56 بن ديبان طيجة - 90000 طيجة  

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 106.

553I
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UNION BEST SOLUTIONS

 DIAKSAR CENTRE
D’HEMODIALYSE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

 DIAKSAR CENTRE
D’HEMODIALYSE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السادس، طريق العرائش - 
92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عيد 
 DIAKSAR CENTRE  : تسليتها 

.D’HEMODIALYSE
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
أمراض الكلي، جلسات تصفية الدم.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - العرائش  طريق  السادس،  محلد 

92150 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد3 نور الهدى باسط :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

باسط  الهدى  نور  السيد3 
الجوية  القاعد3  سكن  عيوانه)ا( 
القييطر3   14020 الثالثة   امللكية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
باسط  الهدى  نور  السيد3 
الجوية  القاعد3  سكن  عيوانه)ا( 
القييطر3   14020 الثالثة   امللكية 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يياير 2021 تحت رقم 11.
554I

ASHAM  MOHAMED

سكاي جروب
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

سكاي جروب  شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بوسافو 
شارع اإلسلاعلية رقم 18 تطوان  

تطوان 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
: سكاي  بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

جروب .
: لإلستيراد  غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.

بوسافو   : عيوان املقر االجتلاعي 
تطوان    18 رقم  اإلسلاعلية  شارع 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : السيد جالد فكاك 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  فكاك  جالد  السيد 
تغات  الحديقة  تجزئة   3 101/ك 

فاس 93000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  فكاك  جالد  السيد 
تغات  الحديقة  تجزئة   3 101/ك 

فاس 93000 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2021 تحت رقم 0008.
555I

MONSIEURS SARL AU

MONSIEURS SARLAU
إعالن متعدد القرارات

MONSIEURS SARL AU
12 شارع السيونو ميطقة جذر ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

MONSIEURS SARLAU »شركة 
ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد»
 RUE 12 :وعيوان مقرها االجتلاعي
 LES HIRONDELLES  QUARTIER

RACINE  20000 الدار البيضاء 
املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.352211
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 19 نونبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تفويت جليع حصص الشركة 
100درهم   بقيلة  حصة   1000  (

 ) درهم   100000 بلجلوع  للحصة 

من السيد محلد باحيد3 الى السيد 

نبيل قشرادي 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة املسير القديم محلد باحيد3 

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تسلية املسير الجديد نبيل قشرادي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

تم تحديد رأس املال بلبلغ مائة ألف 

درهم )100000( موزعة على  السيد 

نبيل قشرادي    

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

جليع  أن  الوحيد   املساهم  يعلن 

تلثل  التي  حصة(    1000 األسهم) 
رأس مال األسهم مللوكة له 

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

السيد  املسيرالوحيد  تعيين   مايلي: 

نبيل قشرادي ملد3 غير محدود3 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258290.

556I

KTS CONSEIL

 WATCHMAN
SURVEILLANCE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

 WATCHMAN SURVEILLANCE

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 30 ، 

الطابق األر�سي ، مبنى الرشادي ، 

شارع جالد بن الوالد كيليز مراكش. - 

40020 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110125

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WATCHMAN SURVEILLANCE

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة واملراقبة.

 30 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

 ، مبنى الرشادي   ، الطابق األر�سي   ،

شارع جالد بن الوالد كيليز مراكش. - 

40020 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد انس البوعلري 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انس البوعلري عيوانه)ا( 

رقم 251 ، إيسيل ، شارع مشار الهرم 

- مراكش 40090  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس البوعلري عيوانه)ا( 

رقم 251 ، إيسيل ، شارع مشار الهرم 

- مراكش 40090  مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119332.

552I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 ANWAR DIFFUSION

MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 ANWAR DIFFUSION MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 12 شقة 

مريم ، زنقة 5 ، عين الشق    - 

20420  الدار البيضاء   املغرب  .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.155103

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  01 شتيبر  املؤرخ في 

 ANWAR DIFFUSION MAROC

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 100.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود3 

 12 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

شقة مريم ، زنقة 5 ، عين الشق    - 

املغرب    البيضاء    الدار    20420

نتيجة لوقف نشاط الشركة.

و عين:

السيد)3( عبد الرحلن   لفقيه و 

 ،  5 زنقة   ، 12 شقة مريم  عيوانه)ا( 

20420  الدار البيضاء    عين الشق    

املغرب   كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 22 دجيبر 2020 وفي 12 شقة 

مريم ، زنقة 5 ، عين الشق    - 20420  

الدار البيضاء   املغرب  .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260291.

559I

KTS CONSEIL

 TENDANCE
AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

 TENDANCE AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 
اإلمام الشافعي وشارع موالي 

الحسن االول ، جيان الحارثي ، رقم 
55 ، مجلع الكوكب التجاري ، جيليز 

 Marrakech 40020 - .مراكش -
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110122

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TENDANCE AMEUBLEMENT
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التأثيث والخدمات.
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
اإلمام الشافعي وشارع موالي الحسن 
 ،  55 رقم   ، الحارثي  جيان   ، االول 
جيليز   ، التجاري  الكوكب  مجلع 
 Marrakech  40020  - مراكش.   -

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حليبة  رشيد  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  حليبة  رشيد  السيد 
 10 الضحى  مراكش  ابواب  ميطقة 
مبنى A 33 - شقة 6 مراكش 40140 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  حليبة  رشيد  السيد 
 10 الضحى  مراكش  ابواب  ميطقة 
مبنى A 33 - شقة 6 مراكش 40140 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119333.

561I

كافجيد

BA METAL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
BA METAL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
صفاء 51، شارع رحال املسكيني، 
الطابق الثالث، رقم 13 - 20480 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.429252

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )3( أحلت بيكتاس 
250 حصة اجتلاعية من أصل 250 
حصة لفائد3  السيد )3( أمين فا�سي 

فهري بتاريخ 02 دجيبر 2020.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260514.

563I

كافجيد

MAGIC RESTO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

MAGIC RESTO شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 124 

شارع الزرقطوني - 20560 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.262582

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2020 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MAGIC RESTO حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

 - الزرقطوني  شارع   124 اإلجتلاعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20560

لألزمة االقتصادية.

و عين:

فهري  فا�سي  أمين   السيد)3( 

الرواح  باب  زنقة   4 عيوانه)ا(  و 

البيضاء  الدار   20050 فيلودروم 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 124 وفي   2020 أكتوبر   20 بتاريخ 

الدار   20560  - الزرقطوني  شارع 

البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260515.

565I

كافجيد

DRIVECO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
DRIVECO شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 146، 

زنقة واد بهت األلفة - 20220 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.381261

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف  عبد   )3( السيد  تفويت 
زواق 500 حصة اجتلاعية من أصل 
عبد   )3( السيد  حصة لفائد3    500

هللا كري بتاريخ 10 دجيبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260513.

562I

COMPTE A JOUR

MARLUX EZZAIM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MARLUX EZZAIM شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي اوالد 
براهيم زنقة 09 رقم 24 - 62000 

الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

21225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARLUX EZZAIM

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجليع الرجام والجرانيت واستيراد 

الرجام والعياية.

: حي اوالد  عيوان املقر االجتلاعي 

 62000  -  24 رقم   09 زنقة  براهيم 

الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بركاوي  ايوب  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  بركاوي  ايوب  السيد 

غانم  اوالد  جلاعة  الكراربة  دوار 

الجديد3   24000 الجديد3  علالة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بركاوي  ايوب  السيد 

غانم  اوالد  جلاعة  الكراربة  دوار 

الجديد3   24000 الجديد3  علالة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3822.

569I

كافجيد

NKR WINAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

NKR WINAM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 

الشرارد3 الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.400421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تقرر حل  21 دجيبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

  NKR WINAM الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسلالها  مبلغ 
زنقة   10 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 - الطابق السفلي بوركون  الشرارد3 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20053

ل : األزمة االقتصادية.
زنقة   10 و حدد مقر التصفية ب 

 - الطابق السفلي بوركون  الشرارد3 

20053 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)3( علي  كيوي و عيوانه)ا( 
52 مجلوعة ب األلفة  82 رقم  زنقة 

املغرب  البيضاء  الدار   20220

كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابر3 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260512.

521I
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ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

 NOUVEAU TRANSPORT
DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب
 NOUVEAU TRANSPORT

DAKHLA »شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

السالم الحي الصياعي - 23000 
الداجلة املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15135
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   28 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
NTDA

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 36.

522I

FIGENOUV

AMI FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع اليصر علار3 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب
AMI FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي رقم 35 قصبة سيدي سعيد 
- 50050 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AMI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 

-اشغال مختلفة واشغال البياء .

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

االر�سي رقم 35 قصبة سيدي سعيد 

- 50050 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد القصري احلد امين :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : محلد  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امين  احلد  القصري  السيد 

عيوانه)ا( اقامة فدوى شقة 11 بلوك 

باء شارع الجيش امللكي م ج  50000 

مكياس املغرب.

السيد املصطفى محلد عيوانه)ا( 

23 تجزئة العري�سي البساتين 50020 

مكياس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى محلد عيوانه)ا( 

23 تجزئة العراي�سي البساتين 50020 

مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   14 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 4242.

523I

INNOVCUBATOR SARL

RAPIDUS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2290 وكالة العيون 
املديية، 20000، العيون املغرب

RAPIDUS شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الوحد3 بلوك  د 19 علار3 احسين 
الشقة رقم 06  - 20000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RAPIDUS
الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 
العقارية،  الوكالة  الخدماتية، 
االشخال والخدمات العامة، التجار3 

العامة ، االستيراد والتصدير..
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
علار3 احسين   19 د  الوحد3 بلوك  
العيون   20000  -   06 رقم  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : اليحياوي  مية  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
اليحياوي  يحضيه  السيد محلد 
درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 مية اليحياوي عيوانه)ا( 
د   32 علار3   16 زنقة  سلمى  اقامة 
2 سيدي مومن البيضاء  الشقة رقم 

20400 الدار البيضاء املغرب.
اليحياوي  يحضيه  السيد محلد 
رقم   01 حي السالم بلوك  عيوانه)ا( 

02 20000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليحياوي  يحضيه  السيد محلد 
رقم   01 حي السالم بلوك  عيوانه)ا( 

02 20000 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 31 دجيبر 

2020 تحت رقم 3262/2020.
524I

FATHICONSULTING

FRESH CORP MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

FATHICONSULTING
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

FRESH CORP MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املخزن 22 
دوار التهامي ، والد صباح الكار3  - 

26402 برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11245

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SM  CAPITAL  )3( تفويت السيد
حصة اجتلاعية من   SARL  5.625
السيد  11.250 حصة لفائد3   أصل 
 ONLY INVEST    SARL AU  )3(

بتاريخ 24 دجيبر 2020.
 SM CAPITAL  )3( تفويت السيد 
من  اجتلاعية  حصة   SARL 5.625
السيد  11.250 حصة لفائد3   أصل 
 ATLANTIC CAPITAL  SARL    )3(

AU بتاريخ 24 دجيبر 2020.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 12.
525I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

ECO PELAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 
صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب
ECO PELAGIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة واد 

تانسيفت شارع عبد الرحيم بوعبيد 
علار3 االمل شقة رقم 03 املسير3 2 - 

23000 الداجلة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15562

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 نونبر   02 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   2.000.000»
«2.000.000 درهم» إلى »4.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

نونبر 2020 تحت رقم 1126.
526I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE G.T.N.M
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، جييفر3 املغرب

STE G.T.N.M شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي غرفة  
رقم 32 تجزئة االندلس - 54000 

جييفر3 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2022

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«100.000 درهم» أي من »100.000 
عن  درهم»   420.000« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2021 تحت رقم 2.
522I

YF CONSULTING SERVICES

ART EN COULISSE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
ART EN COULISSE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القييطر3. - 14000 

القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ART  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EN COULISSE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

جليع  وتصدير  شراء،بيع،استيراد 

نباتات  انواع  وجليع  الديكور  قطع 

ات  الزيية و تهيئة و صيانة الفضاء 

الخضراء و أشغال مختلفة..

عيوان املقر االجتلاعي : 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

 14000  - القييطر3.   4 رقم  العزيز 

القييطر3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام عواد :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 13 السيد هشام عواد عيوانه)ا( 
زنقة احلد أمين اقامة تيزي الشقة 

القييطر3   14000 القييطر3   20

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 13 السيد هشام عواد عيوانه)ا( 
زنقة احلد أمين اقامة تيزي الشقة 

القييطر3   14000 القييطر3   20

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر3  بتاريخ 12 يياير 

2021 تحت رقم 80814.

528I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

ECO PELAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين ملثل قانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

ECO PELAGIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة واد 

تانسيفت شارع عبد الرحيم بوعبيد 

علار3 االمل شقة رقم 03 املسير3 2 - 

23000 الداجلة املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15562

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

وتبعا   2020 نونبر   02 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين( 

امللثل)ين( القانوني)ين(: 

- التازي سعد
- السلاللي طارق

- اشيكلي كريم

- كولين سيرج اندري لوران

- - شركة ذات املسؤولية املحدود3 

الكائن مقرها اإلجتلاعي ب: - - - -

عيد  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

نونبر 2020 تحت رقم 1126.

529I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE G.T.N.M
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54000، جييفر3 املغرب

STE G.T.N.M شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي غرفة  

رقم 32 تجزئة االندلس  - 54000 

جييفر3 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2022
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«220.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   420.000« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2021 تحت رقم 2.

580I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

SOUTH EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

SOUTH EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي السالم 

زنقة 04 رقم 29 - 23000 الداجلة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15311

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 04 يياير 2021 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

-اشغال البياء واشغال مختلفة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 39.

581I

AXE GESTION SARL

 ENREPRISE EL MOUNTAQI
 D›AMENAGEMENT ET DE
 CONSTRUCTION - 2EAC

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

 ENREPRISE EL MOUNTAQI
 D›AMENAGEMENT ET DE

 CONSTRUCTION - 2EAC SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
عقبة شقة رقم 2 أكدال الرباط - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

 RC : رقم التقييد في السجل التجاري
148253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ENREPRISE EL MOUNTAQI
 D’AMENAGEMENT ET DE
 CONSTRUCTION - 2EAC SARL

.AU
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة في البياء.
46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
 - الرباط  أكدال   2 رقم  عقبة شقة 

10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد امليتقي عبداملجيد :  1.000 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عبداملجيد  امليتقي  السيد 
رقم  الصغير  شارع حسن  عيوانه)ا( 
سال   11060 حي اشلاعو سال   482

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبداملجيد   امليتقي  السيد 
رقم  الصغير  شارع حسن  عيوانه)ا( 
سال   11060 حي اشلاعو سال   482

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110130.
582I

sadki basidi

IMTIAZ COM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sadki basidi
 BD HASSAN 2  IM 37 APPT 20
 HAMRIA MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
IMTIAZ COM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 20 
الشقة 32 شارع الحسن 2 م.ج 
مكياس - 50080 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMTIAZ COM
  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU DE

-CONSTRUCTION
 -NETTOYAGE  

-JARDINAGE 
 20 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
م.ج   2 الحسن  شارع   32 الشقة 

مكياس - 50080 مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 01 يياير 2021 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الدواي  الحفيظ  عبد  السيد 
درهم   1.000 بقيلة  حصة   100   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدواي  الحفيظ  عبد  السيد 
 11 الشقة   4 باء  علار3  عيوانه)ا( 
مكياس  الثالت  الطابق   1 الوفاء 

50000 مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدواي  الحفيظ  عبد  السيد 
 11 الشقة   4 باء  علار3  عيوانه)ا( 
مكياس  الثالت  الطابق   1 الوفاء 

50000 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 4423.
583I

UNIVERS JOUHARI

MARCOW GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

UNIVERS JOUHARI
80 شارع موالي سليلان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، 20590، الدار 
البيضاء املغرب
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MARCOW GLOBAL شركة 

ذات املسؤولية املحدود3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 112 زنقة 

ابن ميير اقامة الزرقاء الطابق 1 

الرقم 2 املعاريف  - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.422155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  12 دجيبر  املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

MARCOW GLOBAL  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

زنقة ابن ميير اقامة   112 اإلجتلاعي 

الزرقاء الطابق 1 الرقم 2 املعاريف  - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20330

النعدام  الشركة  نهائي  توقف   : ل 

تحقيق مبيعات.

 112 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  زنقة ابن ميير اقامة الزرقاء 

الدار   20330  - 2 املعاريف   1 الرقم 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  عباد3   عثلان   السيد)3( 

رقم   111 عين الشق زنقة  عيوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   20420  39

كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الزرقاء  اقامة  ابن ميير  زنقة   112  :

الدار  املعاريف   2 الرقم   1 الطابق 

البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259513.

584I

FATHICONSULTING

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

FATHICONSULTING

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

MAROCAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية،الساحل 22 حد السوالم  

- 26402 برشيد   املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13802

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علي   جواد    )3( السيد  تفويت 

األطرش 4.000 حصة اجتلاعية من 

السيد  16.000 حصة لفائد3   أصل 

نونبر   25 شتيوي بتاريخ  مهدي    )3(

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   02 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 18.

585I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE SN PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54000، جييفر3 املغرب

STE SN PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 12 

حي موحى اوبوعز3 - 54000 جييفر3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3603

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SN PHARMA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية .

 12 زنقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
54000 جييفر3   - حي موحى اوبوعز3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حلز3  نضال  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  حلز3  نضال  السيد 
حلرية  حي   12 رقم  ادرى  واد  زنقة 

54000 جييفر3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  حلز3  نضال  السيد 
حلرية  حي   12 رقم  ادرى  واد  زنقة 

54000 جييفر3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  االبتدائية بخييفر3  

2021 تحت رقم 4.
586I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

 HOTEL AL BARAKA
BIRGUENDOUZ

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

 HOTEL AL BARAKA

BIRGUENDOUZ شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل بن عبد هللا رقم 08 - 23000 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2021 دجيبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HOTEL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AL BARAKA BIRGUENDOUZ

غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

وتسيير فيدق.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 23000  -  08 عالل بن عبد هللا رقم 

الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد احلد عبد الالوي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : بومراح  حلدي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الالوي  عبد  احلد  السيد 
 22 رقم   01 القسم  حي  عيوانه)ا( 

23000 الداجلة املغرب.

عيوانه)ا(  بومراح  السيد حلدي 
املسير3 01 زنقة جبل بوناصر 23000 

الداجلة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الالوي  عبد  احلد  السيد 
 22 رقم   01 القسم  حي  عيوانه)ا( 

23000 الداجلة املغرب

عيوانه)ا(  بومراح  السيد حلدي 
املسير3 01 زنقة جبل بوناصر 23000 

الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 25.

582I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

 CARTEL INDUSTRIE

SAHARIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

 CARTEL INDUSTRIE

SAHARIENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املسير3 

III رقم 102 - 23000 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CARTEL INDUSTRIE  :

.SAHARIENNE

بيع    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جليع مواد البياء.

أشغال  و  البياء  أشغال  جليع   -
مختلفة

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املسيرIII 3 رقم 102 - 23000 الداجلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   800   : السيد وليد بوزي 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد3 نهيلة بوزي :  100 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد3 سار3 بوزي :  100 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  بوزي  وليد  السيد 
علار3  بلفريج  زنقة   02 املسير3  حي 

صوديلاي 23000 الداجلة املغرب.
عيوانه)ا(  بوزي  نهيلة  السيد3 
 80000 حي فونتي   52 قطاع ل رقم 

اكادير املغرب.
عيوانه)ا(  بوزي  سار3  السيد3 
 80000 حي فونتي   52 قطاع ل رقم 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  بوزي  وليد  السيد 
علار3  بلفريج  زنقة   02 املسير3  حي 

صوديلاي 23000 الداجلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 15.
588I

AUDEC EXPERTISE

VIP SERVICES MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

VIP SERVICES MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21  زنقة 

بابوم طابق 1, مكتب 31, حي لكار, 

الدار البيضاء - 20000  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484981

 12 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VIP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES MAROC

جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات والعقارات.

  21  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حي   ,31 مكتب   ,1 بابوم طابق  زنقة 

الدار    20000  - الدار البيضاء  لكار, 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
وادغيري  هشام  موالي  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   100   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
وادغيري  هشام  موالي  السيد 

إقامة سان سكوير علار3  عيوانه)ا( 

دار بوعز3 اليواصرالدار   12 شقة   2

البيضاء  الدار    22223 البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
وادغيري  هشام  موالي  السيد 

إقامة سان سكوير علار3  عيوانه)ا( 

دار بوعز3 اليواصرالدار   12 شقة   2

البيضاء  الدار    22223 البيضاء  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

589I

MARCHICA CONSEIL

BEST WAY ORIENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الياظور. ، 62000، الياظور 

املغرب

BEST WAY ORIENT PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  شارع 

الساقية الحلراء، رقم 112، الشقة 
رقم 5 ، الياظور. - 62000 الياظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21212

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BEST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. WAY ORIENT PRIVE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  واملساعد3  التربوية  االستشارات 

واملنهي  األكاديمي  والدعم  التوجيه 

والجامعي.
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شارع    : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الشقة   ،112 الساقية الحلراء، رقم 
الياظور   62000  - الياظور.   ،  5 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : السيد3 نسمى دواى 

بقيلة 100 درهم للحصة .
حصة   50   : السيد محلد دواى 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 نسمى دواى عيوانه)ا( حي 
الخطابي, زنقة 21، رقم14 ، الياظور 

62000 الياظور املغرب.
السيد محلد دواى عيوانه)ا( حي 
الخطابي, زنقة 21، رقم14 ، الياظور 

62000 الياظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 نسمى دواى عيوانه)ا( حي 
الخطابي, زنقة 21، رقم14 ، الياظور 

62000 الياظور املغرب
السيد محلد دواى عيوانه)ا( حي 
الخطابي, زنقة 21، رقم14 ، الياظور 

62000 الياظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3834.
590I

CABINET HAMDI

STEVEN IV ستيفن 4
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

STEVEN IV ستيفن 4 شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 طريق 
أزمور   - 0 الدار البيضاء املغرب.

جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.205261

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 18 غشت 2020 تم جفض 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره »49.900 

درهم»   5.000.000« أي من  درهم» 

 : طريق  عن  درهم»   10.000« إلى 

تخفيض عدد  األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260654.

591I

nador conseil sarl au

GORIENT PRO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

GORIENT PRO  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي والد 

علرو يحيى زغيغان  - 62000 

الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20103

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2020 دجيبر   16 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 

 GORIENT الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسلالها  مبلغ     PRO

اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 

 62000  - والد علرو يحيى زغيغان  

الياظور املغرب نتيجة ل : حل املبكر 

للشركة .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  - والد علرو يحيى زغيغان   

الياظور املغرب. 

و عين:

ازيرار  جالل  جالل     السيد)3( 

رقم  انزران  بير  شارع  عيوانه)ا(  و   

الياظور املغرب   62000 زغيغان   40

كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابر3 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 22 دجيبر 

2020 تحت رقم 3801/3802.

592I

HOLMARCOM

TELEPLUS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

HOLMARCOM

20 زنقة مصطفى املعاني ، 20080، 

الدار البيضاء املغرب

TELEPLUS شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مبنى زاوية 

شارع انفا وشارع شارع جان جوريس 

، الطابق 10 - 20000 الدار البيضاء  

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448291

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 02 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»مبنى زاوية شارع انفا وشارع شارع 

جان جوريس ، الطابق 10 - 20000 

الدار البيضاء  املغرب» إلى »22 شارع 

الدار   20340  - بيرانزران، حي بامليي  

البيضاء   املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258300.

593I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود3

SUPERMARCHE DU 40
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

شارع العركوب رقم 2224-01 

صيدوق البريد رقم 146، 23000، 

الداجلة املغرب

SUPERMARCHE DU 40 شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس حي موالي الرشيد - 

23000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SUPERMARCHE DU 40

: - توزيع و  غرض الشركة بإيجاز 

بيع املواد الغدائية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - محلد الخامس حي موالي الرشيد 

23000 الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MIREILLE SYLVIE السيد3 

MALBOS :  500 حصة بقيلة 100 

درهم للحصة .

 CHARLIER TRISTAN السيد 

 PIERRE JEAN SEBASTIEN :  500

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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 MIREILLE SYLVIE السيد3 

فيدق اوسيان  عيوانه)ا(   MALBOS

الترابي  اليفود   22 الكلم  فاكبوند 

 23000 العركوب  امللكي  للدرك 

الداجلة املغرب.

 CHARLIER TRISTAN السيد 

 PIERRE JEAN SEBASTIEN

الزرقطوني  شارع   240 عيوانه)ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MIREILLE SYLVIE السيد3 

فيدق اوسيان  عيوانه)ا(   MALBOS

الترابي  اليفود   22 الكلم  فاكبوند 

 23000 العركوب  امللكي  للدرك 

الداجلة املغرب

 CHARLIER TRISTAN السيد 

 PIERRE JEAN SEBASTIEN

الزرقطوني  شارع   240 عيوانه)ا( 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 10.

594I

MEXCO

LAHACH COM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MEXCO

 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL

 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC

LAHACH COM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5 

مكتب اكدال اقامة 45 ، شارع 

موالي رشيد طريق صفرو- اطلس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 65419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAHACH COM SARL

غرض الشركة بإيجاز : -       توفير 

الخدمات  ) مركز عالقات العلالء – 

الهاتف(  التسويق عبر   – مركز نداء 

للزبياء باملغرب و في الخارج،

بشكل  العلليات  وجليع   -

مباشر أو غير مباشر ، كليا أو جزئيا، 

املذكور3 أعاله  العلليات  في أي من 

أعلال  تطوير  أو  وتعزيز  لتسهيل 

الشركة وجليع املصالح املباشر3 أو 

غير املباشر3 في أي شكل من األشكال 

أغراض  إلى  التي تسعى  الشركات  في 

ملاثلة أو ذات الصلة.
 5 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

مكتب اكدال اقامة 45 ، شارع موالي 
رشيد طريق صفرو- اطلس - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عشاق  الحسين  محلد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.

500 حصة    : السيد محلد لحلو 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عشاق  الحسين  محلد  السيد 

عيوانه)ا( 25 تجزئة بريستجيا إقامة 

ملعب  و  علار3   08 الشقة  الدالية 

الخيل م ج 30000 فاس املغرب.

عيوانه)ا(  لحلو  محلد  السيد 

طانطان  محج  امليار  حدائق  إقامة 

الدار   20000  4 الشقة   1 الطابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

حساني  الرحلن  عبد  السيد 

عيوانه)ا( 136تجزئة البركة الشقة 8 

املسير3 30000  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3211.

596I

ESPACE COMPETENCES  SARL

STE ENIMI SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، علار3  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .02، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

STE ENIMI SARL/AU  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عبد3 رقم 119 حي جط الرملة 01 

العيون العيون 20000 العيون 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.30115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 31 دجيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»شارع عبد3 رقم 119 حي جط الرملة 

العيون   20000 العيون  العيون   01

 ، صالح  أوالد  شارع   « إلى  املغرب» 

رقم 52 حي الوحد3 2 العيون العيون 

20000 العيون  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم  48/2021.

592I

GLOFID

VALLEE S2A
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

VALLEE S2A شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 V  - 20000 ر355 شارع محلد

الدارالبيضاء املغرب.
جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123605

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
جفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره 
«460.000 درهم» أي من »960.000 
عن  درهم»   500.000« إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260223.
598I

FHF

VAGRAL
إعالن متعدد القرارات

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

VAGRAL »شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي:  61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 62 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.461682

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
2020 تم اتخاذ  02 دجيبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
املصادقة على تحويل مقر الشركة من 
املقر القديم : 61 شارع اللة الياقوت 
2 رقم  زاوية مصطفى املعاني الطابق 
زنقة فيمي   30  : الى املقر الجديد   62
طابق 2 شقة 4 بلفدير الدار البيضاء.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  راسلال  في  الزياد3  مايلي:  
درهم   110.000 بقيلة  زياد3 نقدية  
الى  درهم   100.000 من  ليتحول 

210.000 درهم.
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

املتعلق بلقر الشركة.
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املتعلق بحصص الشريك الوحيد.
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

املتعلق براسلال الشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260213.

599I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BELLECOUR
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعيويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 BELLECOUR

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 25 
  BELLECOUR أعطى   2018 يياير 
 42365 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
 3 السلدس  محلد  شارع  ملتقى  ب 
شارع عبد الكريم الخطابي - 40000 
 HYPNOSE لفائد3  املغرب  مراكش 
5 سية تبتدئ  ملد3    RESTAURANT
 31 و تنتهي في   2018 فبراير   01 من 
يياير 2023 مقابل مبلغ شهري قيلته 

25.000 درهم.

600I

SOFACO

ميكسدور
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFACO

 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 12

VN FES ، 30000، FES MAROC

ميكسدور شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

28، الطابق الرابع، مكاتب الصفاء، 

طريق صفرو، موالي رشيد فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ميكسدور.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتزيين  الحدائق و البستية و األشغال 

املتيوعة.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مكاتب  الرابع،  الطابق   ،28 رقم 

الصفاء، طريق صفرو، موالي رشيد 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الوليد مراد :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوليد مراد عيوانه)ا( رقم 

زواغة  كريو  حي  أ  بلوك  مكرر   186

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوليد مراد عيوانه)ا( رقم 

زواغة  كريو  حي  أ  بلوك  مكرر   186

30000 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 25.

601I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

WASAKO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

علار3 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

WASAKO  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي الحسن اقامة البردعي علار3 

ب الشقة رقم 2 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46589

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 10 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

مبلغ     WASAKO الوحيد  الشريك 

وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي شارع موالي الحسن 

اقامة البردعي علار3 ب الشقة رقم 2 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

انعدام النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

موالي الحسن اقامة البردعي علار3 

مراكش   40000  -  2 ب الشقة رقم 

املغرب. 

و عين:

كوكات  الفتاح   عبد  السيد)3( 

الذهبية  اليخلة  اقامة  عيوانه)ا(  و 

مراكش   40000  28 رقم  أ  العلار3 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   14 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118512.

602I

GLOFID

MED FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

MED FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ر355 

شارع محلد V  الطابق10 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.236639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 

جفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره 

«240.000 درهم» أي من »540.000 

عن  درهم»   300.000« إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260228.

603I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

O’KECH

شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

علار3 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

O’KECH شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كم 13 

طريق أوريكا حدائق االطلس فيال 

ف5/4 - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.90533

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2019 يوليوز   12 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود3 

 100.000 مبلغ رأسلالها    O’KECH

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي كم 

االطلس  حدائق  أوريكا  طريق   13

فيال ف4/5 - 40000 مراكش املغرب 

نتيجة ل : انعدام النشاط.

 13 و حدد مقر التصفية ب كم 

فيال  االطلس  حدائق  أوريكا  طريق 

ف4/5 - 40000 مراكش املغرب. 

و عين:

و  وعزيز  علي   محلد  السيد)3( 

املحاسن  ابو  زنقة   19 عيوانه)ا( 

 20000 املعاريف    19 رقم  روياني 

البيضاء املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   14 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118515.

605I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 JAWHAR HOTEL

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 JAWHAR HOTEL

 MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : فيال 

رقم 33 باب اغلي - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39511

العام  الجلع  بلقت�سى 

نونبر   23 في  املؤرخ  اإلستثيائي 

 JAWHAR HOTEL تقرر حل   2020

ذات  شركة   MANAGEMENT

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 

مراكش   40000  - باب اغلي   33 رقم 

املغرب نتيجة لعدم استلرار نشاط 

الشركة.

و عين:

 Ely Michel  RUIMY السيد)3( 

 Londres 0 Londres عيوانه)ا(  و 

Londres كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي فيال رقم   2020 نونبر   23 بتاريخ 

مراكش   40000  - اغلي  باب   33

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119310.

602I

FIDUCIAIRE NAKHIL

EVEIL DE LA NATURE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

EVEIL DE LA NATURE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: املتجر رقم 

1 علار3 رقم 132 االزدهار توسيع  - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29383

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

االجتلاعي  الغرض  تقليص  تقرر 

االستيراد،  بحذف  ذلك  و  للشركة 

الطبية،  األجهز3  توزيع  و  التصدير 

املكلالت الغذائية، مواد التجليل و 

املواد األولية. 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

االجتلاعي  الغرض  توسيع  تقرر 

االستيراد،  بإضافة  ذلك  و  للشركة 

ميتجات   ( في  التجار3  و  التصدير 

الشخصية،  اليظافة  و  التجليل 

األجهز3 الطبية ، املكلالت الغذائية، 

العياية  ميتجات  و   املعقلات 

باألطفال(. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :3 رقم  بيد 

االجتلاعي  الغرض  يتلثل  مايلي: 

التصدير  االستيراد،   - في:  للشركة 

التجليل ميتجات   ( في  التجار3   و 

األجهز3  الشخصية،  اليظافة  و   

الغذائية،  املكلالت   ، الطبية 

العياية  ميتجات  و   املعقلات 

باألطفال( الباقي دون تغيير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119380.

608I

FCG AL AMANE

FARMINE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

FARMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

سعد 2 علار3 3 شقة 15 هرهور3 

تلار3 - 12000 تلار3 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.125115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بتلار3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 4699.

609I

FLASH ECONOMIE

ADVANSYS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

ADVANSYS GROUP

شركة محدود3 املسؤولية
رأسلالها 350.000.00 درهم

املقر اإلجتلاعي: 355. شارع محلد 

الخامس  الطابق العاشر الدار 

البيضاء
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العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ADVANSYS  « الغير العادي لشركة 
 30 بتاريخ  امليعقد   ،«  GROUP

دجيبر2020، فقد تقرر:
* تفويت 226 حصة السيد جعفر 

الد هبي إلى :
  -113 مبروكي  محلد  السيد 

حصة    
السيد حسن شكري 113-  حصة    

املجلوع 226  حصة          
اليظام  )6(من  البيد  تعديل   *

األسا�سي للشركة،
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   *
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 06 يياير2021   تحت 

رقم 260550.
قصد النشر و اإلعالن

610I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 CABINET KAMFIN DE
 LA COMPTABILITE ET
GESTION DES AFFAIRES

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «
 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC
 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION
DES AFFAIRES شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس شقة رقم 30 

الطابق الخامس رقم 145 طيجة  - 
90000 طيجة  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22121

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 10 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»شارع محلد الخامس شقة رقم 30 
 - طيجة    145 الطابق الخامس رقم 
»اقامة   إلى  املغرب»  طيجة    90000
 2 ورياغل  برنسيبال   R الرحلة 
 90000  - 130 طيجة  1 رقم  الرحلة 

طيجة   املغرب ».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 185.
611I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

STE SKIKIMA ALUMINUM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL
 ،QODS N°129 APP 04 ، 70000

العيون املغرب
 STE SKIKIMA ALUMINUM

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
الوحد3 ملتقى شارع البئر الجديد 
الزنقة 12 - 20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SKIKIMA ALUMINUM

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 
املعدنية لألملييوم.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الجديد  البئر  شارع  ملتقى  الوحد3 

الزنقة 12 - 20000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد محلد الحسين 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد الحسين عيوانه)ا( 
رقم 26 زنقة ابو تلام 02 الخليسات 

15000 الخليسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الحسين عيوانه)ا( 
رقم 26 زنقة ابو تلام 02 الخليسات 

15000 الخليسات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 12 دجيبر 

2020 تحت رقم 3100/2020.

612I

FLASH ECONOMIE

كانفا برانت
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SOLVE FINANCIAL PROBLEMS
SARL A.U

Cabinet comptable agréé
Tel : 06 75 39 37 71

تأسيس
كانفا برانت
RC 101907

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تكوين  تم  بلراكش   15/01/2020

ش.م.م باملواصفات التالية:
االسم: كانفا برانت

املوضوع: الطباعة واالشهار
االوداية  تجزئة  االجتلاعي:  املقر 
اسفي  القا�سي عياض طريق  إقامة 

مراكش.

رأس املال: 90000.00 درهم

املساهلون والحصص:

 300 إبراهيم:  اكسيكس      .1

حصة

2.    دجيعي أسامة: 300 حصة

 300 حلز3:  الدين  شرف      .3

حصة

دجيعي أسامة ملد3 غير  التسيير: 

محدود3

تاريخ  من  ابتداء  سية   99 املد3: 

السجل التجاري.
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم   

بتاريخ  بلراكش  لالستثلار 

12/01/2020 تحت عدد 2032248

املسير                             

613I

FLASH ECONOMIE

DS LINE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DS LINE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6  

- 20000 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46692

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.



1661 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LINE
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
-اليقل والخدمات اللوجستية

- نقل الغير والبضائع
بنشاط  املتعلقة  األعلال  -جليع 

اليقل
أو   / -تأجير معدات اليقل بسائق 

بدونه 
-استيراد وتصدير..

46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6  - 

20000 الدار البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصقلي  الدهبي  سار3  السيد3 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصقلي  الدهبي  سار3  السيد3 
 21 رقم   1 علار3  مدييتي  عيوانه)ا( 
 20000 البرنو�سي  سيدي   2 شطر 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصقلي  الدهبي  سار3  السيد3 
 21 رقم   1 علار3  مدييتي  عيوانه)ا( 
 20000 البرنو�سي  سيدي   2 شطر 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 240290.
614I

FITO GEST

COOL LIFE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

COOL LIFE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي رقم 82 املسير3 2 حرف ب - 

40000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 COOL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LIFE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت .

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السفلي رقم 82 املسير3 2 حرف ب - 

40000  مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

60.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 600   : عفاف  الكراوي  السيد3 

حصة بقيلة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 الكراوي عفاف عيوانه)ا( 

مراكش    40000  622 حي تاركة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 الكراوي عفاف عيوانه)ا( 

مراكش    40000  622 حي تاركة رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118219.
615I

FLASH ECONOMIE

MSI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MSI CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 
148 شارع باحلاد الطابق 4 مكتب 
رقم 15 الصخور السوداء - 20000  

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

443339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 شتيبر   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MSI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

والدراسة واإلستشارات والهيدسة.
علار3   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مكتب   4 شارع باحلاد الطابق   148
  20000  - الصخور السوداء   15 رقم 

الدار البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : سعود  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد3 سلمى سعود :  400 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى سعود عيوانه)ا( 
طابق  صفية  اقامة  الياسلين  ملر 
20000 الدار  2 عين السبع   2 شقة 

البيضاء املغرب .
عيوانه)ا(  سعود  سلمى  السيد3 
ملر الياسلين اقامة صفية علار3 س 
الطابق 2 شقة 2 عين السبع  20000 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  سعود  سلمى  السيد3 
ملر الياسلين اقامة صفية علار3 س 
الطابق 2 شقة 2 عين السبع  20000 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتيبر 2019 تحت رقم 443339.
616I

LAMAF SARL

STE TOLERIE KOULOUCHE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE TOLERIE KOULOUCHE

شركة ذات املسؤولية املحدود3)في 
طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
الحسني طريق 142 رقم 62 وجد3 - 

60030 وجد3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29085

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  18 دجيبر  املؤرخ في 
 STE 3شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ    TOLERIE KOULOUCHE
وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي الحسني طريق 
وجد3   60030  - وجد3   62 رقم   142

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
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حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 62 وجد3  142 رقم  الحسني طريق 

60030 وجد3 املغرب. 
و عين:

و  زياني  القادر   عبد  السيد)3( 
 142 طريق  الحسني  حي  عيوانه)ا( 
60030 وجد3 املغرب  59 وجد3  رقم 

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
حي الحسني طريق 142 رقم 62 وجد3
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 64.
612I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 PAVES ET REVETEMENT -
PAVERS

شركة ذات املسؤولية املحدود3
رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
 PAVES ET REVETEMENT -

PAVERS  شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة رقم 
26 ازلي - 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13461
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   6.650.000»
«2.500.000 درهم» إلى »9.150.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحدد3 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119309.
618I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ATARKIA IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
ATARKIA IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الزتون 
تجزئة بلحسين طريق أرفود الرقم 2 

- 60000 وجد3 املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATARKIA IMMOBILIERE
ميعش   *  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري
* انجاز كل أشغال البياء .

عيوان املقر االجتلاعي : حي الزتون 
تجزئة بلحسين طريق أرفود الرقم 2 - 

60000 وجد3 املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مرزاق  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 1000  : مرزاق  محلد  السيد 

بقيلة 100.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  مرزاق  محلد  السيد 

طريق  بلحسين  تجزئة  الزتون  حي 

أرفود الرقم 2 60000 وجد3 املللكة 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  مرزاق  محلد  السيد 

طريق  بلحسين  تجزئة  الزتون  حي 

أرفود الرقم 2 60000 وجد3 املللكة 

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 26.

619I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

RAOUIHIR  TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

20000، العيون املغرب

RAOUIHIR  TRAVAUX    شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

اسكيكيلة زنقة 30 رقم 102 - 

20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.   RAOUIHIR  TRAVAUX

بياء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشآات السكيية او غير السكيية 

الخشب   نجار3  اشغال 

واالليلييوم

اعلال الصباغة 

اشغال الرجام والسيراميك .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 -  102 رقم   30 زنقة  اسكيكيلة 

20000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد زهير الرماني 

بقيلة 100 درهم للحصة .

الزهراوي   طاهر  محلد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.

بقيلة   500  : السيد زهير الرماني 

100 درهم.

 : الزهراوي   السيد محلد طاهر 

500 بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  الرماني  زهير  السيد 

جرير  ابن  صخور  مركز  العرب  حي 

43153 ابن جرير املغرب.

الزهراوي   طاهر  محلد  السيد 

جرير  ابن  الصخور  مركز  عيوانه)ا( 

43153 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  الرماني  زهير  السيد 

جرير  ابن  صخور  مركز  العرب  حي 

43153 ابن جرير املغرب

الزهراوي   طاهر  محلد  السيد 

جرير  ابن  الصخور  مركز  عيوانه)ا( 

43153 ابن جرير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 أكتوبر 

2020 تحت رقم 2334/2020.

620I
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CABINET RAMI EXPERTISE

EL CUERPO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

EL CUERPO  شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
األر�سي تجزئة وديع رقم 42 طريق 
ايلوزر فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CUERPO
غرض الشركة بإيجاز : ● مؤسسة 

لعالجات التجليل.
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
طريق   42 رقم  وديع  تجزئة  األر�سي 
ايلوزر فاس  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : نقاز  علر  السيد 
بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : التجاني  عذراء  السيد3 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علرنقاز عيوانه)ا( 9 تجزئة 
الجديد3   املديية   3 الجليل  الهواء 

30000 فاس املغرب.

التجاني عيوانه)ا(  السيد3 عذراء 
املديية   3 الجليل  الهواء  تجزئة   9

الجديد3  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علر نقاز عيوانه)ا( 9 تجزئة 
الجديد3   املديية   3 الجليل  الهواء 

30000 فاس املغرب
التجاني عيوانه)ا(  السيد3 عذراء 
املديية   3 الجليل  الهواء  تجزئة   9

الجديد3  30000 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 105.
621I

fidomek

LEAD LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
LEAD LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 206 حي 
الفرح قطاع 5 بيجرير - 43150 

بيجرير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1645

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 نونبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  فؤاد   )3( السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   1.000 الدايم 
أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد )3(  

ايلان كلوني بتاريخ 16 نونبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بابن جرير  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 2.
622I

fidomek

LEAD LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

LEAD LOCATION  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 206 

حي الفرح قطاع 5 بيجرير - 43150 

بيجرير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1645

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( ايلان 

كلوني كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير  بتاريخ 05 يياير 

2021 تحت رقم 2.

624I

Aktaou Mouad 

AL SHAMIYA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 52

20000، Casablanca Maroc

 AL SHAMIYA MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 332 

شارع براهيم روداني الطابق 5 شقة 
رقم 21 مركز االعلال مغرب عرب  

20200 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485252

 09 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SHAMIYA MOROCCO
و  تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسيير مطاعم و شركات التوزيع.
 332  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
5 شقة  شارع براهيم روداني الطابق 
عرب   مغرب  االعلال  مركز   21 رقم 

20200 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الشركة الشايع موروكو  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة الشايع موروكو عيوانه)ا( 
انفا  شارع   5 الطابق  بالزا  انفا   92

20200 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلي  اللطيف  عبدهللا  السيد 
 54000 الكويت  عيوانه)ا(  الشايع 

الكويت الكويت
اللطيف علي  السيد محلد عبد 
 54000 الكويت  عيوانه)ا(  الشايع 

الكويت الكويت
السيد محلد عبد العزيز محلد 
الكويت  عيوانه)ا(  الشايع  حلود 

54000 الكويت الكويت
السيد ساعود عبد العزيز املحلد 
 54000 الكويت  عيوانه)ا(  الشايع 

الكويت الكويت.
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علي  اللطيف  عبد  ايلن  السيد 
 54000 الكويت  عيوانه)ا(  الشايع 

الكويت الكويت
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260225.
625I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MARRAKECH FERTILITY
INSTITUTE

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH FERTILITY

INSTITUTE »شركة ذات املسؤولية 
املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 
عثلان رقم 96 تاركة  - 40000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58929

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 03 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
إنهاء والية املسير الوحيد السيد فؤاد 
بيان ألغراض شخصية ابتداء من 09 

شتيبر 2020
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تقرر تعيين   : تعيين املسير3 الوحيد3 
السيد3 سار3 جبران كلسير3 وحيد3 
لفتر3 غير محدود3 ، املسير3 الوحيد3 
تتلتع   ، اليحو  هذا  على  املعيية 
والتي   ، الصالحيات  من  قدر  بأكبر 
التالية:  والقيود  التفاصيل  تشلل 
بشكل  الشركة  تلزم  أن  يلكن  ال 
صحيح وحدها في أي موضوع آجر. 
لن  على وجه التحديد ودون حصر، 
تكون السيد3  سار3 جبران قادًر3 على 
ذلك بدون موافقة الشركاء باإلجلاع 
واألصول  املباني  وتبادل  مبيعات   :
 ، والضلانات  والتأييد   ، التجارية 
الرهن  ضلانات  مع   ، والقروض 

ملتلكات  على  التعهدات   ، العقاري 
للشركة  أصول  أي  ونقل   ، الشركة 

على اإلطالق.
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
: قرر  ميح توقيع الشركات املصرفية 
الجلع العام أن تلتزم الشركة بشكل 
وجليع  البيوك  جليع  تجاه  صحيح 
بالتوقيع   ، املؤسسات املالية األجرى 
املشترك للسيد3 سار3 جبران والسيد 

فؤاد بيان
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
من   13 املاد3  تعديل  على  املوافقة 

القانون األسا�سي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119344.
622I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 JAWHAR SPA
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 JAWHAR SPA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : فيال 

رقم 33 باب اغلي - 40000 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39512
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2020 نونبر   23 املؤرخ في 
 JAWHAR SPA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
 - باب اغلي   33 اإلجتلاعي فيال رقم 
40000 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

استلرار نشاط الشركة.

و عين:

 Ely Michel  RUIMY السيد)3( 

الدار   Londres 20000 و عيوانه)ا( 

البيضاء املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي فيال رقم   2020 نونبر   23 بتاريخ 

مراكش   40000  - اغلي  باب   33

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119346.

629I

SOCIETE IMMOBILIERE MYRTILLES

الشركة العقارية ميرتيل

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

 SOCIETE IMMOBILIERE

MYRTILLES

 Bd Al Massira Al Khadra, ,25

 Casablanca Casablanca,

 Angle rues Ahmed Charci et

 Ali Abderrazak 2ème étage،

CASABLANCA ،20500 املغرب

الشركة العقارية ميرتيل »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 25 شارع 

املسير3 الخضراء الدار البيضاء 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 شتيبر 2020

مهام  مزاولة  مد3  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد3: غير محدود3 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260502.

630I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RESTOART
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
RESTOART شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي  شارع 

املسير3 زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 ااشقة 3 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.460609

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2020 22 دجيبر  املؤرخ في 
»االستشارات  من  الشركة  نشاط 
االدارية» إلى »تركيب وصيانة معدات 
مؤسسات التلوين والفيادق وجليع 

مهن التلوين».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260900.
631I

MARSO  REDOUANE

CENTER-PRO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARSO  REDOUANE
 BD  MED V MIMOUSA 1 N 149.

32 ، 90000، TANGER MAROC
CENTER-PRO شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 149 شارع 
محلد الخامس اقامة ميلوزا 1 
طبقة 2 رقم 32 - 90000 طيجة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25005
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحيان  يونس    )3( تفويت السيد 
100 حصة اجتلاعية من أصل 500 
حصة لفائد3  السيد )3( نادية الديية 

الركراكي بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 192.
633I

PACIOFIS

محطة الوقود

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعيويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

محطة الوقود
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
بلحبيب  أعطى   2020 أكتوبر   26
بالسجل  املسجل  كونسورتوم 
االبتدائية  باملحكلة   6825 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  ببركان 
اعلار  تجزئة  ب  الكائن  التجاري 
الدائري  الطريق   68 رقم  بيلسعود 
املاء  راس  السعيدية  املتوسطي 
 63000  -   16 الطريق الوطيية رقم 
بركان املغرب لفائد3 ناظور بيترو ملد3 
2020 و  نونبر   01 2 سية تبتدئ من 
تنتهي في 31 دجيبر 2022 مقابل مبلغ 

شهري قيلته 12.000 درهم.
634I

ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO
1 SA

إعالن متعدد القرارات

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 GREENPOWER MOROCCO 1
SA »شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االجتلاعي: زاوية 
شارع وجد3 وشارع طانطان اقامة 

بيرال اوفيسيياس الطابق 12 الشقة 
رقم 60 - 90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81821
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
عزل السيد كريم نور الدين زحلول 
من مهامه كعضو في مجلس اإلدار3 

وملثل مفوض للشركة.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد ٲباي الدجي�سي، عضوا 

في مجلس اإلدار3.
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
أسا�سي  قانون  تبني  على  التصديق 
جديد يأجذ بعين االعتبار الوضعية 

القانونية الحالية للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
على  ييص  الذي   :43 رقم  بيد 
  w فيليب  الساد3  تعيين  مايلي: 
بالحاج  الدين  نور  ج.ر،  جيكينس 
مجلس  أعضاء  الدجي�سي،  ٲباي  و 

اإلدار3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232954.
635I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LUGASSY DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
علار3 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
LUGASSY DIGITAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي علار3 ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LUGASSY DIGITAL
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 
والويب  والتطوير  والتسويق 
وتطبيقات الهاتف املحلول والبرامج،
اإلستراتيجية واإلعالن والتصليم 

وتكيولوجيا املعلومات.
التسويق االستراتيجي  استشارات 

وإدار3 املبيعات..
ساحة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  علار3  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 SAINT-QUENTIN السيد 
 100 NICOLAS  :  42 حصة بقيلة 

درهم للحصة .
  LUGASSY JEREMIE  : السيد 
48 حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد املهدي معطاوي :  5 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SAINT-QUENTIN السيد 
 AVE  106 عيوانه)ا(    NICOLAS
 FRANKLIN ROOSVELT LES
  CAROUBIERS LE CANNET

06110  - فرنسا.

  LUGASSY JEREMIE السيد 
  AV D’ASSACE  06240 3 )عيوانه)ا

BEAUSOLEIL  فرنسا.
السيد املهدي معطاوي عيوانه)ا( 
مراكش   40000  438 البهجة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 SAINT-QUENTIN السيد 
 AVE  106 عيوانه)ا(    NICOLAS
 FRANKLIN ROOSVELT LES
  CAROUBIERS LE CANNET

06110  - فرنسا
  LUGASSY JEREMIE السيد 
  AV D’ASSACE  06240 3 )عيوانه)ا

- فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119226.
636I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

MC NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MC NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
اسفي  املسار  بللجاد الرقم 524 
الطابق االول - 40000 مراكش 

ااملغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82422

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
بللجاد الرقم  »طريق اسفي  املسار  
40000 مراكش  524 الطابق االول - 
بامللك  الكائن  »املحل  إلى  ااملغرب» 
سيدي   14-164 الزهور  املسمى 
 40000  - مراكش  علي  بن  يوسف 

مراكش  املغرب».
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   01 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 8540.
638I

ANDERSEN CONSULTING

ALMADEN MOROCCO SA
إعالن متعدد القرارات

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
  ALMADEN MOROCCO SA

»شركة  املساهلة»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 10 شارع 
ابن زيدون إقامة ماروسا الطابق 
2 الشقة رقم 4 - 90000 طيجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.81823

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 09 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
عزل السيد كريم نور الدين زحلول 
من مهامه كعضو في مجلس اإلدار3 

وملثل مفوض للشركة.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد ٲباي الدجي�سي، عضوا 

في مجلس اإلدار3.
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
أسا�سي  قانون  تبني  على  التصديق 
جديد يأجذ بعين االعتبار الوضعية 

القانونية الحالية للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
على  ييص  الذي   :43 رقم  بيد 
  w فيليب  الساد3  تعيين  مايلي: 
بالحاج  الدين  نور  ج.ر،  جيكينس 
مجلس  أعضاء  الدجي�سي،  وٲباي 

اإلدار3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232953.
639I

GLOFID

AL BORJ-IMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

AL BORJ-IMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 V - 20000 ر355 شارع محلد

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132315

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   1.050.000»
 1.150.000« إلى  درهم»   100.000»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260226.
640I

GLOFID

AL BORJ -IMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

AL BORJ -IMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 V - 20000 ر355 شارع محلد

الدارالبيضاء املغرب.
جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123315

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 
من  أي  درهم»   850.000« قدره 
 300.000« إلى  درهم»   1.150.000»
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260226.
641I

نبوغ لإلستشارات والتسيير

شركة نبوغ لإلستشارات 
والخدمات

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نبوغ لإلستشارات والتسيير
45 شارع الشهداء الطابق الثاني ، 

24100، الجديد3 املغرب
شركة نبوغ لإلستشارات والخدمات 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 شارع 

الشهداء الطابق الثاني الشقة رقم 2 
الجديد3 - 24100 الجديد3  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16852

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

نبوغ لإلستشارات والخدمات.
غرض الشركة بإيجاز : االستشار3 

في التسيير 
التدريب.

45 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الشهداء الطابق الثاني الشقة رقم 2 
الجديد3 - 24100 الجديد3  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عائد   محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  عائد   محلد  السيد 
ازمور   24100 درب الفران ازمور   6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  عائد   محلد  السيد 
ازمور   24100 درب الفران ازمور   6

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالجديد3   االبتدائية 

غشت 2020 تحت رقم 624.

642I

GLOFID

MED FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

MED FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ر355 

شارع محلد V الطابق10 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.236639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«440.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   540.000« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 260228.
643I

AMIATIS CONSEIL

وكالة األنباء املغربية
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
وكالة األنباء املغربية شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
التقّدوم GH2-12 ، الطابق الثاني 
، سيدي البرنو�سي - 20450 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
429963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
وكالة   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

األنباء املغربية.
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبلدان  كلا  املغرب  في  أهداف  لها 

األجرى :
االعالم  في  متخصصة  وكالة   -

والصحافة ؛
- اإلنتاج والتوزيع اإلعالمي؛

والصحف  الطبعات  إنتاج   -
واملراجعات؛

- استيراد وتصدير؛

الفيديو  برامج  استنساخ   -

لالستخدام الخاص والعام ؛

- تيظيم صياعة السييلا.

وكالة   ، اإلعالن  صياعة   -

 ، االتصال  وسائل  في  استشارية 

التصليم   ، املشور3   ، الدراسة 

واإلنتاج اإلعالني ؛

- جليع اإلعالنات وجليع األنشطة 

املرئي  واإلعالم  بالصحافة  املتعلقة 

اإلعالنات  سيلا  وال   ، واملسلوع 

املؤسسية  واألفالم  التلفزيونية 

اإلذاعية  والبرامج  اإلذاعية  والبرامج 

واألفالم الوثائقية واملواقع اإلعالنية ؛

والتسويق  املباشر  التسويق   -

الرقمي  والتسويق  التشغيلي 

والعالقات  العامة  والعالقات 

الصحفية؛

الكلبيوتر  أنظلة  تطوير   -

والخدمات  والتطبيقات  والبرمجيات 

املتيقلة لإلدار3 التجارية ؛

آمية  وبرامج  تطبيقات  تطوير   -

للهواتف املحلولة والهواتف الذكية 

واألجهز3 اللوحية وامليتجات امللاثلة ؛

- التدريب والدعم؛

االتصال  استراتيجية  تيفيذ   -

وإدار3 مشروع االتصال؛

تأثير حلالت  أو  السوق  دراسة   -

االتصال؛

وتركيب   ، التصوير الفوتوغرافي   -

الصور ، والحفر الضوئي ، والطباعة 

 ، املستيدات  أنواع  جليع  وتحرير   ،

والكتيبات ، وامللصقات ، والنشرات ، 

والصحف ، واملجالت ، والكليشيهات 

للطباعة ؛

الشبكات  على  تقسيم   -

االجتلاعية؛

 ، اإلعالنية  الوسائط  صيع   -

وأجيحة العرض ، والالفتات املضيئة 

، واللوحات ، والواجهات ، واألدوات 

اإلعالنية ، واألثاث الفني ؛

- إنشاء وسائل اإلعالم الصحفية 

وإدار3 اإلعالنات؛

 تصنيع وتوزيع وتسويق واستيراد 

وتصدير أي ميتج إعالمي من أي نوع؛

- شراء وبيع وتوزيع وتسويق جليع 

امليتجات واملقاالت املتعلقة بوسائل 

اإلعالم بأي وسيلة ؛

وسائل اإلعالم تعني أي وسيلة   -

أو  البث  أو  التوزيع  وسائل  من 

أو  الوثائق  أو  لألعلال  االتصال 

الرسائل املكتوبة أو املرئية أو املصدر 

الراديو  )مثل  البصرية  السلعية  أو 

واإلنترنت  والسييلا  والتلفزيون 

السلكية  واالتصاالت  والصحافة 

ما  غالًبا  إلخ…(.   ، والالسلكية 

كاجتصار  املصطلح  هذا  يستخدم 

لللصطلح اإلنجليزي وسائل اإلعالم 

أو وسائل اإلعالم بالفرنسية.

- تجار3 وتوزيع وتسويق واستيراد 

وتصدير أي سلعة أو ميتج أو سلعة 

من أي نوع ؛

وطباعة  الرقلية  الطباعة   -

األوفست  طباعة  وجاصة  الشاشة 

على جليع الوسائط وامليتجات مهلا 

كانت وجهتها؛

- اقتياء أو حياز3 أو تشغيل أو بيع 

أي ترجيص أو براء3 اجتراع  أو شراء 

أو عالمة تجارية مدرجة في موضوع 

الشركة واالستيراد والتصدير ؛

- إحداث فروع أو وكاالت باملغرب 

والخارج؛

وتأجير  وإدار3  وتشغيل  اقتياء   -

وإعاد3 بيع جليع السلع والحقوق ؛.

عيوان املقر االجتلاعي : مجلوعة 

الثاني  الطابق   ،  GH2-17 التقّدوم 

الدار   20450  - البرنو�سي  سيدي   ،

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد امبارك فلحاوي 

حصة بقيلة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امبارك فلحاوي عيوانه)ا( 

 ،  14 رقم   22 زنقة   ، السعاد3  حي 

الدار   20450 البرنو�سي   سيدي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امبارك فلحاوي عيوانه)ا( 

 ،  14 رقم   22 زنقة   ، السعاد3  حي 

الدار   20450 البرنو�سي   سيدي 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم -.

644I

SOCIETE IMMOBILIERE COQUELICOT

الشركة العقارية كوكليكو

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

 SOCIETE IMMOBILIERE

COQUELICOT

36 شارع املسير3 الخضراء الدار 

البيضاء، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

الشركة العقارية كوكليكو »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 36 شارع 

املسير3 الخضراء الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.321

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 شتيبر 2020

مهام  مزاولة  مد3  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد3: غير محدود3 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260505.

645I
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GLOFID

VALLEE S2A
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

VALLEE S2A شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 V - 20000 ر355 شارع محلد

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.123605

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 10.000« أي من  درهم»   950.000»

عن  درهم»   960.000« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260223.

646I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OPTA CAR
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

علار3 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

OPTA CAR  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ايليت 123 

الطابق االر�سي رقم 18 شارع محلد 

الخامس جيليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OPTA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

ايليت   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شارع   18 الطابق االر�سي رقم   123

 40000  - جيليز  الخامس  محلد 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الفياللي  يونس  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس الفياللي عيوانه)ا( 3 

40000 مراكش  شارع العيون جيليز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس الفياللي عيوانه)ا( 3 

40000 مراكش  شارع العيون جيليز 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119314.

642I

CHAHRAZAD GRACE

شهرزاد كراس
شركة ذات املسؤولية املحدود3
تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

CHAHRAZAD GRACE

25 شارع املسير3 الخضراء الدار 

البيضاء، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

شهرزاد كراس »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 25 شارع 

املسير3 الخضراء الدار البيضاء 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.322

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 شتيبر 2020

مهام  مزاولة  مد3  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد3: غير محدود3 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260506.

648I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

CUTE COFFE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محلد ، 15000، 

الخليسات املغرب

CUTE COFFE شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 

لخير إقامة باب الهوار3 شارع محلد 

سادس - 12000 تلار3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.130442

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عصام اوعلار   )3( تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000
غشت   23 بتاريخ  مستغفر  يونس 

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   16 بتاريخ  بتلار3   االبتدائية 

2020 تحت رقم 1659.
649I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 CENTRE SUPERIEUR
 DES LANGUES ET DE

COMMUNICATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 CENTRE SUPERIEUR
 DES LANGUES ET DE

 COMMUNICATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
االر�سي و الطابق االول 2-51 املنزه 
دوار الغزو3  - 44000 الصوير3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5441
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE SUPERIEUR  :
 DES LANGUES ET DE

.COMMUNICATION PRIVE
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مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم اللغات و التحضير لالمتحانات.

ورشة بيداغوجية

تحضير الديبلومات

اليقل املدر�سي.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

املنزه   2-51 االول  الطابق  و  االر�سي 

الصوير3   44000  - الغزو3   دوار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد3 مريم يدار 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد محلد باسو :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 208 السيد3 مريم يدار عيوانه)ا( 

البحير3 الشطر 04  44000 الصوير3 

املغرب.

عيوانه)ا(  باسو  محلد  السيد 

 44000   04 الشطر  البحير3   208

الصوير3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 208 السيد3 مريم يدار عيوانه)ا( 

البحير3 الشطر 04  44000 الصوير3 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 12 نونبر 

2020 تحت رقم 223/2020.

650I

الشركة العقارية كريدا

الشركة العقارية كريدا
شركة ذات املسؤولية املحدود3
تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين

الشركة العقارية كريدا

25 شارع املسير3 الخضراء الدار 

البيضاء، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

الشركة العقارية كريدا

 »شركة ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 25 شارع 

املسير3 الخضراء الدار البيضاء 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»تجديد مد3 مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.324
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 شتيبر 2020
مهام  مزاولة  مد3  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد3: غير محدود3 سيوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260503.
651I

gest consultants

UNION ATLAS MED

إعالن متعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

UNION ATLAS MED »شركة ذات 
املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 92 تجزئة 
االدارسة طابق 3 سيدي معروف - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي:   
االجتلاعي   الرأسلال  في  الزياد3 
الى  درهم   )50.000,00( من  برفعه 
)398.000,00(  درهم و ذلك باقتطاع 
من  درهم   )348.000,00( مبلغ  

الحساب الجاري للشركاء.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
نقص الرأسلال اإلجتلاعي بخفضه 
درهم إلى      )398.000,00( من مبلغ  
)200.000,00( درهم وذلك باملقاصة 

مع جسائر الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

للرأسلال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259596.

652I

MOGADOR CONSULTING

ORGANIC SOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ORGANIC SOURCING شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج دار 

حفاظ دوار فولوست سيدي كاوكي - 

44000 الصوير3 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3022

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

داودي   غزالن    )3( تفويت السيد 

100 حصة اجتلاعية من أصل 200 

حصة لفائد3  السيد )3( علي اد عبد 

هللا بتاريخ 02 دجيبر 2020.

داودي   غزالن   )3( السيد  تفويت 

100 حصة اجتلاعية من أصل 200 

نور الدين   )3( السيد  حصة لفائد3  

حفاظ  بتاريخ 02 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 02.

653I

ACCOMPT CONSULTING

NOUR CHAMS AMRANI
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

NOUR CHAMS AMRANI  شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي كلوش 

حي الحسني ملحر�سي ر 14 رقم 1 

وجد3  - 60000 وجد3 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NOUR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CHAMS AMRANI
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نيابة  مصحوبة  الغير  البضائع  نقل 

عن امجرين.

عيوان املقر االجتلاعي : حي كلوش 
 1 رقم   14 ر  ملحر�سي  الحسني  حي 

وجد3  - 60000 وجد3 املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 NOUR CHAMS الشركة 

بقيلة  حصة   AMRANI :  1.000

100 درهم للحصة .
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 NOUR CHAMS الشركة 
 100.000 بقيلة   AMRANI : 1000

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  علراني  جليل  السيد 
زنقة  ملحر�سي  تجزئة  الحسني  الحي 
وجد3   60000   1 رقم  االجالص 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  علراني  جليل  السيد 
زنقة  ملحر�سي  تجزئة  الحسني  الحي 
وجد3   60000   1 رقم  االجالص 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 15.
654I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE RIDAZ NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE RIDAZ NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1609 
تجزئة الخير الطابق األول سيدي 
سليلان - 14044 سيدي سليلان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2131

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 نونبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املديوي  زهير   )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
500 حصة لفائد3  السيد )3( حسن 

قباش بتاريخ 30 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

08 يياير 2021 تحت رقم 5/2021.

655I

MOGADOR CONSULTING

ORGANIC SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ORGANIC SOURCING  شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج دار 

حفاظ دوار فولوست سيدي كاوكي - 

44000 الصوير3 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3022

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

اد  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

عبد هللا علي كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير3  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 02.

656I

فيدكات

MARJANE TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املديية 

الجديد3 مكياس ، 50000، مكياس 

املغرب

MARJANE TRANSFERT شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دار 
الطالب مرجان 2 شارع الزيتونة 
متجر 13 - 50020 مكياس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28225
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  16 دجيبر  املؤرخ في 
شركة   MARJANE TRANSFERT
ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
 500.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دار 
الزيتونة  شارع   2 مرجان  الطالب 
مكياس املغرب   50020  -  13 متجر 

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.
و عين:

العابدي  لطيفة    السيد)3( 
رياض ويسالن  و عيوانه)ا(  العلوي  
02 الشطر 1 رقم 41 ويسالن 50080 
مكياس املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
دار  وفي   2020 دجيبر   16 بتاريخ 
الزيتونة  شارع   2 مرجان  الطالب 

متجر 13 - 50020 مكياس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  التجارية بلكياس  

2020 تحت رقم 664.

652I

كلوبال بيزنيس النك

كلوبال بيزنيس النك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

كلوبال بيزنيس النك
دوار الباشا الرقم 29 سعاد3 ، 

40000، مراكش املغرب
كلوبال بيزنيس النك شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار الباشا 
الرقم 29 سعاد3 - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110009

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

: كلوبال  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

بيزنيس النك.

غرض الشركة بإيجاز : الصياعات 

الغذائية 

التصدير و االستيراد

مقاولة البياء.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 40000  - سعاد3   29 الرقم  الباشا 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   250   : وهبي  علي  السيد 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم هاشم عواد عباس 

درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة .

السيد عبد الرحلن محلد حبوب 

درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة .

الخطيب  علر  هللا  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي وهبي عيوانه)ا( الرقم 

29 سعاد3 1 40000 مراكش املغرب.

السيد ابراهيم هاشم عواد عباس 

عيوانه)ا( الواليات املتحد3 االمريكية 

املتحد3  الواليات  ارتير  ماك   4850

االمريكية.

السيد عبد الرحلن محلد حبوب 

عيوانه)ا( الواليات املتحد3 االمريكية 

9506 سيلفر سبرين الواليات املتحد3 

االمريكية.
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الخطيب  علر  هللا  عبد  السيد 
اولشتن    411 بوالندا  عيوانه)ا( 

بوالندا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي وهبي عيوانه)ا( الرقم 
29 سعاد3 1 40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119218.

658I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

AUTO ECOLE HMAZO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 
مكتب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب
AUTO ECOLE HMAZO شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 2 
املحل رقم 1 تجزئة جاد بنسود3 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AUTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ECOLE HMAZO
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم القياد3.

 2 علار3   : عيوان املقر االجتلاعي 
املحل رقم 1 تجزئة جاد بنسود3 فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد3 حيا3 بزيز :  1.000 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد3 حيا3 بزيز عيوانه)ا( زنقة 
3 رقم 53 بنسود3 فاس 30000 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد جلفاوي عيوانه)ا( 
زنقة 3 رقم 53 بنسود3 فاس 30000 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 112.

659I

MHAMMED

 SOCIETE MEKNES
 GESTION ET PROMOTION

D›INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MHAMMED
 LOT RIZANA N 6 RES

 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،
MEKNES MAROC

 SOCIETE MEKNES
 GESTION ET PROMOTION

D›INVESTISSEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 MEKNES-17 RES ISMAILI

 OUAKAAT ZELLAKA APPT 12
 VN MEKNES-17 RES ISMAILI
 OUAKAAT ZELLAKA APPT 12
.VN 50000 MEKNES MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41221
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محلد   )3( السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   2.692 اسلاعيلي 
لفائد3   حصة   2.692 أصل  من 
السيد )3( عزيز3 اسلاعيلي بتاريخ 16 

يوليوز 2020.
تفويت السيد )3( عزيز اسلاعيلي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   2.692
 )3( السيد  لفائد3   حصة   2.692
يوليوز   16 جديجة اسلاعيلي بتاريخ 

.2020
عبداللطيف   )3( السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   2.692 اسلاعيلي 
لفائد3   حصة   2.692 أصل  من 
بتاريخ  اسلاعيلي  لطيفة   )3( السيد 

16 يوليوز 2020.
عبدهللا   )3( السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   2.692 اسلاعيلي 
لفائد3   حصة   2.692 أصل  من 
السيد )3( سعاد اسلاعيلي بتاريخ 16 

يوليوز 2020.
)3( فاطلة جفيف  تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   2.692
 )3( السيد  لفائد3   حصة   2.692
يوليوز   16 بتاريخ  اسلاعيلي  تورية 

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بلكياس   التجارية 
رقم  تحت   2020 نونبر   04

.40411120010242
660I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

MED NET ELC
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 
مكتب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 

م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

MED NET ELC  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

2 بلوك أ حي كريو زواغة فاس - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62463

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2020 يونيو   10 املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

ايزكارن هياء كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 1329.

661I

مستأمية مو مني

 MAGHRIB

 CONSTRUCTION

 REVÊTEMENT ET

MENUISERIE -MCRM
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مستأمية مو مني
رقم 234 الطابق 2 شقة2 اقامة 

يوسف شارع موالي عبد هللا 

تاوريرت ، 65800، تاوريرت املغرب

 MAGHRIB CONSTRUCTION

 REVÊTEMENT ET MENUISERIE

MCRM-  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

532 زاوية زنقة مراكش و زنقة 

الدار البيضاء  حي الجديد 65800 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1243
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAGHRIB CONSTRUCTION
 REVÊTEMENT ET MENUISERIE

. -MCRM
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلفة والبياء-الوساطة-
بائع او وسيط في االستراد والتصدير.

رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
532 زاوية زنقة مراكش و زنقة الدار 
البيضاء  حي الجديد 65800 تاوريرت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : أحلد  الوكيلي  السيد 
حصة بقيلة 50.000 درهم للحصة .
اللطيف  عبد  الوكيلي  السيد 
درهم   25.000 حصة بقيلة   250   :

للحصة .
 250   : زكرياء  الوكيلي  السيد 
حصة بقيلة 25.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  أحلد  الوكيلي  السيد 
زنقة بوجدورحي الجديد   1403 رقم 

65800 تاوريرت املغرب.
اللطيف  عبد  الوكيلي  السيد 
عيوانه)ا( رقم 1403 زنقة بوجدورحي 

الجديد 65800 تاوريرت املغرب.
عيوانه)ا(  زكرياء  الوكيلي  السيد 
زنقة بوجدورحي الجديد   1403 رقم 

65800 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  أحلد  الوكيلي  السيد 
زنقة بوجدورحي الجديد   1403 رقم 

65800 تاوريرت املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

12 يياير  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 03/2021.

662I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

CREATIVE CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS
اقامة ساحة فاس الطابق االول 

مكتب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 

م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

CREATIVE CALL CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 21 شارع 

عبد الكريم الخطابي مكاتب بالص 

الطابق 1 املكتب 11 م ج فاس شقة 

6 علار3 29 شارع مرموشة االطلس 

فاس 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.60625

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 02 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة   CREATIVE CALL CENTER

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 10.000 درهم 

شارع   21 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

مكاتب بالص  الخطابي  الكريم  عبد 

الطابق 1 املكتب 11 م ج فاس شقة 

شارع مرموشة االطلس   29 علار3   6

نتيجة  املغرب  فاس   30000 فاس 

لعدم نجاح املشروع و قلة الخبر3 و 

كثر3 امليافسين.

و عين:

و  الغلاري  ادريس   السيد)3( 

عيوانه)ا( زنقة رحال بن احلد علار3 

 40160 جليز مراكش   10 الشقة   52

مراكش املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

21 شارع  وفي   2020 نونبر   05 بتاريخ 

مكاتب بالص  الخطابي  الكريم  عبد 

الطابق 1 املكتب 11 م ج فاس شقة 

شارع مرموشة االطلس   29 علار3   6

فاس 30000 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 102/021.

663I

AGWA LIXUS

AGWA LIXUS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGWA LIXUS

 LOT EL OUAFAE NO 134 ،

92000، LARACHE MAROC

AGWA LIXUS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

 LOT وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 EL OUAFAE NO 134 - 92000

LARACHE MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGWA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LIXUS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE PLOMBERIE ET D

 ELECTRICITE -IMPORT EXPORT-

.NEGOCE

 LOT  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 EL OUAFAE NO 134 - 92000

.LARACHE MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 TAHTAH السيد 

 HAY عيوانه)ا(   NOUREDDINE

 MHASHAS EL MENDAR EL

 JAMIL NR 336 92000 LARACHE

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 TAHTAH السيد 

 HAY عيوانه)ا(   NOUREDDINE

 MHASHAS EL MENDAR EL

 JAMIL NR 336 92000 LARACHE

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 12 يياير 

2021 تحت رقم 22/2021.

664I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

EXTRA CARRARA MARMO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES

PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،

40160، مراكش املغرب

 EXTRA CARRARA MARMO

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الخليل 1 
رقم 99 املحاميد مراكش - 40160 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110105
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EXTRA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CARRARA MARMO
 -  1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد و تصدير الرجام - 2 - مقاول 
صياعية  او  تجارية  مستغالت  تدبير 
او  املدنية  الخدمات  في  فالحية  او 
تاجر بالتقسيط  ملواد   3-  - عسكرية 

البياء.
عيوان املقر االجتلاعي : الخليل 1 
 40160  - املحاميد مراكش   99 رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
املودن  ايت  عبدالرحلان  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   200   :

للحصة.
السيد احلد محلود قاسم احلد 
درهم   100 بقيلة  حصة   400   :

للحصة .
السيد حسن محلد ر�سى احلد 
100 درهم  400 حصة بقيلة    : علي 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املودن  ايت  عبدالرحلان  السيد 
 19 ابواب مراكش ميطقة  عيوانه)ا( 
علار3 ب 64 شقة 2 40000 مراكش 

املغرب.
السيد احلد محلود قاسم احلد 
عيوانه)ا( قرية اليهلسا مركز بني مزار 

املييا 61511 املييا مصر.
السيد حسن محلد ر�سى احلد 
83512 قيا  علي عيوانه)ا( قوس قيا 

مصر.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

املودن  ايت  عبدالرحلان  السيد 
 19 ابواب مراكش ميطقة  عيوانه)ا( 
علار3 ب 64 شقة 2 40000 مراكش 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119319.

665I

RIM FINANCIAL

SN AGRO س ن اكرو
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
382 شارع محلد الخامس الطابق 
5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
SN AGRO س ن اكرو  »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5   - 
20150 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.396123
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 نونبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
بيع ست مئة وسبعون حصة  مايلي: 
اجتلاعية من فئة 100 درهم للحصة 
سلير  السيد  طرف  من  الواحد3 
والسيدعبد  حصة(   330( بحساني 
الى  حصة(   340( الرجراجي  القادر 

السيد هشام املاموني 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدود3 
شركة  ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص 
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

الراسلال االجتلاعي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260936.

666I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LAKBIBAT CASH
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LAKBIBAT CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

القبيبات رقم 31 العوامر3 - 92000 
العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2023
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 11 شتيبر 2019
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
تفويت 500 حصة من ملكية رضوان 

بوسعيد لفائد3 عبد الرزاق جويلي
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تأكيد السيد رضوان بوسعيد كلسير 
وحيد للشركة  لفتر3 غير محدود3 كلا 
ان الشركة ملزمة بإمضائه في جليع 

العقود املتعلقة بها
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
فرع جديد تابع للشركة تحت  إنشاء 
و الكائن   LAKBIBAT CASH تسلية 
بالعوامر3 املركزية  و املسير من طرف 
السيد  رضوان بوسعيد و املسجل في  
السجل التجاري لللحكلة االبتدائية 

بالعرائش تحت رقم 5289.
قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 
القانون  من   6-7 الفصول  تعديل 

األسا�سي
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
صياغة قانون أسا�سي جديد للشركة 

و املصادقة عليه.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 
100.000,00 .درهم. وهي مقسلة إلى 
درهم لكل  1.000 حصة بقيلة.100 
بالكامل ومخصصة  مدفوعة   ، منها 
بوسعيد  رضوان   • كاالتي:  للشركاء 
500 حصة • عبد الرزاق جويلي 500 
)الف حصة  املجلوع  ان  اي  حصة 

)1000 حصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يياير 2021 تحت رقم 19.
662I

segex

TOURATE SAISS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

TOURATE SAISS شركة
 ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 11 
الزنقة 12 حي طريق 1 الدكارات 

فاس  - 30000 فاس املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46623

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبيد  ايوب     )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   510
 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000
 23 بتاريخ  العلراني الزريفي   رشيد  

دجيبر 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 150.
668I
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AMJ MANAGEMENT

 SUPERAIMANTS MAROC
Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود3
حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامية   2 الطابق 

االول رقم 30   طيجة ، 90000، 
طيجة املغرب

 SUPERAIMANTS MAROC Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود3)في 

طور التصفية(
 Rue وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 Jordanie Résidence Yamna 2
 au 1er étage N°30 TANGER -

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2020 نونبر   19 املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
  SUPERAIMANTS MAROC Sarl
مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 
 Rue Jordanie اإلجتلاعي  مقرها 
 Résidence Yamna 2 au 1er étage
طيجة   N°30 TANGER - 90000

املغرب نتيجة ل : بدون نشاط .
 Rue ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 Jordanie Résidence Yamna 2 au
 1er étage N°30 TANGER - 90000

طيجة املغرب. 
و عين:

مو�سى  بن  املهدي   السيد)3( 
 1 شعبان   1153 رقم  عيوانه)ا(  و 
املغرب  العرائش   92000 العرائش 

كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238088.

669I

Gescompte

STE: GENERAL CONSULT’IN
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

  STE: GENERAL CONSULT’IN
شركة ذات املسؤولية املحدود3)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 
الدار البيضاء - 20050 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.356452
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2020 نونبر   20 املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
   STE: GENERAL CONSULT’IN
درهم   10.000,00 رأسلالها  مبلغ 
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265، شارع 
الدار  رقم92   9 الطابق  الزرقطوني 
البيضاء  الدار   20050  - البيضاء 
نشاط  في  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
 ،265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم92   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  جردان  رحيلو    السيد)3(  
ساند  جورج  زنقة   21 عيوانه)ا( 
 2 طابق   6 شقة  يوسف  إقامة 
البيضاء  الدار   20050 املعاريف  

املغرب كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابر3 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260826.
620I

VISION VASTE CONSULTING

AMCHER TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وفا3 شريك

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

AMCHER TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 32 

رقم 18 حي الزهراء العوامة - 90000 

طيجة املغرب.

وفا3 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.90869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 24 دجيبر 2020 تم اإلعالم 

بوفا3 الشريك احلد الشركي  و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 دجيبر   11 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

  ، الشركي   عبدالقادر  السيد)3( 

166 حصة .

السيد)3( فاطلة الزايدي  ،  166 

حصة .

السيد)3( سياء بوعصاب  ،  123 

حصة .

 181   ، السيد)3( جعفر الشركي  

حصة .

 91   ، الشركي   أالء  السيد)3( 

حصة .

 91   ، سلية الشركي   السيد)3( 

حصة .

 91   ، جيات الشركي   السيد)3( 

حصة .

 91   ، السيد)3( حفصة الشركي  

حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238001.

621I

RIM FINANCIAL

 FAST DEPARTEMENT

STORE
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL

382 شارع محلد الخامس الطابق 

5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

   FAST DEPARTEMENT STORE

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق II الطابق 1 رقم 3  - 20450 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.434403

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الحل املسبق للشركة 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين السيد سعيد الخليل مصفيا 

للشركة 

على  ييص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تحديد مقر التصفية  في شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق II الطابق 1 رقم 3 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :25 رقم  بيد 

مايلي: حل الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260935.

622I
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مييار3 فييانس جروب

هاتيكفا
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مييار3 فييانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

2 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

هاتيكفا شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 2 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

هاتيكفا.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جدمات )استشارات(..

52 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الطابق   2 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

هالف  جورج  تييري  السيد 

درهم   10 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هالف  جورج  تييري  السيد 

 GY GH  1251 عيوانه)ا( 142 شارغ

جييف سويسرا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

هالف  جورج  تييري  السيد 

 GY GH  1251 عيوانه)ا( 142 شارغ

جييف سويسرا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119405.

623I

FIDUCOGEM

DEOROTRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 علار3 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،30000 ، محلد السادس فاس

MAROC

DEOROTRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 14 

علار3 52 الطابق التالت عرصة 

الزيتون الضحى - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEOROTRANS

اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب الغير و اشغال البياء.

 14 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
عرصة  التالت  الطابق   52 علار3 
فاس   30000  - الضحى  الزيتون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد زعرور عزالدين 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زعرور عزالدين عيوانه)ا( 
صفرو   31000 امرناغة   دوار غلر3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زعرور عزالدين عيوانه)ا( 
31000 صفرو  دوار غلر3 امطرناغة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3629.

624I

BCNG

 STE: WHITE CITY
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: WHITE CITY IMMOBILIER
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 زنقة 
راسين حي بالطو املعاريف الدار 
البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231585
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  10 دجيبر  املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE: WHITE CITY IMMOBILIER
 600.000,00 مبلغ رأسلالها    SARL
 2 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
زنقة راسين حي بالطو املعاريف الدار 
البيضاء  الدار   20050  - البيضاء 
نشاط  في  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة   2 و حدد مقر التصفية ب 
الدار  املعاريف  بالطو  حي  راسين 
البيضاء  الدار   20050  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)3( نوال   دركان و عيوانه)ا( 
حي   12 رقم  السو�سي  املختار  شارع 
اإلقامة أكادير 20050  أكادير املغرب 

كلصفي )3( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260943.
625I

ائتلانية بوكار لالستشار3

االمان روبرو
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

ائتلانية بوكار لالستشار3
شارع يعقوب امليصور تجزئة بوكار 
علار3 دراركة مكتب 45 الطابق 2 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

االمان روبرو شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 
عالل الفا�سي رقم 3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  02 دجيبر  املؤرخ في 
االمان روبرو شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود3 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عالل الفا�سي رقم 3 مراكش - 40000 

مراكش املغرب نتيجة الزمة مالية.
و عين:

داود  ايت  الوافي   عبد  السيد)3( 
 189 اقامة بيفسج رقم  و عيوانه)ا( 
مراكش  الشتوي  الحي  اغلي  باب 
 )3( 40000 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2020 دجيبر   02 بتاريخ 
عالل الفا�سي رقم 3 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119328.

626I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

VINUX  TOURS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صيدوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
VINUX  TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 6 
الطابق 3 شارع موالي علي الشريف 
و زاوية زنقة املسجد علار3 السعاد3 

- 52000 الرشيدية املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13683

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 09 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»الشقة 6 الطابق 3 شارع موالي علي 
الشريف و زاوية زنقة املسجد علار3 
السعاد3 - 52000 الرشيدية املغرب» 
إلى »املراب الكائن بزنقة ابن جلدون 
الرشيدية    52000  - البيطا   58 رقم 

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 400.
622I

RIM FINANCIAL

NEXTRONIC  نكسترونيك

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
382 شارع محلد الخامس الطابق 
5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
نكسترونيك  NEXTRONIC  »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: بياء د 

الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
عين السبع  - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.310845

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 11 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
االجتلاعي  الهدف  توسيع  مايلي:   
البطاقات  تصنيع  ليشلل:  للشركة 
املتصلة  واألدوات  اإللكترونية 
استيراد   , اإللكترونية  واليلاذج 

وإنتاج وتسويق األجهز3 الطبية
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
2 من القانون االسا�سي  تعديل البيد 
اإللكترونية  البطاقات  تصنيع   :
واليلاذج  املتصلة  واألدوات 
اإللكترونية , استيراد وإنتاج وتسويق 

األجهز3 الطبية

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي:  
للشركة                                                                                           األسا�سي  القانون  تعديل 

تعديل القانون االسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

هدف  الشركة 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260930.
628I

LIKE A BAMBOO SARL AU

LIKE A BAMBOO L.A.B.
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIKE A BAMBOO SARL AU
 Parc TECHNOPOLIS Rabat
 Shore Bâtiment B4 Plateau

 002B, 11100 Sala Al Jadida ،
11100، SALE Maroc

.LIKE A BAMBOO L.A.B شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

تيكيوبوليس بياية رقم ب4  شركة 
رقم 002ب سال الجديد3  - 11100 

سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31883

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يياير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LIKE A. : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BAMBOO L.A.B
تصليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محتوى تربوي تعليمي.

 : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شركة  بياية رقم ب4   تيكيوبوليس 
 11100  - 002ب سال الجديد3   رقم 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

شاوني  علمي  بوتيية  السيد3 

درهم   10 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شاوني  علمي  بوتيية  السيد3 
تاون  كازا كرين  بوسكور3  عيوانه)ا( 

 22182 الخضراء  املديية   584 فيال 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

شاوني  علمي  بوتيية  السيد3 
تاون  كازا كرين  بوسكور3  عيوانه)ا( 

 22182 الخضراء  املديية   584 فيال 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتيبر   14 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 348.

629I

CHAOUER CONSEIL

LABED
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

LABED شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

معصم بني معدان أزال  - 93000 

تطوان املللكة املغربية.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10163
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 18 دجيبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 - أزال   معدان  بني  معصم  »دوار 

املغربية»  املللكة  تطوان   93000

 93000  - شارع اليجد3    1 »رقم  إلى 

تطوان  املللكة املغربية».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2021 تحت رقم 41.

680I

CABINET COMPTABLE SAKHI

ARAMKA PLASTIC

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

ARAMKA PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20006  الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.450361

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 3 «26 شارع مرس السلطان الشقة 

البيضاء  الدار    20006  -  1 الطابق 

املغرب» إلى »دواراوالد بوعزيز سيدي 

حجاج واد حصار تيط مليل - 29622  

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259865.

681I

CABINET AIF CONSULTING

GOUY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AIF CONSULTING

شارع عقبة إبن نافع الطابق 3 رقم 5 

الحي املحلدي الدار البيضاء

GOUY IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

شارع لال الياقوت زاوية مصطفى 
املعاني  الطابق 2رقم 62 الدار 

البيضاء مقرها اإلجتلاعي

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

424669

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GOUY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. IMMOBILIER

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع لال الياقوت زاوية مصطفى 
الدار   62 2رقم  الطابق  املعاني  

البيضاء مقرها اإلجتلاعي

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

100.000 حصة بقيلة 100 درهم 
للحصة . السيد3 لبنى املاجدوي 

100 درهم. السيد3  1000 بقيلة 
لبنى املاجدوي 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه  املاجدوي  لبنى  السيد3 

الدار   39 رقم   3 الزنقة  الحدوية 

البيضاء  

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه  املاجدوي  لبنى  السيد3 

الدار   39 رقم   3 الزنقة  الحدوية 

البيضاء  

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم -.

682I

smaticomp

CREPERIE COSMOC CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

CREPERIE COSMOC CAFE شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم36 

مجلوعة 25ب الطابق األر�سي شقة 

1فردوس الولفة الحي الحسني الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20220 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

485281

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CREPERIE COSMOC CAFE

صيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرغائف ومأكوالت جفيفة.

رقم36   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

25ب الطابق األر�سي شقة  مجلوعة 

1فردوس الولفة الحي الحسني الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20220 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة    : السيد سعيد ابالي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد  عثلان ابالي :  250 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد جلال ابالي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 25000  : ابالي  سعيد  السيد   

بقيلة 100 درهم.

 25000  : ابالي  عثلان  السيد  

بقيلة 100 درهم.

السيد جلال ابالي : 50000 بقيلة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ابالي  سعيد  السيد 

 05 شقة   1 طابق  اشبيلية  12زنقة 

الدار   20120 بيجدية انفا البيضاء 

البيضاء املغرب.

السيد  عثلان ابالي عيوانه)ا( 12 

زنقة  اشبيلية البيضاء 20120 الدار 

البيضاء املغرب.

 12 السيد جلال ابالي عيوانه)ا( 

الدار   20120 زنقة اشبيليا البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 12 السيد جلال ابالي عيوانه)ا( 

الدار   20120 زنقة اشبيليا البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260242.

683I
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رمزي لالستشارات

BENKIRANE FISH
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر علار3 حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 20000، العيون املغرب
BENKIRANE FISH  شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 22 
تجزئة 31 املر�سى العيون  - 2000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2012 يوليوز   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BENKIRANE FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلك و فواكه البحر.
 22 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
 2000  - العيون   املر�سى   31 تجزئة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن كيران جالد عيوانه)ا( 
حي موالي رشيد   102 بلوك ف رقم 

20000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن كيران جالد عيوانه)ا( 
حي موالي رشيد   102 بلوك ف رقم 

20000 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 يوليوز 

2012 تحت رقم -.

684I

بوديح كونتا

 ADNAN MOUDEN
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

بوديح كونتا
شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب
 ADNAN MOUDEN TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع وزان 
علار3 1 الطابق الثاني لعرب الشيخ  

- 60600 الياضور املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
الطابق الثاني   1 »شارع وزان علار3 
الياضور   60600  - الشيخ   لعرب 
»مزارع ملرابطات تاريخة  إلى  املغرب» 
الياضور    60600  -  26 رقم   22 زنقة 

املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور  بتاريخ 13 يياير 

2021 تحت رقم 28.

685I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

دزاين ه.ن
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط
compte

رقم 2 مكتب 4 قسارية املرني�سي 
شارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

دزاين ه.ن شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : قبو 
العلار3 اوالد طيب السفلى فاس - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56861

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 أكتوبر 2020 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة  ه.ن  دزاين 
 100.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود3 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي قبو 
 - فاس  السفلى  طيب  اوالد  العلار3 
فاس املغرب نتيجة السباب   30000

مادية.
و عين:

فشتالي صافي  نجيبة    السيد)3( 
10 درب الروند3 العيون  و عيوانه)ا( 
فاس املغرب كلصفي   30000 فاس 

)3( للشركة.
و  قيديل    هيد   السيد)3( 
عيوانه)ا( اقامة االسلاعيلية فيال 26 
اوالد طيب فاس 30000 فاس املغرب 

كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
قبو  وفي   2020 أكتوبر   02 بتاريخ 
 - فاس  السفلى  طيب  اوالد  العلار3 

30000 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 43/021.
686I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 PILFOR STRUCTURES EN
BETON

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 PILFOR STRUCTURES EN
BETON شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

ملرازقة الغربيين بني مو�سى اوالد زمام 
سوق السبت اوالد اليلة  - 23550 

سوق السبت اوالد اليلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4592

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 PILFOR STRUCTURES EN

.BETON
اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البياء .
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
ملرازقة الغربيين بني مو�سى اوالد زمام 
 23550  - سوق السبت اوالد اليلة  

سوق السبت اوالد اليلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الشعبي  السيد حسن 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  الشعبي  حسن  السيد 
اوالد ازمام سوق اليبت اوالد اليلة  
اليلة   اوالد  السبت  سوق   23550

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  الشعبي  حسن  السيد 
اوالد ازمام سوق اليبت اوالد اليلة  
اليلة   اوالد  السبت  سوق   23550

املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

12 يياير 2021 تحت رقم 08/2021.

682I

FIDUBAC SARL

THISSAGHNAS FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador maroc

THISSAGHNAS FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي اوالد 

لحسن بوشواف الياظور - 62000  

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.THISSAGHNAS FOOD

-تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب والبقوليات

امليتجات  وتصدير  -استيراد 

االستهالكية الكبير3

االستهالكية  امليتجات  -توزيع 

الكبير3.

: حي اوالد  عيوان املقر االجتلاعي 

  62000  - الياظور  بوشواف  لحسن 

الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ابنشكر   محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : ابنشكر   حلز3  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  السيد محلد ابنشكر  

  62000 دوار تيزي بني شيكر الياظور 

الياظور املغرب.

عيوانه)ا(  السيد حلز3 ابنشكر  

  62000 دوار تيزي بني شيكر الياظور 

الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  السيد محلد ابنشكر  

  62000 دوار تيزي بني شيكر الياظور 

الياظور املغرب

عيوانه)ا(  السيد حلز3 ابنشكر  

  62000 دوار تيزي بني شيكر الياظور 

الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 42.

688I

RIF CONSEIL SARL

AKLOUD TRANS - SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 AKLOUD TRANS - SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 

اكوناف الطابق فوق السفلي رقم 
188 الياظور - 62000  الياظور 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21069

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير   2020 10 دجيبر  املؤرخ في 

الوطني  »-اليقل  الشركة من  نشاط 

والدولي

امليتجات  وتصدير  -استيراد 

الغذائية

إلى  الغذائية»  امليتجات  -توزيع 

»-نقل البضائع نيابة عن امجرين

امليتجات  وتصدير  -استيراد 

الغذائية

-توزيع امليتجات الغذائية».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 3800.

689I

universal gestion

AS DE TREFLE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

2 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

AS DE TREFLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة ابن 

عطية الطابق الثاني رقم2  كليز  - 

40000 مراكش    املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

108822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AS DE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. TREFLE

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

فالحي .

عيوان املقر االجتلاعي : اقامة ابن 
 - كليز   عطية الطابق الثاني رقم2  

40000 مراكش    املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
25 حصة    : السيد مارتان فليب  

بقيلة 100 درهم للحصة .
 25   : السيد دحيدح اسلاعيل  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(   فليب  مارتان  السيد 

سويسرا  * *  سويسرا .
اسلاعيل   دحيدح  السيد  
 448 رقم  2ب  مسير3  عيوانه)ا( 

40000 مراكش    املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسلاعيل   دحيدح  السيد 
 448 رقم  2ب  مسير3  عيوانه)ا( 

40000 مراكش    املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   30 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 112912.

690I

CAGES

YOKI JAP
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 92
 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC
YOKI JAP شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الشقة 6 - 

20330 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482869
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YOKI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.JAP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.RESTAURATION

46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

 -  6 الشقة   3 الطابق  الزرقطوني 

20330 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زغلول املهدي :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد عبد هللا رزق هللا 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد زغلول املهدي : 500 بقيلة 

100 درهم.

 500  : السيد عبد هللا رزق هللا 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  املهدي  زغلول  السيد 

عين الشق زنقة 142 رقم 48 20420 

الدار البيضاء املغرب.

السيد عبد هللا رزق هللا عيوانه)ا( 

 20420  60 رقم   21 درب الخير زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  املهدي  زغلول  السيد 

عين الشق زنقة 142 رقم 48 20420 

الدار البيضاء املغرب

السيد عبد هللا رزق هللا عيوانه)ا( 

 20420  60 رقم   21 درب الخير زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

691I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

WINFRIO وينفريو
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

WINFRIO وييفريو شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 36 عالل 

إبن عبدهللا N°1  طيجة 9000 

طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

232930

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

WINFRIO وييفريو.

اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري للبضائع.. املحلي والدولي .

عيوان املقر االجتلاعي : 36 عالل 

إبن عبدهللا N°1  طيجة 9000 طيجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالحكيم الخراز :  333 

حصة بقيلة 33.300 درهم للحصة .

 333   : الزواني  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 33.300 درهم للحصة .

حصة   334   : الشركة ميد بيش 

بقيلة 33.400 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخراز  عبدالحكيم  السيد 

ساينت   53 لين  شارع  عيوانه)ا( 

بروكسيل   1210 بروكسيل  جوزيه- 

بلجيكا.

السيد الحسن الزواني عيوانه)ا( 

آيت   . تجزئة أركانه   B N°193 بلوك 

ملول 9000 طيجة املغرب.

عيوانه)ا(  بيش  ميد  الشركة 

تجزئة القادرية إقامة   A N° 1بلوك

الصيوبر2 9000 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  بوراس  محلد  السيد 

تجزئة شيكافيال فيال بوراس بوبانه 

9000 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 111545.

692I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CAFE EL ESPANOL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

CAFE EL ESPANOL شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 41 

شارع موالي علي الشريف حي موالي 

اسلاعيل انزكان - 86350 انزكان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16482

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد   )3( السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   500 اقسيس 

السيد  لفائد3   حصة   500 أصل 

دجيبر   23 كريم  سليطني بتاريخ   )3(

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 34.

693I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LOCATION PROMOTION

DU SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وفا3 شريك

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 LOCATION PROMOTION DU

SOUSS  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 20 

قسارية ياسين  شارع الجيش امللكي 

اكادير. - .80000 اكادير. املغرب.

وفا3 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1562

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 25 دجيبر 2020 تم اإلعالم 

توزيع  و  باري  الشريك محلد  بوفا3 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 دجيبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :
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 4.250   ، مهدي باري   السيد)3( 
حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 92883.
694I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LOCATION PROMOTION
DU SOUSS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 LOCATION PROMOTION DU
SOUSS   شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 20 
قسارية ياسين  شارع الجيش امللكي 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1562

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تم تعيين  25 دجيبر  املؤرخ في 
باري  مسير جديد للشركة السيد)3( 

مهدي كلسير وحيد
تبعا لوفا3 املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 92883.
695I

شركة بن بريك االستشارية

  AUNASR ET EL ASRI FRERES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تغيير تسلية الشركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 2 رقم 13 يوسفية الغربية 
الرباط ، 10000، الرباط املغرب

  AUNASR ET EL ASRI FRERES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي حي املنزه 

الرقم 121  يعقوب امليصور - 

10120 الرباط املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

140142

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

 AUNASR« من  الشركة  تسلية 

إلى   «ET EL ASRI FRERES  SARL

 SOCIETE NOUVELLE DES»

. «TRAVAUX PUBLICS  SARL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   12 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 109451.

696I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CAFE EL ESPANOL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

CAFE EL ESPANOL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 41 

شارع موالي علي الشريف حي موالي 

اسلاعيل انزكان - 80000 انزكان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16482

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  23 دجيبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( شانة 

عبال كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 34.
692I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

HARBAL SERNET
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صيدوق البريد 2266 ، 20000، 
العيون املغرب

HARBAL SERNET شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املستقبل رقم 212 العيون  - 

20000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34512

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HARBAL SERNET
جدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التيظيف 
جدمة اليظافة الصحية 
جدمة ووظائف مختلفة 

جدمة الحراسة 
 التجار3 بشكل عام 

 التجار3 في االستيراد والتصدير.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املستقبل رقم 212 العيون  - 20000 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الشيخ   هربال  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  الشيخ   هربال  السيد 

 20000   212 رقم  املستقبل  حي 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  الشيخ   هربال  السيد 

 20000  212 رقم  املستقبل  حي 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 30 دجيبر 

2020 تحت رقم 3242/2020.

698I

Act taza

 GHIZLANE غزالن فاشيون

FASHION
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Act taza

Taza Taza، 35000، Tazaa Maroc

 GHIZLANE غزالن فاشيون

FASHION شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 192 زنقة 

طيجة تاز3 تاز3 35000 تاز3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
غزالن   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GHIZLANE FASHION فاشيون
جياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس وبيعها 
تصدير واستيراد.

عيوان املقر االجتلاعي : 192 زنقة 
طيجة تاز3 تاز3 35000 تاز3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 60.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

احلد  ابن  غزالن  السيد3 
رقم   1 بلوك  الرشاد  حي  عيوانه)ا( 

146 35000 تاز3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
احلد  ابن  غزالن  السيد3 
رقم   1 بلوك  الرشاد  حي  عيوانه)ا( 

146 35000 تاز3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بتاز3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 12.

699I

Mohamed karim

RENOVAZ SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Mohamed karim
  BLOC B HAY HASSANI,229
 N38 ، 26100، BERRECHID

MAROC
 RENOVAZ SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61 

مركز الرياض شارع اللة الياقوت 
ومصطفى املعاني رقم 69 الطابق 

الثاني الدارالبيضاء 23000 
الدارالبيضاء املغر ب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

425482

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتيبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RENOVAZ SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومييوم  وشراء  بيع  متيوعة 

وأشغال البياء.

 61  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الياقوت  اللة  شارع  الرياض  مركز 

الطابق   69 رقم  املعاني  ومصطفى 

 23000 الدارالبيضاء  الثاني 

الدارالبيضاء املغر ب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد املصطفى وعدي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى وعدي عيوانه)ا( 

دوار الحفظان موالي عبد هللا 24000 

الجديد3 املغر ب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى وعدي عيوانه)ا( 

دوار الحفظان موالي عبد هللا 24000 

الجديد3 املغر ب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 23614.

200I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FAYCAL SCOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FAYCAL SCOOL PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 14 
س 3 تجزئة الرمل انزكان - 86350 

انزكان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5859

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2012 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   1.400.000»
 1.500.000« إلى  درهم»   100.000»
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 35.
201I

RIAD RADOUANE

 SIGMA TECHNOLOGY
 INTEGRATION

 INTERNATIONAL MAROC
STIIM

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،
mohammedia maroc

 SIGMA TECHNOLOGY
 INTEGRATION

 INTERNATIONAL MAROC
STIIM شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوفاء اقامة ابواب الجولف علار3 

س شقة رقم 16  - 20800 املحلدية 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12983

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 10.000« أي من  درهم»   290.000»

عن  درهم»   300.000« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 62.

202I

طودس شيكاس كنسيلتيك

MINI MARKET RIYAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلتيك
زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

MINI MARKET RIYAM شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

احلد الهيبا الطويلع رقم 24 تطوان 

- 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:



1683 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MINI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MARKET RIYAM
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
24 تطوان  احلد الهيبا الطويلع رقم 

- 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : امريزق  ريام  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  امريزق  ريام  السيد3 
فبراير   8 مجلوعة  الزرقتوني  شارع 

رقم 2/2  93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  امريزق  ريام  السيد3 
فبراير   8 مجلوعة  الزرقتوني  شارع 

رقم 2/2  93000 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
31 دجيبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6323.
203I

TGE FIDUS

VERGER FEDALATE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارB 3 رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحلدية املغرب

VERGER FEDALATE  شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن 
تومرت 2 علار3 4 الطابق 2 الشقة 

4  - 13100 بوزنقة املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5121

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فاجتي  سعيد   )3( السيد  تفويت 

800 حصة اجتلاعية من أصل 800 

حصة لفائد3  السيد )3( حسن احلر 

اللحية بتاريخ 14 دجيبر 2020.

شلبي  وفاء    )3( السيد  تفويت 

200 حصة اجتلاعية من أصل 200 

حصة لفائد3  السيد )3( حسن احلر 

اللحية بتاريخ 14 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 02.

204I

TGE FIDUS

VERGER FEDALATE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل الشكل القانوني للشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارB 3 رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحلدية املغرب

VERGER FEDALATE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

و عيوان مقرها االجتلاعي تجزئة ابن 

تومرت 2 علار3 4 الطابق 2 الشقة 

4 - 13100 بوزنقة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5121

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 09 دجيبر 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 02.

205I

TGE FIDUS

VERGER FEDALATE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارB 3 رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحلدية املغرب

VERGER FEDALATE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن 

تومرت 2 علار3 4 الطابق 2 الشقة 

4 - 13100 بوزنقة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5121

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2021 يياير   09 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( احلر 

اللحية حسن كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 02.

206I

SEMSAD CONSULTING SARL AU

SADOMO TEAM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صادومو تيم ش.ذ.م.م

 السجل التجاري رقم 111532            

مسؤولية  ذات  شركة  تكوين 

محدود3 شريك واحد

مؤرخ  عرفي  سيد  بلقت�سى   /1

و   28/12/2020 بتاريخ   ، بطيجة 

مسجل بتاريخ 04/01/2021 فقد تم 

وإقامة شركة ذات مسؤولية  إنشاء 

منها   الوحيد  لللساهم  محدود3   

الخصائص هي كلا يلي:
السيد الليجري  الشريك الوحيد: 
زنقة   6 الساكن  محلد  الحسيوي 

املحلدية طابق 1 شقة 4 طيجة.

تيم  *صادومو   : التسلية   •
ش.ذ.م.م * 

- الهدف: ان الشركة تهدف الى:
- أساسا: 

* غسل وإصالح العربات.
العربات  غيار  في قطع  التجار3   *

وتجار3 السيارات.
* استيراد وتصدير

املعامالت  جليع  عام:  بشكل   -
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أجرى  أو  بواحد3  جزئًيا  أو  كلًيا 
املعامالت املشار إليها أعاله والتي قد 

تعزز تطوير الشركة
* املقر االجتلاعي: الطابق األر�سي 
علار3 الياسلين 4 زاوية نهج املحلدية 

والسعيدية ــــ طيجة
99 سية تيطلق من  -  املد3: 

يوم التأسيس
-  راس املال االجتلاعي: حدد 
الى1000  درهم مجزئ   100.000 ب 
   100 قيلة  ذات  اجتلاعية  حصة 

درهم للواحد جصصت ل:
السيد الليجري الحسيوي محلد 

- 1000 حصة اجتلاعية                 
القيلة نقدا ملا  والكل مقابل أداء 
مجلوعه 100000. درهم *مائة ألف 

درهم *
التسيير: مدير واحد أو أكثر يتلتع 

بسلطات واسعة اليطاق.
الليجري  السيد  تعيين  تم 
ميفرًدا  مديرا  محلد  الحسيوي 

للشركة لفتر3 غير محدد3.
من  تيطلق  االجتلاعية:  السية   -

فاتح يياير الى 31 ديسلبر
الصافية  اليتائج  ان  اليتائج:   -
القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 
والتيظيلية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص
 املللوكة لكل واحد منهم.

انجازه  تم  القانوني  االيداع   /  2
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بطيجة ، يوم 05/01/2021
لألصل                            مطابق  مستخلص 

املسير الوحيد

202I
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TGE FIDUS

VERGER FEDALATE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارB 3 رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحلدية املغرب

VERGER FEDALATE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن 
تومرت 2 علار3 4 الطابق 2 الشقة 

4 - 28820 بوزنيقة املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5121

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 4 علار3   2 تومرت  ابن  »تجزئة  من 
الطابق 2 الشقة 4 - 28820 بوزنيقة 
 - تجزئة املسير3    155« إلى  املغرب» 

28820 املحلدية  املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يياير  االبتدائية ببوزنيقة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 02.
208I

TGE FIDUS

VERGER FEDALATE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارB 3 رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحلدية املغرب

VERGER FEDALATE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة ابن 
تومرت 2 علار3 4 الطابق 2 الشقة 4 
تجزئة ابن تومرت 2 علار3 4 الطابق 
2 الشقة 4 28820 بوزنيقة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5121
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 - الدواجن  و  املاشية   تربية 

االستراد و التصدير.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 02.
209I

MYZOL IMMOBILIER SARLAU

MYZOL IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MYZOL IMMOBILIER SARLAU
 Rés Al Fath, 217 Bd

 Brahim Roudani, Etg. 1,
 N° 3,Casablanca ، 20330،

CASABLANCA MAROC
MYZOL IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  212 شارع 

إبراهيم الروداني، إقامة الفتح، 
الطابق األول، رقم 3، - 20330 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MYZOL IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
أشغال  العقارية.  التجزئة  العقاري. 
األشغال العلومية واألشغال  البياء، 

املختلفة..
 212   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع إبراهيم الروداني، إقامة الفتح، 
 20330  -  ،3 رقم  األول،  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد أوالعربي العربي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أوالعربي العربي عيوانه)ا(  
شقة   3 الطابق  حزم  ابن  زنقة   83
 20000 املعاريف   ، زهر  القامة   2

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أوالعربي العربي عيوانه)ا(  
شقة   3 الطابق  حزم  ابن  زنقة   83
 20000 املعاريف   ، زهر  القامة   2

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.
210I

جبر3  الشرق

RAHAF PRO
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
جبر3  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املديية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املديية 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
RAHAF PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 شقة 
تقع بالطابق االول زنقة تلسين حي 
ملوية بركان - 63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RAHAF PRO
ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شقة   1  : عيوان املقر االجتلاعي 
حي  تلسين  زنقة  االول  بالطابق  تقع 

ملوية بركان - 63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 RAHAF PRO :  1.000 الشركة 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد طريق اوعبد املومن : 500 

بقيلة 100 درهم.
السيد املهدي طالب : 500 بقيلة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
املومن  اوعبد  طريق  السيد 
زنقة االمام مالك حي   46 عيوانه)ا( 

بوكراع بركان 63300 بركان املغرب.
عيوانه)ا(  طالب  املهدي  السيد 
املسير3  حي   34 رقم  واد كيس  زنقة 

بركان 63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  طالب  املهدي  السيد 
املسير3  حي   34 رقم  واد كيس  زنقة 

بركان 63300 بركان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   13 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 18/2021.

211I
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جبر3  الشرق

 COMPLEXE

 MULTISERVICES

BENISNASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

جبر3  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املديية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املديية 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 COMPLEXE MULTISERVICES

BENISNASSEN شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

بوغريبة دائر3 اكليم بركان - 63300 

بركان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6695

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2021 يياير   06 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«400.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   500.000« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   13 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 16/2021.

212I

CABINET COMPTABLE SAKHI

MS CREATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

MS CREATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الصياعي موالي رشيد زنقة 2 رقم 

41 الطابق السفلي  - 20660 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVE

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة والفلكسوغرافيا والطباعة 

الرقلية ..

الحي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم   2 زنقة  رشيد  موالي  الصياعي 

الدار   20660  - الطابق السفلي    41

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صبار املهدي :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 300   : السيد صبار عبد القادر 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 200   : الكبير  صبارعبد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صبار املهدي عيوانه)ا( حي 
رقم   36 زنقة   02 السدري املجلوعة 

25 20650 الدار البيضاء املغرب.

السيد صبار عبد القادر عيوانه)ا( 

بلوك   02 مجلوعة   03 حي السالمة 

البيضاء  الدار   20620  21 رقم  د 

املغرب.

السيد صبارعبد الكبير عيوانه)ا( 

بلوك   02 مجلوعة   03 حي السالمة 

البيضاء  الدار   20620  21 رقم  د 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صبار املهدي عيوانه)ا( حي 
رقم   36 زنقة   02 السدري املجلوعة 

25 20650 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252210.

213I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MEN ATLAS 7
شركة املساهلة

قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

52 شارع موريتانيا صيدوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

MEN ATLAS 7 شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : فيال 
رقم 33 باب اغلي - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43839

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

MEN ATLAS 2 شركة املساهلة مبلغ 
وعيوان  درهم   300.000 رأسلالها 

باب   33 رقم  فيال  اإلجتلاعي  مقرها 

اغلي - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

لعدم استلرار نشاط الشركة.

و عين:

و  فيزازي  هشام   السيد)3( 
ساعديون  زنقة   21 عيوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي فيال رقم   2020 نونبر   23 بتاريخ 

مراكش   40000  - اغلي  باب   33

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119391.

214I

CABINET BASIC-COMPTA

 STE SAFI CHARK CAR SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BASIC-COMPTA

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT N°3 ،

60000، OUJDA MAROC

 STE SAFI CHARK CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 زنقة م4 

تجزئة الوافي - 60000 وجد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAFI CHARK CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عيوان املقر االجتلاعي : 1 زنقة م4 

تجزئة الوافي - 60000 وجد3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : السيد الصافي جفيفي 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصافي جفيفي عيوانه)ا( 
حي الوفاء طريق عين بني مطهر زنقة 
س04 رقم 10 60000 وجد3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  غاب  حلز3  السيد 
 13 رقم   2 حي القدس زنقة نابلوس 

60000 وجد3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 93.

215I

FLASH ECONOMIE

STE BEL PREFA ABDA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE BEL PREFA ABDA
 شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجتلاعي: رقم 48 تجزئة 

اليجد -  الجديد3 
رأسلالها:100.000,00 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
12543

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
دجيبر    14 بتاريخ   املؤرخ   العادي 

2020  قرر: 
الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم   900.000,00 بلبلغ 
إلى  درهم   100.000,00 من 
جالل  من  درهم   1.000.000,00
:السيد   - للشريك  الجاري  الحساب 
عبد اللطيف بلبوير 10.000 حصة 

اليظام  من   6 الفصل  -تعديل 
األسا�سي للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 االبتدائية بالجديد3 بتاريخ 

2021 تحت رقم 25812

216I

FIDUCIAIRE CHEMS

PETFINDER
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

PETFINDER شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3210 
شارع رجاء الوفاق 3 تلار3 - 12000 

تلار3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PETFINDER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحيونات االليفة ومأكوالتها.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - تلار3   3 الوفاق  شارع رجاء   3210

12000 تلار3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسر الطالب :  100 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  الطالب  ياسر  السيد 
 12000 تلار3   18 رقم  تجزية الوفاء 

تلار3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  الطالب  ياسر  السيد 
 12000 تلار3   18 رقم  تجزية الوفاء 

تلار3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بتلار3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 4206.
212I

advanced finance corporate

FIRST ONE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
 FIRST ONE CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي لكولين 

رقم 612 - 20800 املحلدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15393

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود3  حل شركة 
 FIRST ONE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعيوان  درهم   10.000
اإلجتلاعي لكولين رقم 612 - 20800 
توقيف   : املحلدية املغرب نتيجة ل 

النشاط.
لكولين  التصفية ب  مقر  و حدد 
رقم 612 - 20800 املحلدية املغرب. 

و عين:
بيونة لوريدي و  ا مين   السيد)3( 
 28800 شتيبر   4 شارع   2 عيوانه)ا( 

ويل فرنسا كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم 1585.

218I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

BATICASTI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمير3 

الطابق االول رقم 02،الفييدق ، 

93100، الفييدق املغرب

BATICASTI شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي سيدي 

بوغابة زنقة عين اللوح رقم 15 - 

93100 الفييدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BATICASTI

-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء واالشغال املتيوعة،

املباني  وجهات  تيظيف  -جدمات 

والعقارات،

-أشغال الزجاج و املرايا لللباني و 

العقارات،

-امليعش العقاري،

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سيدي بوغابة زنقة عين اللوح رقم 

15 - 93100 الفييدق املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد أحلد العاقل الرباج :  500 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 500 السيد عبد اليور الوزاني  :  
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الرباج  العاقل  أحلد  السيد 
زنقة  سبتة  باب  تجزئة  عيوانه)ا( 
الفييدق   93100  91 رقم  مليلية 

املغرب.
الوزاني   اليور  عبد  السيد 
عيوانه)ا( حومة سيدي بوغابة زنقة 
الفييدق   93100  3 حرود3  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرباج  العاقل  أحلد  السيد 
زنقة  سبتة  باب  تجزئة  عيوانه)ا( 
الفييدق   93100  91 رقم  مليلية 

املغرب
الوزاني   اليور  عبد  السيد 
عيوانه)ا( حومة سيدي بوغابة زنقة 
الفييدق   93100  3 حرود3  عين 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   02 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 5132.
219I

ديوان األستاذ يوسف املداني

TYPHOON INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوان األستاذ يوسف املداني
 1er Etage Res-bureau N°1
 Amina 2 Angle rue al maari
 et rue tarfaya V.N- Meknès

 Meknès Imm G1 N° 125 Res
 Bensaid Av Bir Anzarane Rte El
Hajeb، 50000، Meknes املغرب
TYPHOON INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلكياس 

مرجان II، إقامة I، الطابق األر�سي 

بلكياس مرجان II، إقامة I، الطابق 

األر�سي 50000 مكياس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43445

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2021 يياير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنسعو  مراد   )3( السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من أصل   11.000

 )3( السيد  لفائد3   حصة   11.000

فاطلة احجي بتاريخ 18 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   12 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 160.

220I

AL HUDA CONSEIL SARL

OSCAR AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

21 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

OSCAR AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 85 تجزئة 

البرج الطابق الثاني الشقة 5 طريق 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OSCAR AGRI

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيعات الفالحية.

عيوان املقر االجتلاعي : 85 تجزئة 

طريق   5 البرج الطابق الثاني الشقة 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جايل  املصطفى  موالي  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   990   :

للحصة.

 10   : ميتصر  فاطلة  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جايل  املصطفى  موالي  السيد 
عيوانه)ا( رقم 4 اقامة الزهراء طريق 

عين السلن 30000 فاس املغرب.

السيد3 فاطلة ميتصر عيوانه)ا( 

ابن  شارع   4 علار3  الزهراء  اقامة 

امثير 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  جايل  حليد  السيد 

 2 الطابق   4 علار3  اقامة الزهراء   4

شارع ابن امثير 30000 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 141.

221I

FIDULATIMO

 CLINIQUE AL AMAL JADID
SCP

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE FIDULATIMO

  52-14-33-61-GSM : 06

43-43-22-22-Tél/Fax : 05

 CLINIQUE AL AMAL JADID SCP 

شركة مدنية مهيية

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

القوات املساعد3 مجلوعة 4 رقم 

32 -  الدار البيضاء

مــؤرخ  عـــرفــي  عـــقــد  بلقت�سى 

 02/10/2020 فــي  البيضــاء  بالـــدار 

قرر الجــلع الــعام لــــشركة

 CLINIQUE AL AMAL JADID

SCPا   ما يلي :

* تم قبول استقالة السيد محلد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  تجري 

FA3958 من مهلته كلدير لللصحة

املعني  احلد  السيد  تعيين  تم   *

 Q108651  الحامل لبطاقة التعريف

مديرا جديدا لللصحة  

االسا�سي  القانون  تعديل   *

للشركة                         
من القانون   18 تم تعدبل البيد   

االسا�سي للشركة.

222I

ADVOLIS

ORIENDIGIS
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

ORIENDIGIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 8 موالي 

احلد لكراري علار3 مونية الطابق 

السادس الشقة رقم 26 - 60000 

وجد3 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34565

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 شتيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي:  

نشاط  من  التالية  األنشطة  حدف 

أو  )املقاول  الحالي-اإلعالن  الشركة 

استيراد   - موظف  دون  وكالة(  عقد 

وتصدير أجهز3 الكلبيوتر .
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على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
إلى  التالية  األنشطة  إضافة  مايلي: 
التسويق   - الحالي  الشركة  نشاط 
التسويق  اإلعالن،   ( واالستشارات 
 -  ) املعلوماتي  الرسم  الشبكي، 
رياد3  ودعم  االستراتيجية  املشور3 
األعلال- التدريب - عقد وكالة تيظيم 
حدث تجاري أو فني - اإلنتاج السلعي 

البصري 
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
 250 عصام  ملحاوي  السيد  فوت 
حصة إجتلاعية لفائد3 السيد بيض 
فوزي - فوتت السيد3 مفتاح شيلاء 
500 حصة اجتلاعية لفائد3 السيد 

بيض فوزي 
قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
»شركة ذات املسؤولية املحدود3 »إلى 
»شركة ذات مسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد»
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
اتفق أعضاء الجلع العام وباالجلاع 
على تحيين القانون االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
: الذي  بيد رقم القانون االسا�سي 
القانون  تحيين  مايلي:  على  ييص 

االسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   03 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2020 تحت رقم 2522.
223I

AL ASSASSE AFFAIRES

RETISA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العلار3 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املديية الجديد3 مكياس ، 

MEKNES MAROC ،50000
RETISA شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تعاونية 
اليية بوفكران مكياس - 50302. 

بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RETISA

االنتاج و   : غرض الشركة بإيجاز 

املتاجر3 في  األشجار املثلر3

اعشاش  في  املتاجر3   و  االنتاج   

اليحل

األشغال املختلفة.

تعاونية   : املقر االجتلاعي  عيوان 

 .50302  - مكياس  بوفكران  اليية 

بوفكران املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طالب  العربي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  طالب  العربي  السيد 

مكياس   50302 مكياس  بوفكران 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  طالب  العربي  السيد 

مكياس   50302 مكياس  بوفكران 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   30 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2020 تحت رقم 3940.

224I

ALLIANCE COMPTABLE

MOHAMED HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE
 GEORGES SAND VAL FLEURI
 ETG 1 APPT 2 VAL FLEURI ،

20390، CASABLANCA MAROC
MOHAMED HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3 شارع 

جورج ساند الطابق 1 رقم 2 الدار 
البيضاء - 20390 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483261

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOHAMED HOUSE
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و تأجير العقارات.
شارع   3  : عيوان املقر االجتلاعي 
الدار   2 رقم   1 جورج ساند الطابق 
البيضاء   الدار   20390  - البيضاء 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جالد  سهيل   السيد 
حصة بقيلة 100.000 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(   جالد  سهيل   السيد 

  40020 مسجد دوار الحرش مراكش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(   جالد  سهيل   السيد 

 40020 مسجد دوار الحرش مراكش 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 33049.

225I

ALLIANCE COMPTABLE

RACHID HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE

 GEORGES SAND VAL FLEURI

 ETG 1 APPT 2 VAL FLEURI ،

20390، CASABLANCA MAROC

RACHID HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3 شارع 

جورج ساند الطابق 1 رقم 2 الدار 

البيضاء - 20390 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483263

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RACHID HOUSE
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غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و تأجير العقارات.

شارع   3  : عيوان املقر االجتلاعي 

الدار   2 رقم   1 جورج ساند الطابق 

البيضاء   الدار   20390  - البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سهيل  جالد :  1.000 حصة 

بقيلة 100.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(   جالد  سهيل   السيد 

 40020 مسجد دوار الحرش مراكش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(   جالد  سهيل   السيد 

 40020 مسجد دوار الحرش مراكش 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 33050.

226I

segex

ASS BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

ASS BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 80 تجزئة 

انبيعات 2 راس املاء فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ASS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS

بائع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األتواب 

* االستيراد و التصدير  .

عيوان املقر االجتلاعي : 80 تجزئة 

 30000  - فاس  راس املاء   2 انبيعات 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سكين  اسلاء  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  سكين  اسلاء  السيد3 

ظهر  بيطا  ال   03 بلوك   14 زنقة   5

الخليس فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  سكين  اسلاء  السيد3 

ظهر  بيطا  ال   03 بلوك   14 زنقة   5

الخليس فاس 30000 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3241.

222I

THALAL CONSULTANTS

TOLERIE EL MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين ملثل قانوني للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TOLERIE EL MAGHREB »شركة 

ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 4 زنقة 
جالد ابن الوليد جليز - 40000 

مراكش املغرب.
»تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2389

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
وتبعا   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين( 

امللثل)ين( القانوني)ين(: 
- الدهبي فوزية

 TOLERIE EL MAGHREB  -  
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
زنقة    4 الكائن مقرها اإلجتلاعي ب: 
 40000 جليز  الوليد  ابن  جالد 

مراكش املغرب
عيد  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 2389
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   23 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 118299.
228I

BRI consulting Group

MEHSAAD HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 centre d›affaire ahsain ,01

 Avenue Mohamed IV، 70000،
Laâyoune Maroc

MEHSAAD HOLDING شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك ف رقم 216 العيون 

- 20000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEHSAAD HOLDING
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرفوف ومواد التخزين.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العيون   216 بلوك ف رقم   1 الوكالة 

- 20000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ابراهيم مهداوي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم مهداوي عيوانه)ا( 
الحي املحلدي   16 رقم   102 الكدية 
الدار البيضاء   20520 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم مهداوي عيوانه)ا( 
الحي املحلدي   16 رقم   102 الكدية 
الدار البيضاء   20520 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23 دجيبر 

2020 تحت رقم 3155/2020.
229I
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BRI consulting Group

 SOCIETE BRIHOUMA DE
BOUCHERIE

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

BRI consulting Group

 centre d›affaire ahsain ,01

 Avenue Mohamed IV، 70000،

Laâyoune Maroc

 SOCIETE BRIHOUMA DE

BOUCHERIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسير3 الخضراء رقم 209 السلار3 - 

22000 السلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتيبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE BRIHOUMA DE

. BOUCHERIE

تجار3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجزار3.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املسير3 الخضراء رقم 209 السلار3 - 

22000 السلار3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حلز3 ابرهوما :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد بريهوما :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  ابرهوما  حلز3  السيد 

 209 رقم  الخضراء  املسير3  تجزئة 

السلار3 22000 السلار3 املغرب.

عيوانه)ا(  بريهلا  سعيد  السيد 

 209 رقم  الخضراء  املسير3  تجزئة 

السلار3 22000 السلار3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  ابرهوما  حلز3  السيد 

 209 رقم  الخضراء  املسير3  تجزئة 

السلار3 22000 السلار3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالسلار3   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 144/20.

230I

NEXIA FIDUCIA

NSC GLOBAL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

استدراك جطٍإ

بالجريد3  وقع  جطٍإ  استدراك 

الرسلية

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

NSC GLOBAL MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي 131 ، 

شارع أنفا  - إقامة أزور - 20323  

الدار البيضاء  املغرب .

بالجريد3  وقع  جطٍإ  إستدراك   

 05 بتاريخ     5623 عدد   الرسلية 

غشت 2020.

بدال من :  تحويل املقر االجتلاعي 

للشركة من مبنى أتريوم ، رقم 324 ، 

إلى  الدارالبيضاء   - شارع عبد املؤمن 

131 ، شارع أنفا إقامة أزور في نفس 

املديية .

االجتلاعي  املقر  تحويل   : يقرأ 

البحتري  12زنقة  من  للشركة 

األر�سي-   الطابق   ، كوتييه  حي   ،

أنفا  شارع   ،  131 إلى  الدارالبيضاء 

إقامة أزور في نفس املديية

الباقي بدون تغيير.

231I

ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

ABRATEX

شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

 ABDELADIM AUDIT ET

CONSULTING SARL

 OASIS SQUARE BUREAUX

 RUE 3 IMM 6 ETAG 2 BUR

 210 ROUTE OASIS ، 20410،

CASABLANCA MAROC

ABRATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 RESIDENCE SAKANE DEROUA

 MAGASIN 9 BLOC « C «

LOTISSEMENT ANNAJAH –

 DEROUA - 26202 NOUACEUR

.MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12335

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   16 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   1.000.000»

«1.000.000 درهم» إلى »2.000.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحدد3 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 1659.

232I

MAY CONSULTING

NEW STYLE EDITION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

2 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

NEW STYLE EDITION شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 شارع 

لغوطة سيدي مومن اقامة 

 B 228 - 20000 الياسلين محل رقم

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484245

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.STYLE EDITION

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة.

شارع   1  : عيوان املقر االجتلاعي 

لغوطة سيدي مومن اقامة الياسلين 

الدار   B 228 - 20000 رقم  محل 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 340   : ابودين  فاطلة  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 330   : برغوت  الياس  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الصلد مرزوقي :  330 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 340  : ابودين  فاطلة  السيد3 

بقيلة 100 درهم.
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السيد الياس برغوت : 330 بقيلة 

100 درهم.

السيد عبد الصلد مرزوقي : 330 

بقيلة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 فاطلة ابودين عيوانه)ا( 

مدجل   20 مجلوعة  انا�سي  تجزئة 

اهل   103 شقة   3 طابق   9 السلم   9

الغالم 20000 الدار البيضاء املغرب.

عيوانه)ا(  برغوت  الياس  السيد 
انا�سي 23 مدجل 16 رقم 155 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 البرنو�سي 

املغرب.

مرزوقي  الصلد  عبد  السيد 
زنقة   4 م  السدري  حي  عيوانه)ا( 
الدار البيضاء   20000   13 رقم   18

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  برغوت  الياس  السيد 
انا�سي 23 مدجل 16 رقم 155 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 البرنو�سي 

املغرب

مرزوقي  الصلد  عبد  السيد 
زنقة   4 م  السدري  حي  عيوانه)ا( 
الدار البيضاء   20000   13 رقم   18

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259225.

233I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MAYSRA 7 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 2،علار3 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكياس املغرب

MAYSRA 7 TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدود3

 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر 

برقم 2202، الجزء التاني، تجزئة 

البساتين 2، البساتيين  - 50020 

مكياس  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49212

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

باللة   مسير جديد للشركة السيد)3( 

محلد  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 42.

234I

arane cosina

ARANE COSINA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

arane cosina

 HAY EL AMAL 3 RUE 36

 N°3 CASABLANCA ، 20530،

casablanca maroc

ARANE COSINA شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

 PROJET وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 OMAR BNOU ELKHATAB

 63 BLOC B RDC MAGASIN

 20130 CASABLANCA - 20530

الدارالبضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ARANE COSINA

غرض الشركة بإيجاز : مفاوض.

 PROJET  : عيوان املقر االجتلاعي 

 OMAR BNOU ELKHATAB

 63 BLOC B RDC MAGASIN

 20130 CASABLANCA - 20530

الدارالبضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99  سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد عبد الصلد عييبة 

بقيلة 50.000 درهم.

بقيلة   500  : السيد يونس ازبار  

50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عييبة  الصلد  عبد  السيد 

عيوانه)ا( حي  األمل 3 زنقة 36 رقم 3 

20530 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   

املغرب.

السيد يونس ازبار  عيوانه)ا( بين 

املدن  زنقة 32 رقم 09 الدارالبيضاء 

20530 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عييبة  الصلد  عبد  السيد 

عيوانه)ا( حي  األمل 3 زنقة 36 رقم 3 

20530 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   

املغرب

السيد يونس ازبار  عيوانه)ا( بين 

املدن  زنقة 32 رقم 09 الدارالبيضاء 

20530 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

235I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE

RÉVISION DES COMPTES
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE

 RÉVISION DES COMPTES

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 63 

 Boulevard de la Corniche ,

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 -

CASABLANCA 20000 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.358859

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 30 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الرفع من الراسلال االجتلاعي بقيلة 

600.000 درهم ليرتفع من 100.000 

درهم ليصبح 200.000 درهم

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

من القانون   2 و   6 تعديل الفصلين 

االسا�سي للشركة

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 

بايداع الحصص  مايلي: قام الشركاء 

كالتالي:اودع  نقديا  االجتلاعية 

مبلغ  الرمايلي  الخالق  السيدعبد 

السيد  اودع  كلا  درهم   490.000

هشام الطويل مبلغ 210.000 درهم.
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على  ييص  الذي   :2 رقم  بيد 
يحدد الراسلال االجتلاعي في  مايلي: 
200.000 درهم مقسلة الى )2.000) 
درهم   100 بقيلة  اجتلاعية  حصة 
 2000 الى   1 لكل حصة مرقلة من 
مقسلة بين الشريكين بالشكل التالي 
 4900 الرمايلي  الخالق  عبد  للسيد 
هشام  وللسيد  اجتلاعية  حصة 
حصة اجتلاعية بلا   2100 الطويل 

مجلوعه 2000 حصة اجتلاعية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260300.

236I

JURIS LEGAL

 AMERICAN
 INTERNATIONAL GROUP

MOROCCO LIMITED
شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AMERICAN INTERNATIONAL
 GROUP MOROCCO LIMITED

شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

شارع الزرقطوني و شارع املسير3، 
توين سيتر  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.313693

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2019 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
شارع  و  الزرقطوني  شارع  »زاوية 
الدار   20000  - توين سيتر   املسير3، 
 ،CFC »برج  إلى  املغرب»  البيضاء 
الدار  الرئي�سي،  الشارع   ,52 تجزئة 
البيضاء أنفا، الحي الحسني  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260413.
232I

EURODEFI

MCHT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
MCHT INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ملتقى 
شارع عبد املومن وشارع انوال 

الطابق االول مكتب رقم 13 ميراج ء 
20360 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422421
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2020 دجيبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كامل  حلز3   )3( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000
 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000
زيدان مراني بتاريخ 23 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260250.
238I

NEXIA FIDUCIA

ARROW ECS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

 ARROW ECS

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تكيوبارك 
، طريق اليواصر - 20000 الدار 

البيضاء    املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111821

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2020 دجيبر   03 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   29.800.000»
«200.000 درهم» إلى »30.000.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحدد3 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259925.
239I

ALPHALUPI TECH

ALPHALUPI TECH
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

ALPHALUPI TECH
 56BD JININ LOT RACT HAY AL
 QODS، 20610، CASABLANCA

MAROC
ALPHALUPI TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدود3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 52شارع 
جيين حي القدس اقامة رتك  - 
20610 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421222
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  10 غشت  املؤرخ في 
املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسلالها    ALPHALUPI TECH
مقرها  وعيوان  درهم   10.000
اإلجتلاعي 52شارع جيين حي القدس 
الدار البيضاء   20610  - اقامة رتك  

املغرب نتيجة ل : 

 86 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا 
املسبق  الحل   ،96  –  5 قانون  من 

للشركة.
52شارع  و حدد مقر التصفية ب 
 - رتك   اقامة  القدس  حي  جيين 

20610 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الحراز  الغفور   عبد  السيد)3( 
الشرارد3  زنقة   20 رقم  عيوانه)ا(  و 
طابق 2 شقة 3 20330 الدار البيضاء 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260202.
240I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ETABLISSEMENT ESSAKINI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 ETABLISSEMENT ESSAKINI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 20 
إقامة كوثر شارع عالل الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52352

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم»   6.000.000,00»
إلى  درهم»   5.000.000,00« من 
«11.000.000,00 درهم» عن طريق :  

تقديم حصص نقدية أو عينية.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 119090.

241I

محاسبات الدار البيضاء

AMESSAN امسان
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسبات الدار البيضاء

159 شارع يعقوب امليصور الدار 

البيضاء ، 20380، الدار البيضاء 

املغرب

امسان AMESSAN شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 112، زنقة 

ابن ميير إقامة زرقاء مكتب 18 املعا 
ريف - 20330 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.335812

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تقرر حل  24 شتيبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

  AMESSAN الشريك الوحيد امسان

مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 
مقرها اإلجتلاعي 112، زنقة ابن ميير 

 - املعا ريف   18 مكتب  إقامة زرقاء 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20330

االقتصادية  الضروف  بسبب   -  : ل 

الحالية.

فقدان عليلها الرئي�سي وغياب   -

االفاق.
و حدد مقر التصفية ب 112، زنقة 
ابن ميير إقامة زرقاء مكتب 18 املعا ري

ف                                          - 20330 الدار البيضاء                                                                                

املغرب. 

و عين:

السيد)3( محلد ر�سى   الشرايبي 
زنقة الضلير الكبير   46 و عيوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   12001

كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابر3 

 46  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و 

زنقة الضلير الكبير البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 252044.

242I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

GEMAPLAST

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

GEMAPLAST شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 33 

إقامة كوثر شارع عالل الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.94151

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   15 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم»   9.000.000,00»

إلى  درهم»   1.000.000,00« من 

«10.000.000,00 درهم» عن طريق :  

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 119091.

243I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ENTREPRISE SABIRI
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
ENTREPRISE SABIRI  شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 11 
إقامة كوثر شارع عالل الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23835

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تم تعيين  18 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

صابري علي  كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   30 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 119055.
244I

fiducinfo sarlau

JLD MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
JLD MULTISERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : طريق 
اوريكا لغواسم رقم 326 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.83422

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2020 نونبر   12 املؤرخ في 

شركة ذات   JLD MULTISERVICES

رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   100.000

لغواسم  اوريكا  طريق  اإلجتلاعي 

مراكش   40000  - مراكش   326 رقم 

املغرب نتيجة لعدم القدر3 على انجاز 

النشاط.

و عين:

و  العبدالوي  فاطلة   السيد)3( 

عيوانه)ا( مراكش اقامة السالم بلوك 

اسكجور   13 الشقة   04 علار3  س 

 )3( 40000 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

طريق  وفي   2020 نونبر   12 بتاريخ 

 - مراكش   326 رقم  لغواسم  اوريكا 

40000 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   02 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 8605.

245I

BETA FIDUCIAIRE

TRANSPORT AL IKHOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 TRANSPORT AL IKHOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدود3

 VGE : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 10/VGE JANFI 1 10/JANFI 1

60000 وجد3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12925



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1694

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2020 نونبر   03 املؤرخ في 
 TRANSPORT AL IKHOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدود3 مبلغ 
وعيوان  درهم   400.000 رأسلالها 
 VGE JANFI 1/10 مقرها اإلجتلاعي 
وجد3   VGE JANFI 1/10 60000

املغرب نتيجة النهاء عقد الشركة.
و عين:

و  بيصديق  محلد   السيد)3( 
عيوانه)ا( تجزئة ابن جلدون زنقة 14 
رقم 11 طريق عين بن مطهر  60000 

وجد3  املغرب كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 VGE وفي    2020 نونبر   03 بتاريخ 
 JANFI 1/10  VGE JANFI 1/10

60000 وجد3 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2020 تحت رقم 3132.

246I

العيون استشارات

FATH RAYAN
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

20000، العيون املغرب
FATH RAYAN شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي جط 
الرملة 01 زنقة عبد3 رقم 04 
العيون - 20000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FATH  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.RAYAN
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق بالنشاط التجاري والخدماتي 

واالستيراد والتصدير.
: حي جط  عيوان املقر االجتلاعي 
الرملة 01 زنقة عبد3 رقم 04 العيون 

- 20000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الديد   الشيخ  محلد  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000

للحصة .
 : الديد   الشيخ  محلد  السيد   

1000 بقيلة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الديد   الشيخ  محلد  السيد 
حي  رقم  بدون  سبة  زنقة  عيوانه)ا( 
العيون   20000 العيون    02 الوحد3 

العيون.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الديد   الشيخ  محلد  السيد 
حي  رقم  بدون  سبة  زنقة  عيوانه)ا( 
العيون   20000 العيون    02 الوحد3 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 09.
242I

العيون استشارات

 OULAD EL AOUAMAR
COMEX

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

20000، العيون املغرب
 OULAD EL AOUAMAR COMEX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مديية 

الوفاق  بلوك د رقم 208 العيون  - 
20000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.OULAD EL AOUAMAR COMEX

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصياعي  التجاري  بالنشاط  يتعلق 

والخدماتي  واالستراد والتصدير .
مديية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - العيون    208 بلوك د رقم  الوفاق  

20000 العيون  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اعراب  مبارك  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
 1000  : اعراب  مبارك  السيد 

بقيلة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  اعراب  مبارك  السيد 
121 حي الفرح العيون   08 رقم  زنقة 

20000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  اعراب  مبارك  السيد 
121 حي الفرح العيون   08 رقم  زنقة 

20000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   04 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 15.

248I

Noussair mohamed

STE NOS DELICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Noussair mohamed

 N25 saada 5 mhamid

 marrakech MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

STE NOS DELICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي ازيكي 

رقم 3 تجزئة رقم 6 سعاد3  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110029

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يياير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NOS DELICES SARL

 - : - مخبز3  غرض الشركة بإيجاز 

معجيات - شوكوال - جالسير

حفل   - الطعام  تقديم  متعهد   -

استقبال - استقبال - تنشيط

 - املعلودية   - الزفاف  حفالت   -

الخطوبة - التجلعات واملهرجانات

- املؤتلرات واملعارض

- تدريب املعجيات.

- بيع الطعام في املوقع ؛

- بيع امليتجات املتعلقة بالهدف ؛

املتعلق  والتصدير  االستيراد   -

بالغرض.
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عيوان املقر االجتلاعي : حي ازيكي 

رقم 3 تجزئة رقم 6 سعاد3  - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 250   : مصطفى  الكوبي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد الكوبي مهدي :  250 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 250   : الكوبي  بسلة  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

علي  اعلر  اوالد  لطيفة  السيد3 

درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكوبي مصطفى عيوانه)ا( 

تاركة   192 رقم   1 اليخيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

عيوانه)ا(  مهدي  الكوبي  السيد 

تاركة   192 رقم   1 اليخيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

عيوانه)ا(  الكوبي  بسلة  السيد3 

شارع جيان   5 رقم   B بلوك   T علار3 

 40000 الشتوي   الحي  الحارتي 

مراكش املغرب.

علي  اعلر  اوالد  لطيفة  السيد3 

 192 1 رقم  عيوانه)ا( تجزئة اليخيل 

تاركة 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكوبي مصطفى عيوانه)ا( 

تاركة   192 رقم   1 اليخيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم -.

249I

BASMA FUD

 MMW USINAGE DE

PRECISION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

  MMW USINAGE DE PRECISION

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ٣٤ سفلي 

درب العيون العالية املحلدية - 

20800 املحلدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26362

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2020 نونبر   24 املؤرخ في 

بايا  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

محلد كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  باملحلدية   االبتدائية 

دجيبر 2020 تحت رقم 2035.

250I

Société marocaine de révision des comptes

KE IMMOBILIER

إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

KE IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 203, 

شارع عبد املومن املدجل B, املكتب 

22 الطابق الخامس. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.459891

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تسلية  تغيير  الوحيد  الشريك  قرر 

KE SERVICES :الشركة الى

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

قرر الشريك الوحيد تعديل الفصل 

التاني من القانون االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

 KE  : للشركة  القانونية  التسلية 

SERVICES

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 255235.

251I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ALIA VISION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 

امليصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طيجة املغرب

ALIA VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع أنفا 

رقم 142 املحل التجاري رقم 2 - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALIA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VISION

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظارات.

استيراد وتصدير املواد واملعدات 

واألجهز3 البصرية..

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 2 املحل التجاري رقم   142 أنفا رقم 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد3 بثيية القياوي :  80 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .

السيد3 اميية اطبيب :  20 حصة 

بقيلة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القياوي عيوانه)ا(  بثيية  السيد3 

 93000 بلقات   السالم  عبد  شارع 

تطوان املغرب.

عيوانه)ا(  اطبيب  اميية  السيد3 

حي املعلور3  12000 تلار3  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

القياوي عيوانه)ا(  بثيية  السيد3 

 93000 بلقات   السالم  عبد  شارع 

تطوان املغرب

عيوانه)ا(  اطبيب  اميية  السيد3 

حي املعلور3  12000 تلار3  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232922.

252I
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FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

GOLD STAR 925

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،

40000، marrakech maroc

GOLD STAR 925 شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة ب 

رقم 120 شقة 5 محاميد 1 مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GOLD : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.STAR 925

صياعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املجوهرات.

: اقامة ب  عيوان املقر االجتلاعي 

1 مراكش  5 محاميد  120 شقة  رقم 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد اميرهان سيفت�سي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد انور نليلي 
بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

سيفت�سي  اميرهان  السيد 
حي   1 ياسلين  اقامة  عيوانه)ا( 
مراكش   40000 جيوب   املحلدي 

املغرب.
 201 السيد انور نليلي عيوانه)ا( 
شارع 8 باب صفرو عين هرون .  فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيفت�سي  اميرهان  السيد 
حي   1 ياسلين  اقامة  عيوانه)ا( 
مراكش   40000 جيوب   املحلدي 

املغرب
 201 السيد انور نليلي عيوانه)ا( 
 . هرون  عين  صفرو  باب   8 شارع 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119183.
253I

مكتب األستاذ محلد حجري

فيالج فكونس وازيس
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
مكتــــب األستــــاذ محـلـــــــد حجـــــــــــــــري

موثـــــــــــــق بالــــدار البيضـــــــــــــاء
ملتقـــى شارع سيدي عبد الرحلا ن  
وطريـــق أزمـــور- الحي الحسني  الدار 

البيضاء
الهاتف: 0522.90.31.55  –– 
hajry.notaire. :البريد االلكتروني

-  maroc@hotmail.fr
تفـــويــــت حصــــص 

 VILLAGE VACANCES OASIS « «
 S.A.R.L

» فيــــــالج فكــــونـــس وازيــــــــس » 
شـــــركـــــــة محــــــدود3 املسؤوليـــــــة

بلكتــب  حـــــرر  عقـــد  بلقت�سى 
موثــــق  حجـــري،  محلــــد  األستـــــاذ 
غشت   11 بتاريــــخ  البيضــــاء  بالـــدار 
2020، فــــوت السيــــد املكــــي املستـــــاري 

في  املتلثلـــة  حصصــه  مجـــــلوع 

 100,00 بقيلـــــة  حصـــة   30.094

يلتلكهـــا  التـــي  واحـــــد3  لكل  درهـــــم 

 « املسؤوليـــــة  املحــدود3  بالشركـــة 

فيـــالج فكــــــــونـــس وازيـــــس » ، رأسلالهـــــا 

ومقرهـــــا  درهــــــم   12.208.000,00

 ، رحلـــــون،  بن  اوالد  بلراكــــــش، 

مقيـــــد3 بالسجــــل التجــــاري بلراكــــش 

تحـــــت رقـــــم 94.903  إلـــى:

حـــق  من  حصــــة   12.208 أ ( 

الحـــــق  عبد  للسيــــد  االنتفــــاع 

كسيكــــس. 

حـق  من  حصـــة   12.886 ب ( 

الحق  عبد  للسيــــد  التامـــة  امللكيـــة 

كسيكس، 

حـــق  من  حصــــة   12.208 ت ( 

الرقبــــــــة للسيــــد3 هـــاجـــــر كسيكــــس.

ونتيجـــة لذلـــك فــإن رأسلــــال امن 

أصبـــح موزعــــا علـــى اليحــــو التالــــي:

-1 السيــــد عبـــد الحــــق كسيكـــــس:

أ ( 94.624 حصــــة من حق امللكيــــة 

التامـــــة. 

حــــــق  مـــن  حصــــــة   22.456 ب ( 

االنتفـــــــاع.

حق  من  حصـــة   12.208   2-  

الرقبـــة للسيـــد مهـــدي كسيكـــــس.

17.208-3 حصـــة من حـــق الرقبــــة 

للسيـــد حليـــــد كسيكـــس.

حـــق  من  حصـــة   4-17.208  

الرقبــــة للسيـــد رشيـــــد كسيكس.

حـــق  من  حصـــة   12.208  5-

الرقبــــة للسيــــد3 هاجـــــر كسيكس. 

-7 8.624 حصـــة من حـــق الرقبــــة 

للسيـــــد3 فاطلة زيـــن الدين. 

لـــدى  القانــــونـــي  اإليـــداع  تـــم   

التجــاريـــة  باملحكلــة  الضبــــط  كتابــــــة 

   2020 دجيبر   09 بتاريــخ   بلراكــــــش، 

تحـــت عـــــــدد 118.220. 
ملخـــص قصـــد النشــــر

األستـاذ محلـــد حجـــــري

254I

CAGESTCOM MAROC

LAVAGE PANORAMA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAGESTCOM MAROC

 GR ZENATA 4-HAY AL 161-

 QODS BERNOUSSI، 20610،

CASABLANCA MAROC

LAVAGE PANORAMA شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي األزهار 

تجزئة 242 شطر أ4 البرنوصيي - 

20620 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.243389

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   01 املؤرخ في 

محدود3  مسؤولية  ذات  شركة 

 LAVAGE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    PANORAMA

مقرها  وعيوان  درهم   10.000

شطر   242 اإلجتلاعي األزهار تجزئة 

أ4 البرنوصيي - 20620 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : انهاء املزاوتة.

األزهار  التصفية ب  مقر  و حدد 

 - البرنوصيي  أ4  شطر   242 تجزئة 

26500 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ارحم  الرحيم   عبد  السيد)3( 

شطر   242 تجزئة  األزهار  عيوانه)ا( 

الدار البيضاء   20620 البرنوصيي  أ4 

املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 255411.

255I



1697 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

NEXIA FIDUCIA

جنيرال ماسك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

جييرال ماسك شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع أنفا  
إقامة أزور   - 20250 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485062
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : جييرال 

ماسك.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جليع  وتصدير  واستيراد  وتسويق 

أنواع األقيعة الجراحية.
عيوان املقر االجتلاعي : شارع أنفا  
20250 الدار البيضاء  إقامة أزور   - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : محلد  بنسعيد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد   لحلو ياسين :  250 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
حسني  القادري  محلد  السيد  
درهم   100 بقيلة  حصة   250   :

للحصة.
السيد3 مكوار فائز3  :  250 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنسعيد محلد عيوانه)ا( 

كولف سيتي علار3 84 شقة 5 املديية 

الدار   22182 بوسكور3   الخضراء 

البيضاء املغرب.

عيوانه)ا(  ياسين  لحلو  السيد   

 35 رقم   10 زنقة  الللونة  تجزئة 

البيضاء  الدار   20150 كاليفورني 

املغرب.

حسني  القادري  محلد  السيد  

عيوانه)ا( 6 تجزئة سعد زنقة الزيايد3 

الطائرات 10180 الرباط املغرب.

عيوانه)ا(  فائز3   مكوار  السيد3 

 35 رقم   10 زنقة  الللونة  تجزئة 

البيضاء  الدار   20150 كاليفورني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنسعيد محلد عيوانه)ا( 

كولف سيتي علار3 84 شقة 5 املديية 

الدار   22182 بوسكور3   الخضراء 

البيضاء املغرب

حسني  القادري  محلد  السيد  

زنقة  سعد  تجزئة   6 عيوانه)ا( 

الدار   10180 الطائرات  الزيايد3 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260481.

256I

aice compta

 GROUPE SCOLAIRE LA

RESSOURCE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 GROUPE SCOLAIRE LA

RESSOURCE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

380 شارع جليفة بن إسلاعيل حي 

الرحلة موالي رشيد سيدي عثلان - 

20620 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

484503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE SCOLAIRE LA  :

.RESSOURCE PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : مدرسة .

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شارع جليفة بن إسلاعيل حي   380

الرحلة موالي رشيد سيدي عثلان - 

20620 البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

20.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 11.250   : السيد عبدهللا املجالي 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 45.000   : أميني  رحال  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 22.500   : السيد3 جليلة أميني 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  املجالي  السيد عبدهللا 
5 رقم  زنقة   4 حي السدري مجلوعة 

28 20650 البيضاء  املغرب .

عيوانه)ا(  أميني  رحال  السيد 

عين   245 رقم   2 زنقة  مونى  تجزئة 

الشق  20420 البيضاء  املغرب.

عيوانه)ا(  أميني  جليلة  السيد3 
5 رقم  زنقة   4 حي السدري مجلوعة 

28 20650 البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  املجالي  السيد عبدهللا 
5 رقم  زنقة   4 حي السدري مجلوعة 

28 20650 البيضاء  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 259488.

252I

SOUHAL CONSULTING

PREFA BLOC
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PREFA BLOC شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 238 

تجزئة املسار باملجاد طريق اسفي - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63403

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكبير  عبد   )3( السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   1.000 بوملان  

السيد  31.000 حصة لفائد3   أصل 

نونبر   14 بتاريخ  بوملان  اشرف   )3(

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119281.

258I
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MAOUIYA IMPORT EXPORT

 MAOUIYA IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MAOUIYA IMPORT EXPORT
 QT ARRID SECT 2 LOT EL

 NAJAH 131 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 maouiya import export sarl au
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي عريض 
1 زنقة 89 رقم 68 الياظور - 62000 

الياظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12663

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2021 يياير   01 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
 maouiya import الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ    export sarl au
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
اإلجتلاعي حي عريض 1 زنقة 89 رقم 
68 الياظور - 62000 الياظور املغرب 

نتيجة ل : إغالق نهائي .
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عريض 1 زنقة 89 رقم 68 الياظور - 

62000 الياظور املغرب. 
و عين:

و  الشكري  ماوية   السيد)3( 
عيوانه)ا( حي عريض 1 زنقة 89 رقم 
الياظور املغرب   62000 الياظور   68

كلصفي )3( للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالياضور   االبتدائية 
رقم  تحت   2020 دجيبر   24

.24211120022666

259I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

أشلحي
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1122

، 85000، TIZNIT MAROC

أشلحي شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

1 زتقة فم القصبة حي تبودبت  - 

85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : أشلحي.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصحوبة  غير  واالمتعة  البضائع 

لحساب الغير.

عيوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
 - تبودبت   القصبة حي  فم  زتقة   1

85000 تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية سية .

 60.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   300   : السيد كريم اعلي 

بقيلة 100 درهم للحصة .

 300   : طيرى  املحجوب  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد كريم اعلي عيوانه)ا( 

تيزنيت   85000 اكاو  جلاعة  أتبان 

املغرب.

السيد املحجوب طيرى عيوانه)ا( 
زندهوفن   2243  532243 كولزيبان 

بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد كريم اعلي عيوانه)ا( 

تيزنيت   85000 اكاو  جلاعة  أتبان 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 01/2021.

260I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE COGECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

22000، السلار3 املغرب

STE COGECO SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  حي 

السالم  02 بلوك ج رقم 05 السلار3  

- 22000 السلار3  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2152

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. COGECO SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و اشغال البياء .

حي    : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السالم  02 بلوك ج رقم 05 السلار3  

- 22000 السلار3  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 
الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حلاد سيدي محلد سالم  
درهم   100 بقيلة  حصة   900   :

للحصة .
حصة   100   : السيد حسيا بيو 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حلاد سيدي محلد سالم 
ج  بلوك   02 السالم  حي  عيوانه)ا( 
السلار3    22000 السلار3    05 رقم 

املغرب.
حي  عيوانه)ا(  السيد محلد بيو  
السلار3    20 رقم   12 زنقة   03 الفتح 

22000 السلار3  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عيوانه)ا(  بيو  محلد  السيد 
السلار3    20 رقم   12 زنقة   03 الفتح 

22000 السلار3 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  االبتدائية بالسلار3  

2021 تحت رقم 02/2021.

261I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE ENGLOPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
22000، السلار3 املغرب

STE ENGLOPE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الفتح 
03 زنقة جديرية رقم 10 السلار3  - 

22000 السلار3  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2155
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENGLOPE SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة واشغال البياء .

عيوان املقر االجتلاعي : حي الفتح 

 - السلار3    10 03 زنقة جديرية رقم 

22000 السلار3  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حلاد سيدي محلد سالم  

درهم   100 بقيلة  حصة   900   :

للحصة .

حصة   100   : السيد حسيا بيو 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حلاد سيدي محلد سالم  

عيوانه)ا( حي السالم 02 بلوك ج رقم 

05 السلار3 22000 السلار3 املغرب.

حي  عيوانه)ا(  بيو  حسيا  السيد 

السلار3   20 رقم   12 زنقة   03 الفتح 

22000 السلار3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عيوانه)ا(  بيو  حسيا  السيد 

السلار3   20 رقم   12 زنقة   03 الفتح 

22000 السلار3 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  االبتدائية بالسلار3  

2021 تحت رقم 01/2021.

262I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ZARABOTA
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
امليصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طيجة املغرب
ZARABOTA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: امليطقة 

الحر3 للتصدير بوجالف، الجزء رقم 
24ب، القطعة رقم 24أ2-، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 25أ، املكتب رقم 

2 - 90000 طيجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.102222

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتلاعية  حصة   25 تفويت  مايلي: 
من  اجتلاعية  حصة   25 أصل  من 
للحصة  م.ع.ص  درهم   100 فئة 
لفائد3  سلفا  واملكتتبة  الواحد3، 
السيد نبيل بن افريحة سطالوي، في 
شركة »ZARABOTA SARL»  لصالح 

شريكه السيد عبد العزيز جبوري.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد3 
املسير3  بصفتها  االطرا�سي،  بشرى 
للشركة،  شريكة  الغير  الوحيد3 
وذلك ملد3 غير محدود3. تلزم الشركة 
املسير3  بتوقيع  معامالتها  جليع  في 
الوحيد3 الغير شريكة السيد3 بشرى 

االطرا�سي.
على  ييص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعاد3 صياغة القانون 
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
إعاد3 صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   31 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232821.
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 DETROIT TECHNICAL
ADVISORY

إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
امليصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طيجة املغرب
 DETROIT TECHNICAL

ADVISORY »شركة ذات املسؤولية 
املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: امليطقة 
الحر3 للتصدير بوجالف، الجزء 

42، الطابق األول، املكتب رقم 1 - 
90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.108305
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتلاعية  حصة   25 تفويت  مايلي: 
من  اجتلاعية  حصة   25 أصل  من 
للحصة  م.ع.ص  درهم   100 فئة 
لفائد3  سلفا  واملكتتبة  الواحد3، 
السيد أنطونيو مانويل كوريا اليت، 
 DETROIT TECHNICAL« في شركة 
ADVISORY SARL»  لصالح شريكه 

السيد عبد العزيز جبوري.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  تسيير  ثقة  تجديد  مايلي: 
بصفته  قشي�سي،  عصام  السيد  في 

املسير الوحيد الغير شريك للشركة، 
وذلك ملد3 غير محدود3. تلزم الشركة 
املسير  بتوقيع  معامالتها  جليع  في 
عصام  السيد  شريك  الغير  الوحيد 

قشي�سي.
على  ييص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعاد3 صياغة القانون 
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
إعاد3 صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238051.
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AUDICO

CONTACT UNION
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .42

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

CONTACT UNION شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26، زنقة 
سقراط املعاريف - 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66699

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 أبريل   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دكير  محلد   )3( السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   98.000 براد3 
أصل 100.000 حصة لفائد3  السيد 
)3( علر براد3 بتاريخ 24 أبريل 2020.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 250452.
265I
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AUDICO

LES MURIERS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .42

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

LES MURIERS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   
زاويةشارع يعقوب امليصور 3، شارع 

اسحق ابن حيين الطابق 1 الشقة 1 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482225

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MURIERS

مجال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات؛

وبيع  وإدار3  وتشغيل  اقتياء   -

امللتلكات  وتأجيرجليع  وشراء 

امليقولة وغير امليقولة والبياء ؛

 
ً
أي علليات أيا  ، وبصفة عامة   -

كانت ذات صلة مباشر3 أو بشكل غير 

يسهل  وقد  الرئي�سي  للغرض  مباشر 

التلديد وتيلية املجتلع؛.

   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
3، شارع  زاويةشارع يعقوب امليصور 

اسحق ابن حيين الطابق 1 الشقة 1 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : علور  صوفية  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 صوفية علور عيوانه)ا( 

12،الي دي موريي، انفا 20320 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 صوفية علور عيوانه)ا( 

12،الي دي موريي، انفا 20320 الدار 

البيضاء املغرب

السيد محلد دكير براد3 عيوانه)ا( 

12،الي دي موريي، انفا 20320 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم -.

266I

JURIS LEGAL

EVER TECH CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 EVER TECH CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 62, زنقة 

عزيز بالل، الطابق 2, الرقم 3 - 

املعارف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

484962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EVER  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TECH CONSULTING

: املساعد3  غرض الشركة بإيجاز 

دراسات  وإجراء  املشروع  إدار3  في 

متعدد3 التخصصات في مجال البيئة 

واليفايات والبنية التحتية.

 ,62  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الرقم   ,2 الطابق  بالل،  عزيز  زنقة 

الدار البيضاء   20000  - املعارف   -  3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : سيجل  تشارل  أندري  السيد 

450 حصة بقيلة 100 درهم للحصة 

حصة   50   : السيد محلد عطوف  

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سيجل  تشارل  أندري  السيد 

 sorgues 84200 sorgues )عيوانه)ا

فرنسا.

عيوانه)ا(  السيد محلد عطوف  

 pernes les fontaines 84210

pernes les fontaines فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

سيجل  تشارل  أندري  السيد 

 sorgues 84200 sorgues )عيوانه)ا

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم -.

262I

AUDICO

DOUNIA PLAST
شركة املساهلة
تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .42

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

DOUNIA PLAST شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ديتروى )سابقا زنقة محلد بن 

لحبيب بن مبارك ( - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30905

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 ماي   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دكير  محلد   )3( السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   93.930 براد3 

أصل 380.000 حصة لفائد3  السيد 

)3( علر براد3 بتاريخ 15 ماي 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 250456.

268I

FAHIM CONTRACTING COMPANY

فاهيم كونتراكتينك كومباني
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FAHIM CONTRACTING

COMPANY

 RES NOHA GH 9 IMM 1

 APPT 5 ASKEJOUR ، 40150،

MARRAKECH MAROC

فاهيم كونتراكتييك كومباني شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة نهى 

مجلوعة 9 علار3 1 الشقة رقم 5 

أسكجور - 40150 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

فاهيم   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

كونتراكتييك كومباني.

يتعلق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  باملغرب  سواء  الشركة  نشاط 

جارجه:

جليع العلليات املختلفة املتعلقة 

بالبياء.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

والعقارية  والصياعية  التجارية 

وامليقولة التي لها عالقة مباشر3 أو 

والتي  الشركة  بلوضوع  مباشر3  غير 

من شأنها أن تسهل نلوها بأي شكل 

من األشكال.

عيوان املقر االجتلاعي : اقامة نهى 

 5 الشقة رقم   1 علار3   9 مجلوعة 

أسكجور - 40150 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أيت الفهيم هشام :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هشام  الفهيم  أيت  السيد 

 2 مجلوعة  نهى  اقامة  عيوانه)ا( 

أسكجور    9 رقم  الشقة   1 علار3 

40150 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

هشام  الفهيم  أيت  السيد 

 2 مجلوعة  نهى  اقامة  عيوانه)ا( 

أسكجور   9 رقم  الشقة   1 علار3 

40150 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119268.
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NOBLACTION

ELHASSANI ALUM

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NOBLACTION

نهج يعقوب امليصور إقامة األمير3 

3 الطابق األول رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب

ELHASSANI ALUM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 323 

الطابق السفلي املسار تجزئة باملجد  

- 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.88543

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2018 ماي   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحيم   عبد   )3( السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   1.000 اوساكيل 

من أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد 

)3( عبد الهادي  ابو الياجي بتاريخ 02 

ماي 2018.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

15 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2018 تحت رقم 2402/18.

220I

allience digital

ALLIENCE DIGITAL SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

allience digital

15 شارع االبطال االقامة 4 اكدال ، 

10090، الرباط املغرب

 ALLIENCE DIGITAL SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 15 شارع 

االبطال الشقة رقم 4 اكدال  - 

10090 الرباط املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALLIENCE DIGITAL SARLAU

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات رقلية 

وتيفيذ  تصليم  في  املساعد3   -

حلالت التسويق اإللكتروني

- تطوير تطبيقات ومواقع ويب

وجليع  الحاسوب  رسومات   -

أعلال الطباعة

وبرامج  املعلومات  نظم  تيفيذ   -

الحاسوب.

15 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

 - اكدال    4 رقم  الشقة  االبطال 

10090 الرباط املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الزكاري   االدري�سي  سياء  السيد3 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزكاري   االدري�سي  سياء  السيد3 

 13 8 شقة  عيوانه)ا( حي رزق علار3 

تابريكت سال  11000 سال املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  السيد3 نسيلة بوتال  

1 علار3  حي الرحلة قطاع واو نسيم 

9 شقة 6 11020 سال  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110190.

221I

NOBLACTION

ELHASSANI ALUM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

NOBLACTION

نهج يعقوب امليصور إقامة األمير3 

3 الطابق األول رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب

ELHASSANI ALUM  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 323 

الطابق السفلي املسار تجزئة باملجد  

- 40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88543

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تعيين  تم   2018 ماي   02 في  املؤرخ 

ابو  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

الياجي عبد الهادي كلسير وحيد تبعا 

لقبول استقالة املسير.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

15 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2018 تحت رقم 2402/18.

222I

NOBLACTION

ELHASSANI ALUM
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

NOBLACTION

نهج يعقوب امليصور إقامة األمير3 

3 الطابق األول رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب

ELHASSANI ALUM شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 323 

الطابق السفلي املسار تجزئة باملجد  

- 40000 مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

88543

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغيير   2018 شتيبر   12 املؤرخ في 

 ELHASSANI« من  الشركة  تسلية 

. «ROMA LUM« إلى «ALUM

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

15 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2018 تحت رقم 2402/18.

223I

البيز ريال

EL PEZ REAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

البيز ريال

265 شارع الزرقطوني الطابق 9 

الرقم 92 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

EL PEZ REAL SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 الرقم 92 

الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485221

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL PEZ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.REAL SARL AU
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميتوجات بحرية محليا ودوليا.
 265  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 الرقم 92 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيز  محسن  السيد 
درهم   100.000 بقيلة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  عزيز  محسن  السيد 
 20000 القا�سي م ق   زنقة   3 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام صضيل عيوانه)ا( 
 20000 52 مكرر زنقة نشكر3 رحال 

الربيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260698.
224I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ROSE DE DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

ROSE DE DAKHLA  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 46، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 23000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ROSE  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. DE DAKHLA

تيظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليعلقة  الخرجات  و  الرحالت 

بالسياحة البيئية.

الـتجــاريـة  الـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـيـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـيـاعـيـة، 

مـباشــر3  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـر3 باألنـشـطـــة املـذكــــور3 

أعـــــاله.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة عبد الخالق  شارع الوالء،   ،46

الطريس - 23000 الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MANNAZ DENARIE السيد 

Eric Maurice  :  340 حصة بقيلة 

100 درهم للحصة .

 SIMONNET Fanny السيد3 

 100 Caroline  :  330 حصة بقيلة 

درهم للحصة .

املهدي  أنس  اليطاح  بن  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   330   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MANNAZ DENARIE السيد 

Eric Maurice  عيوانه)ا( - - - فرنسا .

 SIMONNET Fanny السيد3 

Caroline  عيوانه)ا( - - - فرنسا.

املهدي  أنس  اليطاح  بن  السيد 

 ،02 زنقة  املسجد  تجزئة  عيوانه)ا( 

رقم 26 23000 الداجلة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MANNAZ DENARIE السيد 

Eric Maurice  عيوانه)ا( - - - فرنسا

 SIMONNET Fanny السيد3 

Caroline  عيوانه)ا( - - - فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يياير 2021 تحت رقم 24.

225I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 ابراج اوالد حريز
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS

 BERRECHID BP 52 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

 ابراج اوالد حريز  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13 

شارع محلد الخامس الطابق الثالت 

يسار  تعاونية اليسر برشيد 26100 

برشيد املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

ابراج    : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

اوالد حريز .

ميعش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

 13 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

شارع محلد الخامس الطابق الثالت 

 26100 تعاونية اليسر برشيد  يسار  

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحضراني يونس :  1.000 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحضراني يونس عيوانه)ا( 

اقامة الفتح علار3 ق الشقة 2 تجزئة 

الربيع برشيد  26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحضراني يونس عيوانه)ا( 

اقامة الفتح علار3 ق الشقة 2 تجزئة 

الربيع برشيد  26100 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 23.

226I

FATIGEST

UP FOR BUILD
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA ، 62

20140، CASABLANCA MAROC

UP FOR BUILD شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بارك 

الرحلة املجلع السكني 14 مبنى 

1 شقة 9 الطابق األول دار بوعز3 - 

22223 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382669

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 22 يوليوز 2019 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

  UP FOR BUILD الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 10.000 درهم وعيوان 

الرحلة  بارك  اإلجتلاعي  مقرها 

 9 شقة   1 مبنى   14 السكني  املجلع 

 22223  - بوعز3  دار  األول  الطابق 

: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

الشركة مبكًرا.

بارك  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

 1 مبنى   14 السكني  املجلع  الرحلة 

 - بوعز3  دار  األول  الطابق   9 شقة 

22223 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)3( محلد  ابال و عيوانه)ا( 

الدار   20000 ق  م  ازمور  درب   40

البيضاء املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258536.

222I

CABINET CADRE CONSEIL

ACHGHAL ZAGORA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

شركة   ACHGHAL ZAGORA

طور  املحدود3)في  املسؤولية  ذات 

التصفية(

دوار  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 42900  - زاكور3  تغبالت  ايت حدو 

زاكور3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1152

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  15 دجيبر  املؤرخ في 

املحدود3  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ACHGHAL ZAGORA

درهم وعيوان   10.000,00 رأسلالها 

حدو  ايت  دوار  اإلجتلاعي  مقرها 

زاكور3   42900  - زاكور3  تغبالت 

تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

من  أنشئت  الدي  الغرض  الشركة 

اجله.

و حدد مقر التصفية ب دوار ايت 

حدو تغبالت زاكور3 - 42900  زاكور3 

املغرب. 

و عين:

السيد)3( محلد  ومطو و عيوانه)ا( 

دوار ايت حدو تغبالت زاكور3 42900 

زاكور3 املغرب كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  االبتدائية بزاكور3  

2021 تحت رقم 02.

228I

مكتب محاسبة

MESKI RENT CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب محاسبة

علار3 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

   MESKI RENT CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل حي الرياض رقم 64 

أرفود - 52200 أرفود املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11222

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2021 يياير   04 املؤرخ في 

بن  السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

سعيد  شيلاء  كلسير آجر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 08 يياير 

2021 تحت رقم 12.

229I

مكتب محاسبة

M & k PRESTIGE TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب محاسبة

علار3 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

M & k PRESTIGE TRAVEL شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 222 

تجزئة بوتاملين  - 52000 الرشيدية  

املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12505
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل املستخدمين.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 08 يياير 

2021 تحت رقم 11.
280I

مكتب محاسبة

TRABADIGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

مكتب محاسبة
علار3 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
TRABADIGE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

عين العاطي 02 رقم 11 الرشيدية  - 
52000 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2933
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تقرر حل  24 دجيبر  املؤرخ في 
ذات  شركة    TRABADIGE SARL
رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
اإلجتلاعي تجزئة عين العاطي 02 رقم 
الرشيدية   52000  - الرشيدية    11

املغرب نتيجة ألزمة.
و عين:

السيد)3( موحى  أغدى و عيوانه)ا( 
 11 رقم   02 العاطي  عين  تجزئة 
52000 الرشيدية املغرب  الرشيدية  

كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تجزئة  وفي   2020 دجيبر   24 بتاريخ 
عين العاطي 02 رقم 11 الرشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 12 يياير 

2021 تحت رقم 13.
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fiducinfo sarlau

JAC’S INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

JAC’S INTERIORS شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

06 اقامة فجو3 طريق الصوير3 

شارع حسن 2 الحي الصياعي غيليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110112

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JAC’S  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.INTERIORS

مهيدس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ديكور.

عيوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 

06 اقامة فجو3 طريق الصوير3 شارع 

حسن 2 الحي الصياعي غيليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الشاوي  السيد3 صوفيا 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 صوفيا الشاوي عيوانه)ا( 

ترغة   423 رقم  مصلودي  اقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 صوفيا الشاوي عيوانه)ا( 

ترغة   423 رقم  مصلودي  اقامة 

 423 رقم  مصلودي  اقامة  مراكش 

ترغة مراكش مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119322.

282I

fiducinfo sarlau

KHALIL

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

KHALIL  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 34 

الطابق األر�سي اقامة  السباعي 

شارع عبد الكريم الخطابي مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110063بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ 

في 01 يياير 2021 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KHALIL

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاصة .

رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السباعي  الطابق األر�سي اقامة    34

شارع عبد الكريم الخطابي مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 60.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : العدراوي  زينب  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 زينب العدراوي عيوانه)ا( 

مراكش   563 رقم  ب   02 املسير3 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 زينب العدراوي عيوانه)ا( 

مراكش   563 رقم  ب   02 املسير3 

40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119265.

283I
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 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

NAHIYYA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 علار3 ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
53100، أزرو املغرب
 NAHIYYA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 حي 
الفرح 1 أحداف - 53100 أزرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1432
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAHIYYA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   10  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
أزرو   53100  - أحداف   1 الفرح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد3 ليلى مومن 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد سفيان دادي :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 10 السيد3 ليلى مومن عيوانه)ا( 

الفرح 2  53100 أزرو املغرب.

عيوانه)ا(  دادي  سفيان  السيد 
أحداف  السعاد3   5 زنقة   15 رقم 

53100 أزرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
صدقي  الزهراء  فاطلة  السيد3 
مراكش  زنقة   39 رقم  عيوانه)ا( 

أحداف 53100 أزرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 9.

284I

FAST CARGO SHIPPING

OCEAN BRIDGE LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

OCEAN BRIDGE LOGISTICS
1 زاوية شارع آيت با علران وشارع 
محلد الخامس مبنى ب ، الطابق 
الثاني رقم 201 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 OCEAN BRIDGE LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
األر�سي مبنى D رقم 4 متجر 

ض2،143 زاوية شارع علر ريفي 
، شارع اللزاس وشارع ديكسلود 
ريزيدنس مر�سى سلطان - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.409251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 16 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»الطابق األر�سي مبنى D رقم 4 متجر 
ريفي  علر  شارع  زاوية  ض2،143 
ديكسلود  وشارع  اللزاس  شارع   ،
 20000  - سلطان  مر�سى  ريزيدنس 
زاوية   1« إلى  املغرب»  الدار البيضاء 
محلد  وشارع  علران  با  آيت  شارع 
الثاني  الطابق   ، ب  مبنى  الخامس 
البيضاء   الدار   20000  -  201 رقم 

املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260844.

285I

KAMA SERVICE

STE ASWAK CHOUJAA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بالجريد3 

الرسلية

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير3 سيدي بيور 

، 24350، سيدي بيور املغرب

STE ASWAK CHOUJAA شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

14 تجزئة املستقبل سيدي بيور - 

24350 سيدي بيور املغرب.

بالجريد3  وقع  جطٍإ  إستدراك   

الرسلية عدد 5642 بتاريخ 20 يياير 

.2021
: رقم التقييد في السجل  بدال من 

التجاري 829
السجل  في  التقييد  رقم   : يقرأ 

التجاري 1062

الباقي بدون تغيير.

286I

FIDUSCAL

BILD'ANFA
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

BILD›ANFA »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 2 تجزئة 

الرامي زنقة سبتة مكتب 8 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.246863

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
2020 تم اتخاذ  25 دجيبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الشركة:  أسهم  بيع   .1 رقم  قرار 
وفقا ألحكام  الذي ييص على مايلي: 
اليظام األسا�سي للشركة  تقرر ما يلي:  
قامت السيد3 ميغيال الفوري ببيع 
 
ً
مائتين وجلسة وأربعين )245( سهلا
بقيلة 100.00 درهم لكل منها لصالح 
قام  أزوطي.  الرحلن  عبد  السيد 
الفوري  كريستيان  فريدريك  السيد 
ببيع مائتين وجلسة وجلسين )255) 
100.00 درهم لكل منها   بقيلة 

ً
سهلا

لصالح السيد عبد اللطيف أزوطي.
تخصيص رأس املال   .2 قرار رقم 
قرر  الذي ييص على مايلي:  الجديد: 
املحدد3  الوحدات  حجز   ، الجلع  
السيد  التالية:-  املقترحات  في  أدناه 
عبد الرحلن أزوطي. ……245 سهم. - 
السيد عبد اللطيف أزوطي. ……255 

سهم
قرار رقم 3. استقالة املسير: الذي 
ييص على مايلي: قرر الجلع استقالة 
السيد فريدريك كريستيان   ، املسير 
كلي  ذمة  إبراء  واعطاءه  الفوريه 

ونهائي، دون ضلان املسؤولية.
مسيران  تعيين   .4 رقم  قرار 
مايلي:  على  ييص  الذي  جديدان: 
الرحلن  عبد  السيد  الجلع  عين 
األزوطي والسيد عبد اللطيف أزوطي 
كلسيرين مشاركين للشركة لفتر3 غير 
املشاركان  املسيران  محدود3.يعلن 
بأصول  دراية  على  أنهم  الجدد 

والتزامات الشركة املذكور3.
اإلدار3.:  صالحيات   .5 رقم  قرار 
تلتع اإلدار3  الذي ييص على مايلي: 
والتصرف  اإلدار3  بجليع صالحيات 
للتصرف   ، تحفظ  أو  قيود  دون   ،
باسم الشركة ونيابة عنها فيلا يتعلق 
جليع  في   ، الثالثة  األطراف  بجليع 
الصالحيات  مراعا3  مع   ، الظروف 
التي ييص عليها القانونو التي تنسب 
وبالتالي  العادي.  العام  االجتلاع  إلى 
سيتم إشراك الشركة في أي علل   ،
املالية  العلليات  وكذلك  بها  يتعلق 
بالتوقيع املزدوج للسيد عبد الرحلن 
اللطيف  عبد  والسيد  األزوطي 

األزوطي. 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي ييص على   :6 بيد رقم بيد 

مايلي: مساهلات

الذي ييص على   :2 بيد رقم بيد 
مايلي: رأسلال الشركة

13: الذي ييص على  بيد رقم بيد 

مايلي: تعيين املسيرين

16: الذي ييص على  بيد رقم بيد 

مايلي: صالحيات االمضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260920.

282I

FIDU ALIMTYAZ

 STE SALMA BEN LHAJ DE
TRAVAUX DIVERS SARL

شركة املساهلة
تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 STE SALMA BEN LHAJ DE

TRAVAUX DIVERS SARL شركة 

املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 

يوسف جلاعة اوالد الطيب فاس - 

30023 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلحاج  محلد   )3( السيد  تفويت 

130 حصة اجتلاعية من أصل 330 

حصة لفائد3  السيد )3( عبد الواحد 

الودغيري بتاريخ 02 دجيبر 2020.

بلحاج  محلد   )3( السيد  تفويت 

120 حصة اجتلاعية من أصل 330 

حصة لفائد3  السيد )3( علر مرابطي 

بتاريخ 02 دجيبر 2020.

هللا  ضيف   )3( السيد  تفويت 
5 حصة اجتلاعية من  عبد الرحيم 
 )3( السيد  340 حصة لفائد3   أصل 
دجيبر   02 الحبيب الودغيري بتاريخ 

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 149.
288I

FIDU ALIMTYAZ

 STE SALMA BEN LHAJ DE
TRAVAUX DIVERS SARL

شركة املساهلة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
 STE SALMA BEN LHAJ DE

TRAVAUX DIVERS SARL  شركة 
املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 
يوسف جلاعة اوالد الطيب فاس - 

30023 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  آجر  كلسير  الحبيب  الودغيري 

لقبول استقالة املسير.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 149.
289I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MS KHADAMAT
إعالن متعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,352

20390، Casablanca Maroc

»شركة ذات   MS KHADAMAT

املسؤولية املحدود3»

 10 االجتلاعي:  مقرها  وعيوان 

شارع الحرية الطابق التالت الشقة 

رقم 5 - 20120 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.410322

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

حصة   20 تفويت  على  املصادقة 

إجتلاعية من السيد على الطويل إلى 

السيد محلد أيت العبد

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعديل الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدود3 املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

الشركة  رأسلال  رفع  على  املوافقة 

 900 بإصدار  درهم   90.000 بقيلة 

 100.000 ليصبح  جديد3  حصة 

درهم عوض 10.000 درهم  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

تعديل الشكل القانوني للشركة

الذي ييص على   :2 و   6 بيد رقم 

في  رأس مال الشركة محدد3  مايلي: 

حصة   1000 إلي  مقسلة   100.000

إجتلاعية من فئة 100 درهم مقيد3 

الوحيد  الشريك  بإسم  جليعها 

السيد محلد أيت العبد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 252036.

290I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

DOUNIA DENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,352

20390، Casablanca Maroc

DOUNIA DENTAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلوك معلم 

عبد هللا, زنقة 210 رقم 101 األلفة  

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DOUNIA DENTAIRE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات ولوازم األسيان .

بلوك   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 101 رقم   210 زنقة  معلم عبد هللا, 

البيضاء  الدار   20000  - األلفة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : صبران  سعيد  السيد 
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  صبران  سعيد  السيد 
 23 رقم   13 زنقة     V األلفة مجلع 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  صبران  سعيد  السيد 
 23 رقم   13 زنقة     V األلفة مجلع 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 24 دجيبر 2020 تحت رقم 258266.
291I

ائتلانية ميسيون كونساي

Ö PAYS DU TERROIR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ائتلانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
Ö PAYS DU TERROIR شركة ذات 

املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12، زنقة 
صبري بوجلعة، الطابق 1، الشقة 

6 - 20250 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Ö  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PAYS DU TERROIR
غرض الشركة بإيجاز : التجار3 في 

épicerie fine امليتوجات  املحلية
الغذائية  امليتجات  في  التجار3 

والغذائية الفالحية.

- األستيراد و التصدير
عيوان املقر االجتلاعي : 12، زنقة 

صبري بوجلعة، الطابق 1، الشقة 6 

- 20250 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : السيد كريم حلود3 

بقيلة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيد3 هيد حلود3 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  حلود3  كريم  السيد 

أقامة اوال بالنكا، علار3 ب5، الشقة 

بئر   20250 الساحل،   ملهارز3،   ،10

الجديد املغرب.

عيوانه)ا(  حلود3  هيد  السيد3 

أقامة اوال بالنكا، علار3 ب5، الشقة 

بئر   20250 الساحل،   ملهارز3،   ،10

الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  حلود3  كريم  السيد 

أقامة اوال بالنكا، علار3 ب5، الشقة 

بئر   20250 الساحل،   ملهارز3،   ،10

الجديد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم -.

292I

محاسبات الدار البيضاء

معهد الجلد زيد للتجميل 
 INSTITUT LA PEAU’Z

BEAUTE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات الدار البيضاء

159 شارع يعقوب امليصور الدار 

البيضاء ، 20380، الدار البيضاء 

املغرب

 INSTITUT معهد الجلد زيد للتجليل

LA PEAU’Z BEAUTE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56-54 
زنقة الفورات، إقامة سياء الطابق 

الثاني رقم 20. - 20104  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

معهد   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 INSTITUT LA للتجليل  زيد  الجلد 

.PEAU’Z BEAUTE

يتجلى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  ليفسها  سواء  الشركة  موضوع 

لحساب غيرها في املغرب أو الخارج 

* تصفيف الشعر للنساء و الرجال 

و األطفال.

* إجراء عالجات التجليل.

باألضافر  والعياية  املاكياج   *

والوجه و الجسم.

* ستراد وتصدير جليع امليتجات 

و املعدات الصغير3 واألثاث الخاص 

بصالون التجليل وصالون األضافر. 

و  امليتجات  جليع  وبيع  شراء 

بنشاط  املتعلقة  اإلكسسوارات 

تصفيف الشعر و التجليل. *

املعامالت  جليع  عام  وبشكل   *

التجارية و املالية و امليقولة والعقارية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باألشياء   املذكور أعاله أو على األرجح 

أن تعزز تحقيقها وتطويرها.

 54-56  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق  إقامة سياء  الفورات،  زنقة 
الدار    20104  -  .20 رقم  الثاني 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 50.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : املعروفي  زينب  السيد3  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
زينب املعروفي عيوانه)ا(  السيد3  
رقم 243 شارع غاندي طابق 01 شقة 
الدار البيضاء   20024 املعاريف   01

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
زينب املعروفي عيوانه)ا(  السيد3  
رقم 243 شارع غاندي طابق 01 شقة 
الدار البيضاء   20026 املعاريف   01

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258289.

293I

fiduciaire elhoumam

STE SAFAA EL BRADIA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC
STE SAFAA EL BRADIA شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

 AV وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 DAKHLA PAM II N32 SOUK

 SEBT OULED NAMMA  - 23550
  SOUK SEBT OULED NAMMA

.MAROC
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 EL MOSTAFA )3( تفويت السيد

JAMMAKH 1.000 حصة اجتلاعية 

من أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد 

)MOHAMED NAJIDI )3 بتاريخ 29 

دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 08 يياير 

2021 تحت رقم 43.

294I

fiduciaire elhoumam

STE SAFAA EL BRADIA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire elhoumam

 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA

 SOUK SEBT OULED NEMMA

 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC

STE SAFAA EL BRADIA شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

 HELL وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 SOUSS BRADIA FQUIH BEN

 SALAH - 23550 FQIUH BEN

.SALAH MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2021 يياير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 EL MOSTAFA )3( تفويت السيد

JAMMAKH 1.000 حصة اجتلاعية 

من أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد 

)MOHAMED NAJIDI )3 بتاريخ 29 

يياير 2021.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 08 يياير 

2021 تحت رقم 43.
295I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE SAFOIS BOIS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
 SOCIETE SAFOIS BOIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : فدوى 2 
شارع سان لوي حي موالي سليلان  - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42003

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  30 شتيبر  املؤرخ في 
 SOCIETE SAFOIS BOIS SARL
محدود3  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   100.000
شارع سان لوي   2 اإلجتلاعي فدوى 
فاس   30000  - حي موالي سليلان  
اللتي  لللشاكل  نتيجة ليظرا  املغرب 
الظروف  بسبب  الشركة  تعيشها 

االقتصادية الحالية.
و عين:

و  سيداني  عثلان   السيد)3( 
تجزء3 سبرونور شارع   26 عيوانه)ا( 
املغرب  فاس   30000 جطيب   ابن 

كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
اقامة  وفي   2020 شتيبر   30 بتاريخ 
ايوب شقة 2 زنقة سان مورييو شارع 
 - صفرو   طريق   2 وفاء  حي  رياض 

30000 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 92/021.

296I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MOHAM TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 STE MOHAM TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر 

2 رقم 13 تجزئة قرويين طريق 

عين شقف فاس  - 30000 فاس 

البلغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61949

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قزيبر  كلثوم   )3( السيد  تفويت 

160 حصة اجتلاعية من أصل 160 

مصطفى   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغري�سي  بتاريخ 16 نونبر 2020.

تفويت السيد )3( اميية بلغري�سي  

 100 حصة اجتلاعية من أصل   14

مصطفى   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغري�سي  بتاريخ 16 نونبر 2020.

تفويت السيد )3( اميية بلغري�سي  

 100 حصة اجتلاعية من أصل   13

محلد   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغري�سي  بتاريخ 16 نونبر 2020.

تفويت السيد )3( عثلان بلغري�سي  

160 حصة اجتلاعية من أصل 160 

محلد   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغري�سي  بتاريخ 16 نونبر 2020.

مريم بلغري�سي    )3( تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   100

100 حصة لفائد3  السيد )3( حسن 

بلغري�سي بتاريخ 16 نونبر 2020.

تفويت السيد )3( اميية بلغري�سي  

 100 حصة اجتلاعية من أصل   23

حسن   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغري�سي بتاريخ 16 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 51.

292I

Les bons comptes

TMG CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1125

20000، Casablanca Maroc

TMG CONSTRUCTION  شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

غيثة 2 مكاز3 رقم 10 بوزنيقة - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6391

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2020 دجيبر   29 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   400.000« قدره 

«1.300.000 درهم» إلى »1.200.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يياير 2021 تحت رقم 03.

298I
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Les bons comptes

BONADEA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1125

20000، Casablanca Maroc
BONADEA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 شارع 
موالي يوسف  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.120325

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   15 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم»   600.000« قدره 
«1.000.000 درهم» إلى »1.600.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260382.
299I

Les bons comptes

BONADEA
شركة ذات املسؤولية املحدود3

جفض رأسلال الشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1125

20000، Casablanca Maroc
BONADEA شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 شارع 
موالي يوسف - 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.120325

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2020 دجيبر   15 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 
من  أي  درهم»   900.000« قدره 

 200.000« إلى  درهم»   1.600.000»
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260382.

800I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MOHAM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

  STE MOHAM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3
 STE وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 MOHAM TRAVAUX SARL -

30000 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61949

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2020 نونبر   16 املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

بلغري�سي  حسن كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 51.

801I

International Juris Consulting

 Trade Intelligence
Consulting

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
Trade Intelligence Consulting

  شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الحر3، قصر املجاز، واد الرمل، 

تجزئة 40 - 90060 طيجة املللكة 

املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43212

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2020 تم تعيين  30 دجيبر  املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

   Niang Louis Mamour Babacar

كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 234.

802I

FATHICONSULTING

FAMIBEL
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATHICONSULTING

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

FAMIBEL شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني ، الطابق 3 ، شقة رقم 6  

- 20000 الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

428401

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2019 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAMIBEL

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد ميتجات التجليل

اإلستيراد والتصدير.

46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الزرقطوني ، الطابق 3 ، شقة رقم 6  

- 20000 الدار البيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد شتيوي مهدي  

درهم   100.000 بقيلة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  السيد شتيوي مهدي  

الطابق   ،8 علار3   ، كاليفورنيا  باب 

السفلي شقة 1 ، عين الشق  20000 

الدار البيضاء   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  السيد شتيوي مهدي  

الطابق   ،8 علار3   ، كاليفورنيا  باب 

السفلي شقة 1 ، عين الشق  20000 

الدار البيضاء   املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2019 تحت رقم 696901.

803I

س-اطلس

 OPTIC BOULEVARD
MOHAMED V
إعالن متعدد القرارات

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، 

بني مالل املغرب
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 OPTIC BOULEVARD

MOHAMED V »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة داي 

الحي االداري محل رقم 13 - 23000 

بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9183

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الهادي  عبد  افكر  السيد  تفويت 

لفائد3 السيد الياس  )1000 حصة( 

االيوبي

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

االيوبي  الياس  السيد  تعيين  مايلي: 

استقالة  بعد  للشركة  كلسيروحيد 

السيد افكرعبد الهادي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 

تتلثل  التي  الشركاء  حصص  مايلي: 

في:السيد الياس االيوبي 1000 حصة 

اجتلاعية 

على  ييص  الذي   :2 رقم  بيد 

:حدد  االجتلاعي  املال  راس  مايلي: 

على  موزع  درهم   100.000 في 

درهم   100 فئة  من  1000حصة 

التالي  الشكل  على  موزعة  للحصة 

حصة   1000 الياس االيوبي  :السيد 

اجتلاعية

على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 

السيد   : تعيين مسير الشركة   مايلي: 

الياس االيوبي كلسيروحيد للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 06 يياير 

2021 تحت رقم 26.

804I

COMPTAMED

VENISE FORTE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

VENISE FORTE شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22  الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VENISE FORTE

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سلية 
رقم 22  الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زهير3  املغاري  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  زهير3  املغاري  السيد3 
 2 I رقم  اقامة عقبة بن نافع علار3  
طابق  2 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  زهير3  املغاري  السيد3 
 2 I رقم  اقامة عقبة بن نافع علار3  
طابق  2 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260601.

805I

STE ARSALAN CHAOUIA

 Société IMMOBILIERE
BIKANER

إعالن متعدد القرارات

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
  Société IMMOBILIERE BIKANER

»شركة ذات املسؤولية املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: 3 شارع 
محلد الخامس - 26000 سطات 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1209

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 26 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

- توزيع جديد لرأس املال
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

-إدار3
قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 
مللوكة  تزال  ال  التي  األرض  بيع   -
 IMMOBILIERE BIKANER لشركة 

SARL

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

ببياء  قامت  إدارات  شكاوى ضد   --

 IMMOBILIERE أرض تابعة لشركة 

جليع  جرق     BIKANER SARL

القوانين ذات الصلة

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

اإلجراءات  إتلام  صالحيات   - مايلي: 

القانونية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

الذي  سبعة:  رقم  بيد 

 LAROUSSI مايلي:  على  ييص 

                            ARDOIN .............1 225 parts

 LAROUSSI MOHAMED...........1

 049 parts                            LAROUSSI

                            LAILA......................632 parts

LAROUSSI MERIEM..................6

 32parts                            LAROUSSI

                            FAYCAL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1parts

LAROUSSI AZZEDINE.................

..1parts

بيد رقم جلسة عشر: الذي ييص 

بشكل  الشركة  ستلتزم  مايلي:  على 

بها  املتعلقة  األعلال  بجليع  صحيح 

لعرو�سي  السيد  توقيع  جالل  من 
و  محلد  لعرو�سي  السيد  و  رضوان 

السيد3 لعرو�سي ليلى

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2021 تحت رقم 21/21.

806I

Mustapha ZAKHNINI 

PETRO SIF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS EL MA
NADOR ، 62602، الياضور 

املغرب

 PETRO SIF SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها االجتلاعي زنقة 

القياد3 راس املاء الياضور - 62602 

الياضور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19592

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2020 01 دجيبر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »محطة الوقود » 

إلى »مسير محطة الوقود ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور  بتاريخ 12 يياير 

2021 تحت رقم 65.

802I

 شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيدية

DIMARENT
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معتلد 

بالرشيدية

52 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحلر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

DIMARENT   شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 5 

)مراب( الزنقة 32 حي اوالد الحاج 

الرشيدية - 52000 الرشيدية  

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14053

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2020 تم تعيين 

هال  مسير جديد للشركة السيد)3( 

بابا اللة مريم كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 13 يياير 

2021 تحت رقم 14.

808I

FIDUCIA-MID

OUDA MINERALS  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق مكياس 

ميلالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

OUDA MINERALS  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 82 شارع 

املسير3 الخضراء  - 54350 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OUDA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MINERALS  SARL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

لحسلب  البضائع  نقل  املعادن، 

الغير، التصدير و االستيراد .

82 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

ميدلت   54350  - املسير3 الخضراء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  الصواني  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   500   :

للحصة.

السيد فاتحي ياسين :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  الصواني  السيد 

محلد  شارع   2 كلم  عيوانه)ا( 

ميدلت   54350 ميلالل  السادس 

املغرب.

السيد فاتحي ياسين عيوانه)ا( 34 
زنقة مو�سى بن نصير  54350 ميدلت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  الصواني  السيد 

محلد  شارع   2 كلم  عيوانه)ا( 

ميدلت   54350 ميلالل  السادس 

املغرب

السيد فاتحي ياسين عيوانه)ا( 34 
زنقة مو�سى بن نصير  54350 ميدلت 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

2021 تحت رقم 06.

809I

ائتلانية الشريفي مبارك

 Ste SMART سمارت ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

املعرب

 Ste SMART سلارت ماتيريو

MATERIAUX شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي مركز 

تيلوالي الطريق الرئيسية رقم 15 - 

81053 كلليم املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3112

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   16 في  املؤرخ 

»الطاقة  من  الشركة  نشاط  تغيير 

الشلسية.

مقاول في الربط الكهربائي
» إلى »الطاقة الشلسية

البياء او االشقال املختلفة
الصيانة الصياعية ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   16 بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2020 تحت رقم 385.

810I

ائتلانية الشريفي مبارك

 Ste SMART سمارت ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

املعرب
 Ste SMART سلارت ماتيريو

MATERIAUX شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي مركز 
تيلوالي الطريق الرئيسية رقم 15 - 

81053 كلليم .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3112

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 02 دجيبر 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدود3».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   16 بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2020 تحت رقم 385.

811I

ائتلانية الشريفي مبارك

سلارت ماتيريو

Ste SMART MATERIAUX 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة



عدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021)الجريدة الرسمية   1712

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

املعرب

 Ste SMART سلارت ماتيريو

MATERIAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

تيلوالي الطريق الرئيسية رقم 15 - 

81053 كلليم املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3112

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  02 دجيبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( بجديد 

كريم كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   16 بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2020 تحت رقم 385.

812I

ائتلانية الشريفي مبارك

 Ste SMART سمارت ماتيريو

MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

املعرب

 Ste SMART سلارت ماتيريو

MATERIAUX شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

تيلوالي الطريق الرئيسية رقم 15 - 

81053 كلليم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3112

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بجديد  كريم   )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   500

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

دجيبر   02 بتاريخ  احلاد  الحسين 

.2020

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   16 بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2020 تحت رقم 385.

813I

ائتلانية الشريفي مبارك

بينبيل

Ste BENBEL 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 

رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

املعرب

بينبيل Ste BENBEL شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

حسن 2 زنقة 18 نونبر رقم 13  - 

82000 طانطان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3931

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 16 مارس 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»شارع حسن 2 زنقة 18 نونبر رقم 13  

- 82000 طانطان املغرب» إلى »شارع 

 -  33 رقم   02 املختار السو�سي زنقة 

81000 كلليم  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

11 نونبر  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 241.

814I

ANAMAR FIDUCIAIRE

املنديلي كاش
EL MENDILI CASH 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

  EL MENDILI CASH امليديلي كاش

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

قاسم الزاهيري حي الفالحة  تيغير 

45800 تيغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

992

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : امليديلي 

. EL MENDILI CASH كاش

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

تيغير  الفالحة   حي  الزاهيري  قاسم 

45800 تيغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امليديلي موالي عبد امليعم 

درهم   100 بقيلة  حصة   100   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امليديلي  موالي عبد امليعم 

03 شارع مسلرير حي  رقم  عيوانه)ا( 

ايت برى  45800 تيغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امليديلي موالي عبد امليعم 

03 شارع مسلرير حي  رقم  عيوانه)ا( 

ايت برى  45800 تيغير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   13 بتاريخ  بتيغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 16.

815I

STE SUD EST GESTION SARL

M4-TECH

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العلار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

M4-TECH شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 428 

تجزئة موالي علي الشريف - 52000 

الرشيدية املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2020 دجيبر   30 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم»   1.090.000»

 1.100.000« إلى  درهم»   10.000»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 13 يياير 

2021 تحت رقم 15.

816I
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MEK FINANCE SARL

SOROEGEN
إعالن متعدد القرارات

MEK FINANCE SARL

 IM 14 APT 17  ETG 5 LOTIS(

 YOSR MARJANE 5 )SIDI

 BOUZEKRI ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOROEGEN

شركة ذات املسؤولية املحدود3 ذات 

الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 21 

سيدي بوزكري مكياس - 50000 

مكياس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25281

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 02 دجيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

الجديد  االسم  الشركة؛  اسم  تغيير 

 ALLACH PLANCHER SARL هو 

ذات  شركة  بالن�سي(  AU)عالش 

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تعديل النشاط التجاري؛ بعد 

سيصبح  التجاري  النشاط  التعديل 

البياء،  مواد  تجهيز  و  تصنيع  هو» 

نقل  بالتقسيط-  مواد البياء  تجار3  

البضائع لحساب الغير-   

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

املتعلقة   3 و   2 الفصول  تعديل 

باالسم و الغرض على التوالي

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

القوانين  اعتلاد  العام  الجلع  قرر 

الجديد3 املعدلة 

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

الجديد  االسم  الشركة؛  اسم  تغيير 

 ALLACH PLANCHER SARL هو 

ذات  شركة  بالن�سي(  AU)عالش 

الشريك  ذات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد

بيد رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

في  الشركة  من  الغرض  سيكون 

املغرب أو في الخارج ، بشكل مباشر أو 

لحسابها الخاص  ، سواء  غير مباشر 

تصنيع  أو لحساب أطراف ثالثة.     

مواد  تجار3   البياء.  مواد  وتجهيز 

البضائع  نقل  ؛  بالتقسيط  البياء 

املحاجر.  استغالل  الغير.  لحساب 

تاجر جللة  أعلال الهيدسة املدنية. 

أعلال متيوعة وأعلال  البياء.  ملواد 

 ● ؛  والدولية  الوطيية  التجار3  بياء. 

االستيراد والتصدير. ● نقل البضائع. 

● تأجير املركبات بسائق. ● شراء وبيع 

معدات اليقل البري. مشاركة الشركة 

بشكل مباشر أو غير   ، بأي وسيلة   ،

في جليع العلليات التي قد   ، مباشر 

طريق  عن  بغرضها  مرتبطة  تكون 

إنشاء شركات جديد3 أو املساهلة أو 
األسهم أو حقوق  االكتتاب أو شراء 

ا لذلك 
ً
الشركات أو االندماج أو جالف

أو تأجير أو إدار3 توظيف أي  ، إنشاء 

أو أجذ أو حياز3   ، علل أو مؤسسة 

العلليات  جليع  نقل  أو  تشغيل  أو 

بهذه  املتعلقة  االجتراع  وبراءات 

املشاركة   ، أعم  وبشكل  ؛  األنشطة 

في  للشركة  املباشر3  غير  أو  املباشر3 

جليع املعامالت املالية أو العقارية أو 

امليقولة وفي جليع الشركات التجارية 

أو الصياعية التي قد تكون ذات صلة 

ملاثلة  بغرض الشركة أو أي أشياء 

أو ذات صلة ، من شأنها تعزيز تيلية 

الشركة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلكياس   التجارية 

رقم  تحت   2021 يياير   06

.40411121000165

812I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

ARKEMARO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

104 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

ARKEMARO شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 104 

مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.320592

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2019 تقرر حل  31 دجيبر  املؤرخ في 

ARKEMARO شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   10.000 رأسلالها 

شارع  مكرر   104 اإلجتلاعي  مقرها 

 20000  - عبد املومن الطابق الرابع 

املغرب نتيجة الجلاع  الدار البيضاء 

الشركاء على تصفية الشركة.

و عين:

 POURQUIE  PIERRE السيد)3( 

شارع   14 عيوانه)ا(  و   ENEKO

مارشال فوش . بايون فرنسا كلصفي 

)3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 104 وفي   2020 دجيبر   31 بتاريخ 

مكرر شارع عبد املومن الطابق الرابع 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 261069.

818I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

د . ب . 2 . م .
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

د . ب . 2 . م .  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8  ونقــة 

الـحـــوزيـــة  حــي الســالم  السيــــال  -- 

20120  البيضــاء  املــغــــرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.229.242

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تقرر حل  24 دجيبر  املؤرخ في 

 . شركة ذات املسؤولية املحدود3 د 

 10.000 .   مبلغ رأسلالها  م   .  2  . ب 

  8 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

ونقــة الـحـــوزيـــة  حــي الســالم  السيــــال  

20120  البيضــاء  املــغــــرب  نتيجة   --

ل : امزمـــة  اإلقتصـــاديــــة .

ونقــة    8 و حدد مقر التصفية ب 

  -- السيــــال   حــي الســالم   الـحـــوزيـــة  

20210  البيضــاء  املــغــــرب . 

و عين:

و  لــحـــلـــــو   كـــريــــم    السيد)3( 

حــي  الـحـــوزيـــة   ونقــة    8 عيوانه)ا( 

البيضــاء     20210 السيــــال   الســالم  

املــغـــرب   كلصفي )3( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الســالم   حــي  الـحـــوزيـــة   ونقــة    8  :

السيــــال  البيــضـــاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260.942.

819I
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ائتلانية ميسيون كونساي

CONTINENTAL STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

ائتلانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
CONTINENTAL STEEL شركة 

ذات املسؤولية املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26، تجزئة 

بوليكون، الحي الصياعي، سيدي 
البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصلد  عبد   )3( السيد  تفويت 
12.000 حصة اجتلاعية من  جبران 
السيد  12.000 حصة لفائد3   أصل 
أكتوبر   23 بتاريخ  جبران  جليل   )3(

.2020
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260366.

820I

aice compta

SAMA LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
SAMA LIGHT  شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي التيسير 
2 زنقة 1 رقم 32 - 20530 البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAMA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. LIGHT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير بيع املعدات الكهربائية.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 20530  -  32 رقم   1 زنقة   2 التيسير 

البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد محلد وبوغروم 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد وبوغروم عيوانه)ا( 
حي التيسير 2 زنقة 1 رقم 62 20530 

البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد وبوغروم عيوانه)ا( 
حي التيسير 2 زنقة 1 رقم 62 20530 

البيضاء  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 261028.
821I

FIGENOUV

RIVAPRIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع اليصر علار3 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب
RIVAPRIM IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدود3

 E  وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم
98 متجر رقم 1 رياض  الزيتون  - 

50050 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RIVAPRIM IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 E 98  عيوان املقر االجتلاعي : رقم
متجر رقم 1 رياض  الزيتون  - 50050 

مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد اسليلاني عبد هللا 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد ابا حبيب علي :  500 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  اسليلاني  السيد 
 50020 املصلى  العويجة  عيوانه)ا( 

مكياس املغرب.
عيوانه)ا(  علي  حبيب  ابا  السيد 
 3 رقم   22 زنقة  م/ا  السالم  حي 

92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  اسليلاني  السيد 
 50020 املصلى  العويجة  عيوانه)ا( 

مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   08 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 121.
822I

ZHAR AHMED

CHARTRES-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

CHARTRES-EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

التجاري رقم 1 القطعة 99 تجزئة 

باب األندلس طريق مكياس فاس - 

30090 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60665

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2020 دجيبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )3( مصطفى فييش 

500 حصة اجتلاعية من أصل 500 

ابراهيم   )3( السيد  لفائد3   حصة 

فييش بتاريخ 04 دجيبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 6/2021.

823I

RDV QUALIFIE SUISSE

RDV QUALIFIE SUISSE
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RDV QUALIFIE SUISSE

46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

الشقة 6 ، 2000، الدار البيضاء 

الدار البيضاء

RDV QUALIFIE SUISSE شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد



1715 الجريدة الرسميةعدد 5648 - 13 جلادى امجر3 1442 )22 يياير 2021) 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 - 2000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484592

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RDV  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.QUALIFIE SUISSE
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتسويق  التعهيد  في  االستشارات 
الهاتفي واالستعانة بلصادر جارجية 

للخدمات اإلجبارية
وأنظلة  املعلومات  تكيولوجيا 

الكلبيوتر.
- جدمات التجار3 اإللكترونية

- استيراد وتصدير جليع امليتجات 
دون حصر املراجع.

واإلداري  التجاري  التلثيل   -
)التيقيب ، متابعة امللفات التجارية ،
واإلدار3   ، والتحصيل   ، الفواتير 
التجارية للحسابات املحلية الكبير3 ، 

ومراقبة العروض أو
اإلدارية  واملتابعة   ، االقتباس 
اقتراح   ، البياء  مواقع  أو  لألعلال 

استراتيجية االجتراق
والتسويق  والدراسة  التسويق 
مهلة  التجارية  واالستشارات 

والترويج و
إطالق امليتجات والخدمات(.

وساطة   ، تجار3   ، بيع   ، شراء   -
تجارية ، توزيع.

- التوزيع التجاري ألي ترجيص أو 
عالمة تجارية صيع في املغرب أو في

أي  على  الحصول   ، الخارج  في 
امتياز على اإلطالق.

نظم  وتسويق  وتهيئة  شراء   -
املعلومات..

46 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 - 2000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
توفيق  ديرادجي  غيريتش  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
توفيق  ديرادجي  غيريتش  السيد 
سارتر  بول  جان   200 عيوانه)ا( 
 25000 فرنسا  شامبيري   23000

فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
توفيق  ديرادجي  غيريتش  السيد 
سارتر  بول  جان   200 عيوانه)ا( 
 25000 فرنسا  شامبيري   23000

فرنسا فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

824I

CABINET AIF CONSULTING

LOGISTIMED
شركة ذات املسؤولية املحدود3

حل شركة

CABINET AIF CONSULTING
شارع عقبة إبن نافع الطابق 3 رقم 5 

الحي املحلدي الدار البيضاء
LOGISTIMED )في طور التصفية(  

شركة ذات مسؤولية محدود3
شارع لال الياقوت زاوية مصطفى 
املعاني  الطابق 2رقم 62 الدار 

البيضاء مقرها اإلجتلاعي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 268305

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود3 

رأسلالها  مبلغ   LOGISTIMED

 100.000

السفلي  الطابق  حبيبة  تجزية 

مقرها  البيضاء  الدار  لساسفة 

االجتلاعي
نتيجة ل عجز في النشاط التجاري 

تجزية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حبيبة الطابق السفلي لساسفة الدار 

البيضاء

و عين السيد)3( سحر بيداود حي 

عيوانه)ا(  مراكش   113 رقم  ترجى 

كلصفي )3( للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية

السفلي  الطابق  حبيبة  بتجزية 

لساسفة الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 694209.

825I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALUMINIUM ELBICHR
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 2،علار3 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكياس املغرب

ALUMINIUM ELBICHR شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر برقم 

338، زنقة 9، حي اطلس،  - 50020 

مكياس  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49291

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 02 يياير 2021 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
حي   ،9 زنقة   ،338 »متجر برقم  من 
املغرب»  مكياس    50020  - اطلس،  
سيدي   ،4 مرجان   ،E5 »رقم  إلى 
بوزكري،  - 50020 مكياس   املغرب».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   14 بتاريخ  بلكياس   التجارية 

2021 تحت رقم 231.
826I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BATI-GUESS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

BATI-GUESS شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : السالم 
علار3 ف 3 شقة بالطابق االر�سي 

زنقة بوعيانية طريق ايلوزار - 
30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38041
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2020 تقرر حل 
BATI-GUESS شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود3 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
بالطابق  شقة   3 ف  علار3  السالم 
االر�سي زنقة بوعيانية طريق ايلوزار 
ل-  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

افالس الشركة.
و عين:

و  بوعياد  سلية   السيد)3( 
طريق  االوداية  شارع   20 عيوانه)ا( 
املغرب  فاس   30000 ايلوزار  

كلصفي )3( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي السالم   2020 أكتوبر   21 بتاريخ 
االر�سي  بالطابق  شقة   3 ف  علار3 
 - ايلوزار  طريق  بوعيانية  زنقة 

30000 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3911/2020.
822I

Société marocaine de révision des comptes

PERFECT WALLS
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

PERFECT WALLS شركة ذات 
مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 332, 

شارع ابرهيم الروداني الطابق التاني 
املعاريف  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485342

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PERFECT WALLS
غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 
 ، ، حجار3 رصف  مواد البياء )طوب 

كتل جرسانية ، بالطات ... إلخ(.

 ,332  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع ابرهيم الروداني الطابق التاني 
البيضاء  الدار   20000  - املعاريف  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الكريم   عبد  ساجد  السيد 
درهم   100 بقيلة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  ساجد  السيد 
رقم  الفرح  حي  جرير  بن  عيوانه)ا( 

521 20000 بن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  ساجد  السيد 
رقم  الفرح  حي  جرير  بن  عيوانه)ا( 

521 20000 بن جرير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260980.

828I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

AHMED SOL SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
AHMED SOL SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الجيش امللكي, علار3 هيية 2,  
الطابق الثاني, الشقة رقم 6   - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

22902

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتيبر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AHMED SOL SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز : بيع, شراء 

ميتوجات  أنواع  جليع  تصنيع  و 

الخرسانة .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الجيش امللكي, علار3 هيية 2,  الطابق 

 93000  -    6 رقم  الشقة  الثاني, 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احليد3 عبد الغفور :  10 

حصة بقيلة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الغفور  عبد  احليد3  السيد 

عيوانه)ا( شارع طريفة, زنقة ب , رقم 

22  93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغفور  عبد  احليد3  السيد 

عيوانه)ا( شارع طريفة, زنقة ب , رقم 

22 93000 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 22 أكتوبر 

2020 تحت رقم 5102.

829I

FITICOF

STATION 2HI LES CERISES
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسان كيفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

 STATION 2HI LES CERISES

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 23 بلوك 

3 بئر انزران بيصفار - 31000 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STATION 2HI LES CERISES

-محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود.

23 بلوك  عيوان املقر االجتلاعي : 

3 بئر انزران بيصفار - 31000 صفرو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : احساين  حليد  السيد  

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد  اسلاعيل احساين :  250 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  حليد احساين عيوانه)ا( 

شارع محلد الخامس محطة طوطال  

31000 صفرو املغرب.
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احساين  اسلاعيل  السيد  
الخامس  محلد  شارع  عيوانه)ا( 
صفرو   31000 طوطال   محطة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حليد احساين عيوانه)ا( 
شارع محلد الخامس محطة طوطال  

31000 صفرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   13 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 09/2021.
830I

عادل الزميتة - محاسب-

ARDIANI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تاز3 ، 

35000، تاز3 املغرب
ARDIANI شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها االجتلاعي دوار 

اجعونة جيان املوساوي جلاعة باب 
مرزوقة تاز3 - 35000 تاز3 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5591
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2020 دجيبر   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-االنعاش العقاري.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   13 بتاريخ  بتاز3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 13/2021.
831I

ائتلانية بيان حيان

EAST -WEST CONSERVES
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية بيان حيان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 142 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

east -west conserves شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي مكتب رقم 2 ى 51 اقامة 

مبرور فطية املسار الحي الصياعي 

سيدي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 east  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.-west conserves

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

اقامة   51 ى   2 رقم  مكتب  االر�سي 

الصياعي  الحي  املسار  فطية  مبرور 

 40000  - مراكش  غانم  سيدي 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سكار  محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  سكار  محلد  السيد 

تجزئة جوهر رقم 134 تاركة 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  سكار  محلد  السيد 
تجزئة جوهر رقم 134 تاركة 40000 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119321.
832I

عادل الزميتة - محاسب-

ARDIANI
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تاز3 ، 

35000، تاز3 املغرب
ARDIANI  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

اجعونة جيان املوساوي جلاعة باب 
مرزوقة تاز3 - 35000 تاز3 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5591
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
2020 تم تعيين  21 دجيبر  املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 
البكري  انكادي    - الزياني  الطاس- 

أحلد- الحسين - أحلد كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   13 بتاريخ  بتاز3   االبتدائية 

2021 تحت رقم 13/2021.
833I

INNOVCUBATOR SARL

INNOVCUBATOR
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2290 وكالة العيون 
املديية، 20000، العيون املغرب

INNOVCUBATOR شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 

احسين تجزئة الوحد3 مجلوعة 

D-19 الشقة رقم 06 - 20000 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2021 يياير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بايكا  الحسان    )3( تفويت السيد 

90 حصة اجتلاعية من أصل 1.000 

محلد   )3( السيد  لفائد3   حصة 

بلغيتري بتاريخ 04 يياير 2021.

حسن   )3( السيد  تفويت 

160 حصة اجتلاعية من  الرحلوني 

السيد  لفائد3   حصة   1.000 أصل 

يياير   04 بتاريخ  بلغيتري  محلد   )3(

.2021

حسن    )3( السيد  تفويت 

120 حصة اجتلاعية من  الرحلوني 

أصل 1.000 حصة لفائد3  السيد )3( 

عبيد الطيار بتاريخ 04 يياير 2021.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   12 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2021 تحت رقم 24/2021.

834I

ائتلانية بيان حيان

TIZGHT OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية بيان حيان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 142 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

TIZGHT OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحلليد 

السعاد3 6 رقم 28 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110152

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIZGHT OPTIC

غرض الشركة بإيجاز : البصريات.

: املحلليد  عيوان املقر االجتلاعي 

السعاد3 6 رقم 28 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد رشيد بودشيش 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد بودشيش عيوانه)ا( 

مراكش   28 رقم   6 املحاميد سعاد3 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد بودشيش عيوانه)ا( 

مراكش   28 رقم   6 املحاميد سعاد3 

40000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119368.

835I

GLOFID

ASSURANCE RIZQ
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تغيير تسلية الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

ASSURANCE RIZQ شركة ذات 

املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها االجتلاعي  ر3,الطابق 

األول ، GH1شارع أبو بكر 

القادري سيدي معروف - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

428393

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير   2020 نونبر   16 املؤرخ في 

 ASSURANCE« تسلية الشركة من 

 NEWLINK« إلى   «RIZQ

. «ASSURANCES

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260910.

836I

COFISAM

CO-IUS Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

COFISAM

علار3 65,  الطابق االول  تجزئة  

مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

12000، تلار3 املغرب

CO-IUS Sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 9ك4 

,شارع اليجد, حي الرياض, الرباط - 

10106 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148829

 12 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

CO-  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IUS Sarl

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني و العلارات.

مقاولة في اشغال,صيانة و اصالح 

املباني..

عيوان املقر االجتلاعي : فيال 9ك4 

 - الرباط  حي الرياض,  ,شارع اليجد, 

10106 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 99.900 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 333   : السيد نور الدين نجيب 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد جلال الثالثي :  333 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد عبد العالي الخليفي :  333 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين نجيب عيوانه)ا( 

االطلس  شارع   4 شقة   29 علار3 

اكدال الرباط 10106 الرباط املغرب.

عيوانه)ا(  الثالثي  جلال  السيد 

 3 علار3  الوازيس  اقامة   23 قطاع 

 10106 حي الرياض الرباط   2 شقة 

الرباط املغرب.

الخليفي  العالي  عبد  السيد 

اقامة   2 شقة   2 علار3  عيوانه)ا( 

 10106 الرباط  النهضة  الواحة 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين نجيب عيوانه)ا( 

االطلس  شارع   4 شقة   29 علار3 

اكدال الرباط 10106 الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   13 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110238.

832I

ائتلانية بيان حيان

ALLINGROUP
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية بيان حيان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 142 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

ALLINGROUP شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

02 يلييا شقة رقم 6 طارق ابن زياد 

ابن عائشة اقامة اكسيل رقم 18 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALLINGROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
6 طارق ابن  02 يلييا شقة رقم  رقم 
رقم  اكسيل  اقامة  عائشة  ابن  زياد 

18 مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
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 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد علاد العبيدي  
حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  السيد علاد العبيدي  
238 طوالة الروض الجديد مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  السيد علاد العبيدي  
238 طوالة الروض الجديد مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119259.
838I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

KSISSOU PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
KSISSOU PIECES AUTO  شركة 

ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 11, زنقة 
جنساء, متجر ب - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23293

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2020 تقرر حل  21 دجيبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
 KSISSOU PIECES الشريك الوحيد 
 500.000 رأسلالها  مبلغ     AUTO
 ,11 درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
 90000  - ب  متجر  جنساء,  زنقة 
ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

مزاولة النشاط .

و حدد مقر التصفية ب 11, زنقة 
طيجة   90000  - ب  متجر  جنساء, 

املغرب. 
و عين:

و  اكسيسو    سعيد   السيد)3( 
11, زنقة جنساء, متجر ب  عيوانه)ا( 
 )3( املغرب كلصفي  طيجة    90000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
املفروضة  الحدود  االقتضاء  عيد   :

على الصالحيات  املخولة لهم 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   04 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 232869.

839I

ائتلانية بيان حيان

NOTORIETE DIGITALE
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ائتلانية بيان حيان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 142 مراكش ، 40000، 
مراكش مراكش

NOTORIETE DIGITALE شركة 
ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي العزؤزية 
باب القصور كراج 02 مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NOTORIETE DIGITALE

غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 
و االشهارات.

العزؤزية   : عيوان املقر االجتلاعي 
 - مراكش   02 كراج  القصور  باب 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : السيد ماجد مرح 

بقيلة 100 درهم للحصة .
السيد اسلاعيل اليوسفي :  500 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  مرح  ماجد  السيد 
 11 3 عللية الزيتون ف رقم  املسير3 

40000 مراكش املغرب.
اليوسفي  اسلاعيل  السيد 
1014 اقامة ريحانة اقامة  عيوانه)ا( 

26 مبروكة 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  مرح  ماجد  السيد 
 11 3 عللية الزيتون ف رقم  املسير3 

40000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119322.
840I

BASMA FUD

ORCHIDEES MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ORCHIDEES MARKET شركة 
ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
األوركيدي الشطر ٣ اإلقامة د 

محل رقم ١٧ شارع محلد السادس 
املحلدية - 20800 املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ORCHIDEES MARKET

التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

د  اإلقامة   ٣ الشطر  األوركيدي 

محل رقم ١٧ شارع محلد السادس 

املحلدية - 20800 املحلدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد طريق :  510 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

السيد املهدي طريق :  490 حصة 

بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  طريق  محلد  السيد 
زنقة املشلش فيال ١٣ بلوك ر قطاع 

الرباط   10100 الرياض  حي   ١٠

املغرب.

عيوانه)ا(  طريق  املهدي  السيد 
زنقة املشلش فيال ١٣ بلوك ر قطاع 

الرباط   10100 الرياض  حي   ١٠

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  طريق  محلد  السيد 
زنقة املشلش فيال ١٣ بلوك ر قطاع 

الرباط   10100 الرياض  حي   ١٠

املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 02 يياير 

2021 تحت رقم 42.

841I

MITAK CONSEIL

بول تكنيك

شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

بول تكييك شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   دوار أوالد 

عزوز 8 طريق الجديد3 - 20180 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.355142

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2020 نونبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بياني  لبنى    )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   500

نوال    )3( السيد  500 حصة لفائد3  

البيضة بتاريخ 19 نونبر 2020.

احلد    )3( السيد  تفويت 

الشرقاوي 500 حصة اجتلاعية من 

  )3( السيد  500 حصة لفائد3   أصل 

وفاء   بوح بتاريخ 19 نونبر 2020.

مكزاري  غيتة   )3( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.000

 )3( السيد  لفائد3   حصة   1.000

عادل   مدكري بتاريخ 19 نونبر 2020.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258682.

842I

ZS AUDIT & CONSULTING

CC CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
CC CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدود3
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 155 

 Boulevard IBN TACHEFINE -
.20000 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.152293
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2018 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 FARAG  )3( السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   FADHIL 14.800
لفائد3   حصة   40.000 أصل  من 
 19 AFRAA BILAL بتاريخ  السيد )3( 

أبريل 2018.
 FARAG  )3( السيد  تفويت 
FADHIL 6.400 حصة اجتلاعية من 
السيد  40.000 حصة لفائد3   أصل 
ZAINAB MADHLOUM بتاريخ   )3(

19 أبريل 2018.
 FARAG  )3( السيد  تفويت 
FADHIL 4.000 حصة اجتلاعية من 
السيد  40.000 حصة لفائد3   أصل 
 19 بتاريخ   FIRAS ROMANI  )3(

أبريل 2018.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2018 تحت رقم 00669563.
843I

مكتب ادريس للحسابات

AHL
إعالن متعدد القرارات

مكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب
AHL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود3»
وعيوان مقرها االجتلاعي: الطابق 

االول باب الغول ضهر املهراز فاس - 
30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39229
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
تفويت السيد الحلداوي بوزيان 500 
1000 للسيد قاسم  حصة من اصل 

بن الحسن بتاريخ 15/12/2020
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
استقالة السيد الحلداوي بوزيان و 
تعيين السيد قاسم بن الحسن مسير 

و شريك الوحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 
بيد رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من : 

 SARL AU الى SARL
الذي ييص على   :2 و   6 بيد رقم 
مايلي: الراسلال االجتلاعي محدد في 
100.000,00 درهم  :السيد قاسم بن 
الحسن املالك ل 1000 حصة بقيلة 

100درهم للحصة الواحد3
بيد رقم 21: الذي ييص على مايلي:  
تعيين السيد قاسم بن الحسن مسير 

و شريك الوحيد للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 129/021.

844I

FIDULATIMO

THN SEWING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC

 THN SEWING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : علار3 
9 شقة 30 الطابق السادس حي 
الجروند شارع املقاومة الدار 

البيضاء - 20500 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.134221
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبر   30 املؤرخ في 
شركة   THN SEWING SARL AU
ذات مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
 800.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار3 
حي  السادس  الطابق   30 شقة   9
الجروند شارع املقاومة الدار البيضاء 
- 20500 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
تجاري  نشاط  اي  تسجيل  لعدم 

للشركة ميد سية 2015
و عين:

السيد)3( نزهة   الكانة و عيوانه)ا( 
اقامة مريم الطابق   16 زنقة الفرابي 
طيجة   90060 طيجة   54 شقة   2

املغرب كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
علار3  وفي   2020 نونبر   30 بتاريخ 
حي  السادس  الطابق   30 شقة   9
الجروند شارع املقاومة الدار البيضاء 
43 مكرر زنقة الورود الطابق االر�سي 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258629.

845I

ATELIER TISSU

ATELIER TISSU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATELIER TISSU
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تجزئة فرح السالم GH39B إقامة  
92A الشقة 10 الطابق 1 الولفة، 

20500، الدارالبيضاء املغرب
ATELIER TISSU شركة ذات 

مسؤولية محدود3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة فرح 
السالم  GH39B إقامة 92A الشقة 
10 الطابق 1 الولفة  20500 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يياير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER TISSU
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستيراد.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 92A إقامة   GH39B السالم   فرح 
الشقة 10 الطابق 1 الولفة  20500 

الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : السيد سعيد ضايف 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  ضايف  سعيد  السيد 
الرقم   34 الزنقة   2 الصفاء  تجزئة 
49 عين الشق 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  ضايف  سعيد  السيد 
الرقم   34 الزنقة   2 الصفاء  تجزئة 
49 عين الشق 20500 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260999.
846I

BETA FIDUCIAIRE

ANNOUR BUS
شركة ذات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

ANNOUR BUS شركة ذات 
املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 15 زنقة 
الدار البيضاء 15 زنقة الدار البيضاء 

60000 وجد3 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12101

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2020 دجيبر   03 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ANNOUR BUS حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود3  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   19.200.000
اإلجتلاعي 15 زنقة الدار البيضاء 15 
وجد3   60000 البيضاء  الدار  زنقة 

املغرب نتيجة النهاء عقد الشركة.
و عين:

و  ازداد  اعلروش   السيد)3( 
طهر املحلة تجزئة السالم  عيوانه)ا( 
وجد3   60000  85 رقم   4 د  الزنقة 

املغرب كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
15 زنقة  2020 وفي  03 دجيبر  بتاريخ 
الدار البيضاء 15 زنقة الدار البيضاء 

60000 وجد3 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   02 بتاريخ  بوجد3   التجارية 

2021 تحت رقم 85.
842I

fidia audit

   MARI'AN FOOD
مغيو فود

شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

MARI›AN FOOD   مغيو فود 

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 201 زنقة 

مصطقى املعاني الطابق التاني 

الشقة 12 - 20130 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485362

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

MARI’AN FOOD   مغيو فود.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

 201  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة مصطقى املعاني الطابق التاني 

البيضاء  الدار   20130  -  12 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الطالب  حلز3  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  الطالب  حلز3  السيد 
رقم  الشهداء  شارع   15 بياني  بلوك 

343 ح م  20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  الطالب  حلز3  السيد 
رقم  الشهداء  شارع   15 بياني  بلوك 

343 ح م  20000 البيضاء املغرب

عيوانه)ا(  بنتوا  هشام  السيد 
الحي   1 رقم   8 زنقة   3 العيترية 

املحلدي 20000 البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 261005.

848I

STE SUD EST GESTION SARL

M4-TECH
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العلار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

M4-TECH  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 428 

تجزئة موالي علي الشريف  - 52000 

الرشيدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

2020 تم تعيين  30 دجيبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)3( الغلب 

يوسف كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 13 يياير 

2021 تحت رقم 15.

849I
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STE CROWN CONSULTING SARL

STE ATZ LOGISTIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 IMM ANGLE RUE ALGER

 N°2 ET RUE HAJRAT NKOUR

 N°166 3EME ETAGE B ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE ATZ LOGISTIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 122 

شارع حفيظ ابن عبدالبار قيسارية 

األندلس أنزران رقم 14 - 90060 

طيجة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3195

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 04 مارس 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

عبدالبار  ابن  حفيظ  شارع   122»

 -  14 أنزران رقم  قيسارية األندلس 

»محل  إلى  املغرب»  طيجة   90060

تجاري  بالطابق األول شارع تلوين  - 

32000 الحسيلة  املغرب».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 04 يياير 

2021 تحت رقم 08.

850I

FACE FIDUCIAIRE

DANCA
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

 DANCA

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

 130BD : وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 BOURGOGNE RESIDENCE

 SANAA CASABLANCA - 20000
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.314333
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2020 دجيبر   05 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية   DANCA حل 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 
درهم   10.000 رأسلالها  مبلغ 
 130BD اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 BOURGOGNE RESIDENCE
 SANAA CASABLANCA - 20000
ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
بسبب  التجاري  النشاط  انخفاض 

كوفيد 19.
و عين:

و  نعوم جاسم  جواد   السيد)3( 
عيوانه)ا( 9 زنقة فلورنس طابق 2 2 
مارس 20000 الدار البيضاء  املغرب  

كلصفي )3( للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 130BD 2020 وفي  09 دجيبر  بتاريخ 
 BOURGOGNE RESIDENCE
 SANAA CASABLANCA - 20000

الدار البيضاء  املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 260805.
851I

 FIDUCIAIRE 2                         مؤتلية  2 راء و تاء

RT SARL

 TRANS WORLD MONEY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 
ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

مؤتلية  2 راء و تاء                         
FIDUCIAIRE 2 RT SARL

شارع محلد القري علار3 11 شقة 4 
، 30000، فاس املغرب

 TRANS WORLD MONEY SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 26 

مكرر زنقة القوص طريق صفرو 

رقم 26 شارع القوس زنقة صفرو 

30060 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56583

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2020 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

 TRANS WORLD MONEY حل 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدود3 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   100.000 رأسلالها 

26 مكرر زنقة  مقرها اإلجتلاعي رقم 

شارع   26 القوص طريق صفرو رقم 

فاس   30060 صفرو  زنقة  القوس 

املغرب نتيجة لبعد مداوالت الجلعية 

أكتوبر   13 العلومية العادية بتاريخ 

2020 ، وافق املساهم الوحيد ، بعد 

، على حسابات  سلاع تقرير املصفي 

التصفية ،

واليته  من  وأعفاه  املصفي  أقال 

وقرر التوزيع

ثم   ، من صافي حصيلة التصفية 

أعلن إغالق علليات التصفية.

و عين:

و  الوزاني  عثلان    السيد)3( 

عيوانه)ا( رقم 26 شارع القوس زنقة 

صفرو 30060 فاس املغرب كلصفي 

)3( للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 26 2020 وفي رقم  13 أكتوبر  بتاريخ 

 30060  - شارع القوس زنقة صفرو 

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 42.

852I

MITAK CONSEIL

 بول تكنيك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 بول تكييك  شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار أوالد 

عزوز 8 طريق الجديد3 - 20180 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355142

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2020 نونبر   19 املؤرخ في 

السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

مدكري عادل  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258682.

853I

MASTERS CONSULTING

NAM TEK
شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة البيفسج اقامة الزيتونة 

مرس السلطان الدارالبيضاء ، 

20140، الدارالبيضاء املغرب

NAM TEK شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65 شارع 

الخوزام بو سيجور الدار البيضاء - 

20200 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.402491
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2019 يياير   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000 درهم» أي من »100.000 
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
طريق :  رفع القيلة اإلسلية لألسهم 

املوجود3.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2019 تحت رقم 202636.
854I

MITAK CONSEIL

بول تكنيك
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جديد للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

بول تكييك  شركة ذات املسؤولية 
املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  دوار أوالد 
عزوز 8 طريق الجديد3  - 20232 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355142

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2021 يياير   10 املؤرخ في 
السيد)3(  للشركة  جديد  مسير 

البيضة نوال كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 258682.
855I

ste cofiguer sarl

 STE AZIANE TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

ste aziane travaux sarl au شركة 
ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امللك 

املسمى عبد هللا الرقم 2 تجزئة عبد 
هللا - 35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2021/1951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ste  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.aziane travaux sarl au
غرض الشركة بإيجاز : - اليجار3

- اشغال مختلفة او البياء
- االت ومواد مختلفة.

امللك   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
2 تجزئة عبد  املسمى عبد هللا الرقم 

هللا - 35100 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ازيان نور الدين 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ازيان نور الدين عيوانه)ا( 
تجزئة ملك عبد هللا رقم 50 35100 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  محلد   ازيام  السيد 
 35100 رقم   عبد هللا  ملك  تجزئة 

جرسيف املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 14 يياير 

2021 تحت رقم 922/2021.

856I

ESPERE CONSULTING

 TAGAYOUTE BEST

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

 TAGAYOUTE BEST TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي التيلية 

بوجدور  - 21000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAGAYOUTE BEST TRANSPORT

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISES POUR

.COMPTE D’AUTRUI

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العيون   21000  - بوجدور   التيلية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

تكيوت  الكريم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيلة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

تكيوت  الكريم  عبد  السيد 
حي   102 رقم   2 بلوك  عيوانه)ا( 
الحرش ايت ملول 80000 ايت ملول 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

تكيوت  الكريم  عبد  السيد 
حي   102 رقم   2 بلوك  عيوانه)ا( 
الحرش ايت ملول 80000 ايت ملول 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24 دجيبر 

2020 تحت رقم 3192.

852I

KBH CONSULTING

 STE REDAMALAK
IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 STE REDAMALAK

IMMOBILIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

مارسيليا إقامة ملدراك 2, الطابق 4, 

طيجة. - 90060 طيجة  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66343

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

2020 تم اتخاذ  25 دجيبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

العيوان  إلى  االجتلاعي  املقر  تحويل 

 B3 التالي : مركب طيجة بوليفار جزء

48 شارع محلد  4 شقة رقم  الطابق 

الخامس طيجة.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

محلد  السيد  جدد  كشركاء  قبول 

بياني، و محلد مهدي بياني، 

قرار رقم 3: الذي ييص على مايلي: 

محلد  السيد  بيع  على  املصادقة 

السيد  إلى  حصة،   150 لحلوش 

محلد بياني.

قرار رقم 4: الذي ييص على مايلي: 

محلد  السيد  بيع  على  املصادقة 

السيد  إلى  حصة،   180 لحلوش 

محلد مهدي بياني.

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي:  املصادقة على بيع السيد عزيز 

عيساوي 40 حصة، إلى السيد محلد 

مهدي بياني.

قرار رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املصادقة على بيع السيد عبد العزيز 

محلد  السيد  إلى  حصة،   30 براد3 

مهدي بياني.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

قبول استقالة السيد محلد لحلوش 

من ميصبه كلسير للشركة ، وإعطائه 

،وغير قابلة  ذمة كاملة ونهائية  إبراء 

لليقض، و تعيين السيد محلد  بياني 
كلسير جديد للشركة، والذي سيكون 

امليصوص  الصالحيات  جليع  له 

عليها في اليظام األسا�سي للشركة ثم 

تأكيد السيد عزيزعيساوي في ميصبه 

الشركة  ستكون  و  للشركة,  كلسير 

من  لكل  املشترك،  بالتوقيع  ملزمة 

السيد عزيز عيساوي، و السيد محلد 

بياني.

قرار رقم 8: الذي ييص على مايلي: 

املوافقة على اليظام األسا�سي الجديد 

 SOCIETE REDAMALAK لشركة  

.IMMOBILIERE SARL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 4: الذي ييص على مايلي: 
املقر االجتلاعي

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
املساهلات

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
رأسلال

على  ييص  الذي   :13 رقم  بيد 
مايلي: تعيين املسير

على  ييص  الذي   :16 رقم  بيد 
مايلي: التوقيع

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   13 بتاريخ  بطيجة   التجارية 

2021 تحت رقم 229.

858I

FUTURE CONSEIL

 SOMMEIL
 DEVELOPPEMENT

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
 SOMMEIL DEVELOPPEMENT
TRAVAUX  شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالت الشقة 5 

الدارالبيضاء 20120 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485462

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOMMEIL DEVELOPPEMENT

. TRAVAUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء املتعدد3 
مقاول نقل البضائع .

زنقة   10  : عيوان املقر االجتلاعي 
 5 الشقة  الثالت  الطابق  الحرية 
الدارالبيضاء   20120 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .
 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جاشا   محلد  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه)ا(  جاشا   محلد  السيد 
تيغير  احصيا   يحيى   ايت  قصر 

45800 تيغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا(  جاشا   محلد  السيد 
تيغير  احصيا   يحيى   ايت  قصر 

45800 تيغير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 261158.
859I

s1 consulting

شركة برومو النسر مولتي 
سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة برومو النسر مولتي سيرفيس 
شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد
 AV MED وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 V IMM 18 VN SEFROU SEFROU

SEFROU 31000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

برومو النسر مولتي سيرفيس.

غرض الشركة بإيجاز : تجار3

أعلال مختلفة

قطع غيار.

 AV MED : عيوان املقر االجتلاعي

 V IMM 18 VN SEFROU SEFROU

SEFROU 31000 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ناصيري  السيد محلد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ناصيري عيوانه)ا(  السيد محلد 
صفرو  بيصفار  زالغ  حي   894 رقم 

SEFROU 31000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ناصيري عيوانه)ا(  السيد محلد 
صفرو  بيصفار  زالغ  حي   894 رقم 

SEFROU 31000 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

18 دجيبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 1098/2020.

860I
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EXCELLENTIA Consulting

AZEL & TARA
إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليلان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

AZEL & TARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3»

وعيوان مقرها االجتلاعي: 202, 

 BD ABDELMOUMEN, N5 RDC

 CASABLANCA - - CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323065

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 04 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

قرار بلواصلة نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 

ال تغيير في اليظام االسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجيبر 2020 تحت رقم 256936.

861I

EXCELLENTIA Consulting

LL›S CHOICE

إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليلان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

LL›S CHOICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود3 ذات الشريك 

الوحيد»

 RUE 3 :وعيوان مقرها االجتلاعي
 JABAL BOUYABLANE RACINE

 CASABLANCA - - CASABLANCA
.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.300399
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 29 شتيبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 
قرار بلواصلة نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
ال تغيير في اليظام االسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 253442.

862I

EXCELLENTIA Consulting

ALIF STRATEGIE
إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليلان عزمي الطابق 
6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

ALIF STRATEGIE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدود3»

 RUE 12 :وعيوان مقرها االجتلاعي
 NAJIB MAHFOUD 3EME ETAGE

 APPT N 5 CASABLANCA - -
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.435952

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 29 شتيبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ييص على مايلي: 

قرار بلواصلة نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�سي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 

ال تغيير في اليظام االسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 253441.

863I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE COMPLEXE LA

GARE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

رفع رأسلال الشركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحسان علار3 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE COMPLEXE LA GARE

شركة ذات املسؤولية املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 ANNAKHIL EL HAWZ

 COMMUNE SAADA

 MARRAKECH ANNAKHIL

 EL HAWZ COMMUNE

 SAADA MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.96942

العام  الجلع  بلقت�سى 

غشت   26 في  املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2020

درهم»   14.900.000« قدره  بلبلغ 

إلى  درهم»   15.000.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   15.000.000»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتيبر   22 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2020 تحت رقم 115653.

864I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «SEBRICOUA»

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار3 دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «SEBRICOUA« SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  تكمي 

الجديد ترميكت - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يياير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود3 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ «SEBRICOUA» SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : * بيع مواد 

البياء بالجللة 

*البياء واالشغال املختلفة 

* التصدير واالستيراد.

تكمي    : االجتلاعي  املقر  عيوان 

ورزازات   45000  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  تكرتي  السيد 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه)ا(  حسن  تكرتي  السيد 

 45000 ترميكت  الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا(  حسن  تكرتي  السيد 

 45000 ترميكت  الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   14 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2021 تحت رقم 24.

865I

COMPTAMAR EXPERTISE

CAP DIET
شركة ذات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

CAP DIET شركة ذات املسؤولية 

املحدود3

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة آية 

الطابق الثاني الشقة 11 املعاريف 

32 زنقة املدارس زاوية جيغوفلي - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 دجيبر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود3.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIET

غرض الشركة بإيجاز :  التسويق 

امليتجات  لجليع  والتلثيل  والتوزيع 

أو  املعدات  أو  املواد  أو  األشياء  أو 

امللحقات أو العالمات التجارية فيلا 

يتعلق بلجال التغذية وعلم التغذية 

واألغذية بشكل عام.

تقديم جدمات في مجال الغذاء   

وعلم التغذية.

 تسويق الوجبات الجاهز3.

أو  ماد3  أي  وتصدير  استيراد   

بضاعة..

عيوان املقر االجتلاعي : إقامة آية 

املعاريف   11 الشقة  الثاني  الطابق 
 - جيغوفلي  زاوية  املدارس  زنقة   32

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد3 

الشركة : 99 سية .

 10.000 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 20   : غفران  الطياش  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

 30   : جولة  الطياش  السيد3 

حصة بقيلة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد3 الطياش غفران عيوانه)ا( 

10 زنقة طه حسين ط السفلي الشقة 

2 اقامة فاتن حي كوتيي  20000 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد3 الطياش جولة عيوانه)ا( 

شقة   4 طابق  الكيدي  علر  زنقة   9

البيضاء  الدار   20000 بوركون   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 الطياش غفران عيوانه)ا( 

10 زنقة طه حسين ط السفلي الشقة 

2 اقامة فاتن حي كوتيي  20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يياير 2021 تحت رقم 261161.

866I
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املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 125/2020

حساب : 1503
تحويل شخص طبيعي
 إلى شخص معيوي

في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
15 ديسلبر 2020.

تم تحويل الشخص الذاتي عادل 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التراب 
واملسجل   222468D عدد  الوطيية 
 41152 بالسجل التجاري تحت رقم 
 STE إلى شخص معيوي تحت اسم 
 PHARMACIE ZITOUNA AL
التأسيس   MANSOUR SARL AU
 4 ب  علار3   02-01 مقرها  الكائن 

امليصور زيتونة )RX1( مكياس.
التجاري  األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة 1.000.000درهم.
لذلك فإن جليع التعرضات يجب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكياس داجل أجل جلسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشر3 الثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب التسوية والتصفية القضائية

ملف رقم 122/2020
حساب رقم 2556/2020

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
واملسجل   ،2020 ديسلبر   8 في 
ديسلبر   8 تاريخ  في  السبت  بسوق 
اسكتي  ابراهيم  السيد  باع   ،2020
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   ،E31242 رقم 
علي اوحلاد شارع األمير موالي عبد 
لفائد3 شركة  مراكش،   33 هللا رقم 
لرقم  الحاملة   BENSIMMO SARL
السجل التجاري RC 29235 والكائن 
 12 رقم   2 مقرها االجتلاعي ب كلم 

طريق أسفي مراكش.

الكائن  التجاري  األصل  جليع 

بشارع موالي عبد هللا علار3 املهدي 

بالسجل  واملسجل  مراكش   14 رقم 

بجليع   105534 التجاري تحت رقم 

بلبلغ  واملعيوية  املادية  عياصره 

350.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش داجل أ{ل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

 املحكلة التجارية بلراكش

ملف رقم 128/2020

حساب رقم 2589

RC : 105556

تقديم أصل تجاري حصة في الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل   2020 3 أغسطس  في 

 ،2020 أغسطس   4 بلراكش بتاريخ 

بسالم  اد  بوجلعة  السيد  قدم 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

م  ج  والساكن   ،  J81165 رقم 

امرشيش   298 رقم  شكسبير  زنقة 

لشركة مخبز3 املعاش الكائن مقرها 

عواطف  علار3  و2   1 في  االجتلاعي 

اسيف في طور التأسيس.

 1 الكائن  التجاري  االصل  جليع 

مراكش  اسيف  عواطف  علار3  و2 

واملعد مخبز3.

واملسجل بالسجل التجاري بجليع 

عياصره املادية واملعيوية كحصة في 

شركة قوم بلبلغ 1534000 درهم.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 

إلى   بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش داجل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر االعالن األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.

النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

 املحكلة التجارية بلراكش

ملف رقم 129/2020

حساب رقم 2593

بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلراكش   2020 أكتوبر   23

باع السيد   ،2020 20 نوفلبر  بتاريخ 

لبطاقة  الحامل  لعويية  احلد 

 E128556 رقم  الوطيية  التعريف 

الساكن الحي املحلدي الشلالي بلوك 

السيدعي�سى  لفائد3   12 رقم   111

التعريف  لبطاقة  الحامل  لعويية 

.EE251238 الوطيية رقم

الكائن  التجاري  األصل  جليع 

 696 املنزل  من  املستخرج  الدكان 

الوحد3 4 الداوديات واملعد للخياطة 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجليع عياصره املادية   45430 رقم 

واملعيوية، بلبلغ 100.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش داجل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري

ملف البيع رقم : 2020/321
حساب عدد : 1523

تجاري  حق  بيع  عقد  بلقت�سى 
لالشهاد  امليتصبان  العدالن  حرره 
بوجد3  االستئياف  محكلة  بدائر3 
يثرب  الرحلان  عبد  التوثيق  قسم 
أكتوبر   26 بتاريخ  وحلدي  ومحلد 
نوفلبر   2 بتاريخ  مسجل   ،2020
أس   19964 اإليداع  سجل   2020

12521، باع السيد :
يوسف عبدالوي : الساكن بطريق 
عوينت السراق تجزئة الطلحاوي رقم 

65 وجد3.
للسيد : 

بحي  الساكن   : حداد  محلد 
املحلدي تجزئة الوحد3 زنقة بالل بن 

رابح رقم 31 وجد3.
لللحل  التجاري  الحق  جليع 
الكائن بشارع الفطواكي رقم 16 مكرر 
وجد3، الغير مقيد بالسجل التجاري، 
بثلن قدره مائة واحدى عشر ألف 

درهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجد3 داجل أجل أقصاه 
للنشر3  املوالية  يوما  عشر  جلسة 
الثانية - تطبيقا لللاد3 84 من مدونة 

التجار3.
النشر3 الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/01
حساب رقم : 3103

الطرف األول :
بطاقة  رقم  التواتي،  لحسن 
التعريف الوطيية : A123931 مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  التولتي،  حيان 
 A326232  : الوطيية  التعريف 

مغربية الجنسية.

 II.  -  إعالنات قضائية
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األصل التجاري بيع الجوارب.
شارع   56 رقم  الرباط   : العيوان 

الحسن الثاني الرباط.
رقم السجل التجاري : 22822.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية جلسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

16 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/16
حساب رقم : 2390

باكتور  ابراهيم   : األول  الطرف 
التعريف  البطاقة  رقم  السالم  عبد 
الوطيية A328220 مغربي الجنسية، 
السعيدي  إلياس   : الثاني  الطرف 
الوطيية  التعريف  البطاقة  رقم 
AA100682 مغربي الجنسية، أسامة 
التعريف  البطاقة  رقم  السعيدي 
مغربي   AA100686 الوطيية 
الجنسية اليائب عنهلا السيد سعيد 

السعيدي.
املالبس  بيع   : التجاري  األصل   
املركز  الرباط   : العيوان  الجاهز3 
شارع الحسن   19 التجاري السعاد3 

الثاني.
 رقم السجل التجاري : 84486.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 15 عشر  جلسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

17 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/49
حساب رقم : 3022

الطرف األول : ليلى بيدريوش رقم 
مغربية الجنسية الطرف   A341191
البطاقة  رقم  األرناوي  ناهد   : الثاني 
التعريف الوطيية T 129316 مغربية

مطعم،   : الجنسية األصل التجاري   

 LE CEDRE DU التجاري  االسم 

LIBAN العيوان : الرباط حي الرياض 

محل ب 1 شارع عبد الرحيم بوعبيد 

السجل  رقم  أسيلا  تجاري  مركز 

التجاري : 108688.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

غاية  إلى  بالرباط  التجاري  السجل 
صدور  من  يوما   15 عشر  جلسة 

اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري

13/V/2020 ملف بيع رقم

حساب جاص 2696

)ذ.محلد  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بفاس  مؤرخ  بفاس(  موثق  لطفي 

 بتاريخ 11 سبتلبر 2020 و29 سبتلبر 

بتاريخ  بفاس  ومسجل   2020 

13 أكتوبر 2020.
باع السيد عبد الحليد كوزي، رقم 

الساكن   C29285 الوطيية  بطاقته 

شارع   3 تجزئة سيبرونور   12 بفاس 
ابن الخطيب للسيد علي الحسني، رقم 

والساكن   U2362 الوطيية  بطاقته 

بفاس 23، تجزئة تورية عين علير.

بفاس  املستغل  التجاري  األصل 
ليراك،   52 رقم   C3 حي حسني بلوك 

بالسجل  واملسجل  ابراهيم  سيدي 

 89586 رقم  تحت  بفاس  التجاري 

حسب  درهم   200.000 قدره  بثلن 

الشروط امليصوص عليها بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بفاس داجل أجل 

يوما   )15( عشر  جلسة  يتعدى  ال 

ابتداء من النشر3 الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

بشرى العرجي

9 مكرر

املحكلة التجارية بفاس
عقد تفويت حق الكراء التجاري

ملف بيع رقم : 2020/02
حساب جاص : 2356

سعد  )ذ.  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس(  موثق  بوعيان 
ومسجل   2020 سبتلبر   18 بتاريخ 

بفاس بتاريخ 21 سبتلبر 2020.
املقدم  املهدي  السيد  باع 
الوطيية  بطاقته  رقم  العروي�سي، 
 55 بفاس  والساكن   CD202335
زنقة علر بن جلون الطابق السفلي 

م.ج.
رقم  سكوري،  ياسين  للسيد 
 CD353034 الوطيية  بطاقته 
زنقة   22 رقم  بفاس  والساكن 
فيال  الخطيب  ابن  شارع  االقحوان 

فاس.
حق كراء املحل التجاري املستغل 
إقامة  لويس  سان  شارع   16 بفاس 

مجد علار3 3 طريق عين الشقف.
واملسجل بالسجل التجاري بفاس 

تحت رقم 23858.
بثلن قدره 100.000 درهم.

حسب الشروط امليصوص عليها 
بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط  
باملحكلة  التجارية بفاس داجل أجل 
ال يتعدى جلسة عشر يوما ابتداء من 

النشر3 الثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
بشرى العرجي

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع حق إيجار

رقم امللف : 130006
رقم الحساب : 11845

باع السيد ابراهيم جوز الحامل 
 ،BE549155 رقم  الوطيية  للبطاقة 
لفائد3 السيد محلد مقدام الحامل 
 ،BK190239 للبطاقة الوطيية رقم 
بيع حق إيجار لللحل الكائن بقسارية 
واملسجل   44 املحل  رقم  لوكيطوار 

.RC 322116 بالسجل التجاري

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

رقم امللف : 130012
رقم الحساب : 11932

باع السيد جلال الغا�سي الحامل 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
السيد3 بشرى  لفائد3   ،BE241554
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الهوازي 
األصل   ،BK122965 رقم  الوطيية 
البيضاء،  بالدار  الكائن  التجاري 
شارع مودي  العبدي،  قيسارية   ،20
الخياطة  التجاري  نشاطه  بوكيتا، 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية  تحت رقم 364244.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130024
حساب رقم : 12006
عقد بيع أصل تجاري

دهبي،  احسان  امنسة  باعت 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
AD91091 لفائد3 امنسة ميال  رقم 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ساطع، 
الوطيية رقم BK621908 بيع األصل 
البيضاء،  بالدار  الكائن   التجاري 
6 تجزئة مريم 2، سيدي مومن والذي 
تحت شعار  هو عبار3 عن صيدلية، 
»صيدلية ذكر هللا» ومسجل بالسجل 

التجاري تحت رقم 394044.
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تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   )15( داجل أجل جلسة عشر 

املوالي للنشر3 األولى والثانية.

النشر3 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130030

حساب رقم : 12021

تفويت األصل التجاري
العلاري،  سعيد  السيد  فوت 

مغربي الجنسية، مزداد بالدار البيضاء 

والحامل   1921 مارس   28 بتاريخ 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

املسلا3  الشركة  لفائد3   BJ104525

»ديلي 2 مارس» شركة ذات املسؤولية 

رأسلالها  ميفرد،  بشريك  املحدود3 

االجتلاعي  ومقرها  درهلا   400.000

 كائن بالدار البيضاء 11 شارع 2 مارس 

املسجلة  فارسوفي،  زنقة  وزاوية 

بالدار  للشركة  التجاري  بالسجل 

البيضاء تحت رقم 380629.

مجلوع األصل التجاري املعروف 

 CAFE SNACK CELECTA تحت اسم

املتواجد بالدار البيضاء، حي املحطة، 

بلفدير،  زاوية زنقة سجللاسة،   19

املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.301388

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   )15( داجل أجل جلسة عشر 

املوالي للنشر3 األولى والثانية.

النشر3 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130016
حساب رقم : 11926

بيع أصل تجاري
الحسين،  أجياط  السيد  باع 
للتعريف  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

رقم B54640 ؛
الحامل  حسن،  الراجي  السيد 
رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 

BE1090 ؛
الحامل  فاطلة،  الراجي  السيد3 
رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 

.BE26881
محيد،  حلونة  السيد  لفائد3 
للتعريف  الوطيية  للبطاقة  الحامل 
األصل  مجلوع   B309989 رقم 
بيع  عن  عبار3  هو  الذي  التجاري 
بالتقسيط - مالبس الجاهز3، الكائن 
بالدار البيضاء، مديية القديلة، درب 
كياو3، 145 زنقة الجديد3، واملسجل 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

كامتي :
مع شركة فعلية   213.316 عدد 
 433.290 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 433.294 ؛
مع شركة فعلية   433.290 عدد 
 213.316 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 433.294 ؛
مع شركة فعلية   433.294 عدد 
 213.316 رقم  التجاري  بالسجل 

ورقم 433.290.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   )15( داجل أجل جلسة عشر 

املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130036
حساب رقم : 12112

بيع أصل تجاري
باع :

الحامل  نافع،  محلد  السيد 
رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 

.B6049

لفائد3 :

الحاملة  الهراد،  فاطلة  السيد3 

رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 

.BL11853

الذي  التجاري،  األصل  مجلوع 

هو عبار3 عن تاجر جوارب ومالبس 

الكائن  فاجر3،  أو  جيد3  نوعية  من 

الفداء،  جلاعة  البيضاء،  بالدار 

واملسجل  139 مكرر،  زنقة اسليرن، 

البيضاء،  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم : 123494.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية، 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

أجل جلسة عشر  داجل  البيضاء، 

يوما املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 42/2020
إعالن عن تقديم أصل تجاري 

كحصة في الشركة
مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2020 نوفلبر   4 بتاريخ  اإلمضاء 
 2020 نوفلبر   10  : واملسجل بتاريخ 
قدم  بإدار3 التسجيل سوق السبت، 
السيد : عبد الهادي الدرقاوي الحامل 
 ،I1313010 : للبطاقة الوطيية عدد
لشركة  الساكن بام دار ولد زيدوح، 
: LES CAFES D SARL، شركة ذات 
عدد  تحت  واملسجلة  املسؤولية 
باملحكلة  التجاري  بالسجل   1483
مقرها  االبتدائية بالفقيه بن صالح، 
زنقة  الفتح  قيسارية  االجتلاعي 
تواكشط حي األمان دار ولد زيدوح، 
جليع األصل التجاري املقيد بالسجل 
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح تحت عدد : 10962 بجليع 
عياصره املادية واملعيوية والتي قومت 

بثلن قدره : 348400.00 درهم.

فعلى دائني مقدم األصل التجاري 

املذكور أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم 

إلى قسم السجل التجاري باملحكلة 

داجل  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية

23 مكرر

املحكلة االبتدائية بالفقيه بن 

صالح

شعبة السجل السجل التجاري

ملف بيع عدد
إعالن عن بيع أصل تجاري

توثيقي  رسمي  عقد  بلقت�سى 

محرر أمام األستاذ محلد السخوني 

صالح،  بن  الفقيه  بلديية  موثق 

مسجل   ،2020 ديسلبر   12 بتاريخ 

تحت   ،2020 ديسلبر   22 بتاريخ 

: اإليداع  سجل   : التالية   املراجع 

أمر   2020000522215025

 ،2020/4859   : باالستخالص 

 ،2020205415022 عدد  توصيل 

الحامل  رديوس  سلير  السيد  باع 

 ،IB 42626 عدد  التعريف  لبطاقة 

تجزئة  صالح،  بن  بالفقيع  الساكن 

السيد  لفائد3   ،42 الرقم  جوهر3، 

للبطاقة  الحامل  مرشيد  صالح 

الساكن   ،I1339 عدد  الوطيية 

بن  عالل  شارع  صالح،  بن  بالفقيه 

جليع األصل   ،182 الرقم  عبد هللا، 

الدواجن  لبيع  املخصص  التجاري 

دواجن  فضاء  املسمى  بالتفصيل، 

 ESPACE VOLAILLES بالدي، 

صالح  بن  بالفقيه  الكائن   BILADI
زنقة السوق تجزئة اإلدريسية الرقم 

2، املقيد بالسجل التجاري باملحكلة 

تحت  بالفقيه بن صالح،  االبتدائية 

بجليع عياصره املادية   ،6262 عدد 

مائة  قدره  وما  بثلن  واملعيوية، 

 150.000 درهم  ألف  وجلسون 

درهم.
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فعلى دائني البائع السالف الذكر 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أت 

السجل التجاري باملحكلة املذكور3 

تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داجل  أعاله 

نشر اإلعالن األول وبتنتهي في اليوم 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
س/ت : 40846.

حساب عدد : 15252.

من  و84   83 لللادتين  تطبيقا 

عقد  وبلقت�سى  التجارية،  مدونة 

توثيقي محرر من طرف األستاذ3 سلير 

 2020/10/08 في  املؤرخ  الزرهاوي 

بآسفي.

مخشان  املرحوم  ورثة  باعو 

للشركة HASBA SARL AU في ملثلها 

القانوني عبد اللطيف عزمي، مجلوع 

عياصره  بجليع  التجاري  األصل 

طريق  الكائن  واملعيوية  املادية 

املطار حي الصياعي أسفي واملسجل 

 40846 بالسجل التجاري تحت رقم 

عليها  امليصوص  الشروط  حسب 

 150.000 قدره  بثلن  البيع،  بعقد 

درهم.

يتعرضو  أن  البائع  لدائني  يجوز 

أجل  داجل  البيع  ثلن  أداء  على 

أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مضلونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

بإيداع  أو  بالتوصل،  اإلشعار  مع 

بكتابة  وصل  مقابل  التعرض  هذا 

أن  ويجب  املحكلة،  بهذه  الضبط 

البطالن  طائلة  تحت  التعرض  يبين 

مبلغ الدين وأسبابه واملواطن املختار 

داجل دائر3 املحكلة.

رئيس مصلحة كتابة الضبط

النشر3 الثانية

25 مكرر

 املحكمة االبتدائية بابن جرير
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 82/2020

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 
2020 مسجل في ابن  13 من نوفلبر 
تحت   2020 نوفلير   12 جرير بتاريخ 
: املداجيل  كياش   : التالية   املراجع 
امر   -  2020-0004224-110251

باستخالص 3928.
هللا  سعد  رشيدي  السيد  فوت 
لفائد3 السيد يوسف اغالف مجلوع 
لصيدلية  املعد  التجاري  األصل 
الكائية  البريد»  »صيدلية  املسمى 
شارع  الجديد  الحي  جرير  بابن 
واملسجل بالسجل  املركب التجاري، 
بابن  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
جرير بالسجل التحليلي عدد 3368 و 
السجل الترتيبي عدد 151 ويتكون من 
التجاري،  االسم   : املعيوية  العياصر 
وحق  التجارية  السلعة  الزبياء، 
األدوات   : املادية  والعياصر  الكراء 
استغالل  في  املستعللة  واملعدات 

األصل التجاري.
على دائني املفوت املذكور أعاله أن 
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 
باملحكلة االبتدائية بابن  التجاري   
تاريخ  داجل أجل يبتدئ من  جرير، 
اليوم  في  وبنتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم

بيع فرع أصل تجاري
ملف رقم : 25/2020
حساب رقم : 5152

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بسيدي قاسم :
الرسمي  العقد  بلقت�سى  إنه 
2020، من  نوفلبر   19 املحرر بتاريخ 
طرف األستاذ رضوان ايت حدو موثق

العربي  السيد  باع  قاسم،  بسيدي   

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرابحي 

بصفته   25223 م  ج  رقم  الوطيية 

امللثل القانوني لشركة رابحي للبياء 

لدى  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

السيد  لفائد3   ،26951 رقم  تحت 

لبطاقة  الحامل  كيلو،  الغني  عبد 

التعريف الوطيية رقم ج ك 31221.

وهو  جليع فرع األصل التجاري، 

عبار3 عن مقهى كائية بسيدي قاسم 

حي جوهر3 رقم 546 والتابعة لشركة 

رابحي للبياء.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور 

أعاله  أن يتقدموا بتعرضاتهم داجل 

يوما  عشر3  جلسة  أقصاه  أجل 

للقانون  طبقا  الثانية  النشر3  بعد 

مكتب السجل   - كتابة الضبط  إلى  

االبتدائية  باملحكلة   - التجاري 

بسيدي قاسم.

النشر3 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد الفتاح ماللي

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إشهار بيع أصل تجاري

من  محرر  توثيقي  عقد  بلوجب 

طرف األستاذ حسن السالوي موثق 

أغسطس   24 بتاريخ  بالدار البيضاء 

و4 سبتلبر 2020 باعت السيد3 فرح 

حطحوط، املقيد3 بالسجل التجاري 

باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم 

علي  حسن  السيد  لفائد3   43258

حسن مجلوع األصل التجاري عبار3 

 62 رقم  بسال  الكائن  صديلية  عن 

إجلالي  بثلن  الرحلة  حي   E قطاع 

قدره مليون 1.000.000 درهم.

النشر3 األولى

18 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 2021/3

حساب رقم : 2021/15519
إعالن عن بيع أصل تجاري

طرف  من  موثق  عقد  بلقت�سى 

في  مؤرخ  الحضيكي  البشير  املوثق 

بتاريخ  واملسجل   2020 ديسلبر   25

بوعز3  السيد  باع   2021 يياير   2
طارق  السيد  لفائد3  حلي�سي 
التجاري  األصل  مجلوع  األلو�سي 

الكائن  الخفيفة  لللأكوالت  املعد 

 REQUIN فيال  هرهور3  بتلار3 

شارع األمير موالي عبد هللا املسجل 

بالسجل التجاري تحت رقم 110148 

بثلن قدره 80.000 درهم وبذلك فإن 

الضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

مكتب  بتلار3  االبتدائية  باملحكلة 

السجل التجاري داجل أجل 15 يوما 

املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
ملف تيفيذي عقاري

رقم : 92/2020

حساب : 8584

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
كركاس  اللطيف  عبد  لفائد3 

أسلاء  املحجوز3  أجته  عن  املقدم 

كركاس ضد : الحق العام

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالرباط 

بتاريخ  ستقع  علومية  سلسر3  أن 

18مارس 2021 على الساعة العاشر3 

بهذه   5 صباحا بقاعة البيوعات رقم 

املحكلة قصد بيع :

املحجوز3  نصيب  باملزاد  يباع 

في  الحسين  بنت  كركاس  أسلاء 

29250/ر  رقم  الرسم  ذي  العقار 

وقدره   III الورد3  املسمى  امللك  من 

1125040/22848 هو عبار3 عن دار
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 82 سكيية بواجهة وحيد3 مساحتها 

زنقة    50 بالرقم  والكائن  مربع  متر 

بالرباط  العكاري  ابراهيم  سيدي 

واملتكونة من طابق أر�سي وطابق أول 

البياء،  مكتلل  غير  الثاني  والطابق 

العقار جله مكتري للغير.

البيع  انطالق  ثلن  حدد  وقد 

باملزاد العلني في مبلغ 8842.21 درهم 

يضاف إليه واجب جزيية الدولة 3 في 

املائة ومصاريف التيفيذ.

تقديم  أو  املعلومات  ولللزيد من 
بلكتب  االتصال  يلكن  عروض 
التيفيذ املدني العقاري بهذه املحكلة 

مأمور إجراءات التيفيذ.
جالد نبيه

عن رئيس مصلحة كتابة البط

21

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري
الرقم التحليلي : 2244
حساب رقم 1962 م

 ملف التقديم رقم 2019/51
تقديم اصل تجاري حصة في شركة

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بخريبكة تطبيقا 

مدونة  من  و104   83 لللقتضيات 

نعلن   15.95 رقم  القانون  التجار3، 

ما يلي :

 10 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

على صحة  مصادق   2020 ديسلبر 

السلطات  طرف  من  أطرافه  توقيع 

 2021 ديسلبر   21 بتاريخ  املختصة 

الهام  الكيوني  السيد3  قدمت 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري  األصل   ،B424336 رقم 

642 مكرر شارع موالي  الكائن برقم 

ملهية  مخصص  Iجريبكة  إدريس 
التجاري  بالسجل  مسجل  الصيدلة 

تحت رقم 2244 حيث تم تقويم هذا 

 1.850.000 األصل التجاري في مبلغ 

درهم حسب تقرير مراقب الحصص 

 PHARMACIE شركة  لفائد3  وذلك 

ش.ذ.م.م.   GUENNOUNI ILHAM

مسجلة تحت رقم 6223.

تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 

بلكتب الضبط بهذه املحكلة مكتب 

السجل التجاري بخريبكة داجل أجل 

أقصاه جلسة عشر يوما بعد النشر 

الثاني.

النشر3 األولى

رئيس مصلحة كتابة البط

23 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

املديرية الجهوية للتجهيز واليقل 

واللوجستيك واملاء كلليم واد نون

إعالن عن إجراء بحث علومي

بياء على قرار وزير التجهيز واليقل 

واللوجستيك واملاء رقم م.ج.ك.و.ن/ 

بتاريخ   م.إ.ع/د/2020/1125 

ابتداء  سيجرى   2020 ديسلبر   23

2 مارس  2021 إلى غاية  8 فبراير  من 

مشروع  بشأن  علومي  بحث   2021

البحري  العلومي  امللك  تحديد 

الترابية  بالجلاعة  املتعلق  لللقطع 

الوطية )ما بين الوتد رقم B84 والوتد 

رقم B116N( التابع للجلاعة الترابية 

الوطية، إقليم طانطان.

وقد وضع ملف البحث العلومي 

بلكاتب قياد3 الوطية، إقليم طانطان 

ملد3 شهر واحد )01( لتلقي مالحظات 

وتصريحات من يهلهم األمر.

12

وزار3 التجهيز واليقل واللوجستيك 

واملاء

إعالن عن إجراء بحث علومي

بياء على  قرار وزير التجهيز واليقل 

واللوجستيك واملاء رقم : م.ج.ك.و.ن/

 23 بتاريخ  م.إ.ع./د/1126/2020 

 8 2020 سيجرى ابتداء من  ديسلبر 

فبراير 2021 إلى غاية 2 مارس 2021 

امللك  تحديد  بشأن  علومي  بحث 

العلومي البحري لللقطع امللتد من 

)ما  الوطية  إلى  درعة  وادي  مصب 

 (B84 M1 والوتد رقم  بين الوتد رقم 

 - جليل  بن  الترابية  للجلاعة  التابع 

إقليم طانطان.

وقد وضع ملف البحث العلومي 

إقليم   - جليل  بن  قياد3  بلكاتب 

لتلقي   )1( ملد3 شهر واحد  طانطان، 

يهلهم  من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.

13

وزار3 التجهيز واليقل واللوجستيك 

واملاء

إعالن عن إجراء بحث علومي

بياء على  قرار وزير التجهيز واليقل 

واللوجستيك واملاء رقم : م.ج.ك.و.ن/

 23 بتاريخ  م.إ.ع./د/1122/2020 

 8 2020 سيجرى ابتداء من  ديسلبر 

فبراير 2021 إلى غاية 2 مارس 2021 

امللك  تحديد  بشأن  علومي  بحث 

العلومي البحري لللقطع امللتد من 

الواد  إلى  الوطية  الترابية  الجلاعة 

 B116N رقم  الوتد  بين  )ما  الواعر 

للجلاعة  التابع   )B222 رقم  والوتد 

الترابية شبيكة  - إقليم طانطان.

وقد وضع ملف البحث العلومي 

بإقليم  شبيكة  قياد3  بلكاتب 

لتلقي   )1( ملد3 شهر واحد  طانطان، 

يهلهم  من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.

14

وزار3 التجهيز واليقل واللوجستيك 
واملاء

املؤسسات املضر3 والغير املالئلة أو 
الخطير3 من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن امليافع 
واملضار

عن  الكشف  حول  بحثا  إن 
واحدا  شهرا  مدته  واملضار  امليافع 
يياير   25 تاريخ  من  ابتداء  سيفتتح 
عبد  موالي  جلاعة  بلكاتب   2021
بياء  وذلك  الجديد3،  إقليم  هللا، 
على الطلب املقدم من طرف شركة 
زيوت بترومين املغرب الكائن مقرها 
غافيري  جياللي  زنقة   18 االجتلاعي 
 ،20250 الدار البيضاء  عين السبع، 
وذلك قصد طلب الترجيص من أجل 
توسيع الطاقة االستيعابية ملستودع 
أنبوبين  وإنجاز  املحروقات  تخزين 
16’’ ناقلين لللواد البترولية  من فئة 
عبد هللا،  موالي  القروية  بالجلاعة 

إقليم الجديد3.
هذا، ويوجد ملف البحث بلكاتب 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  جلاعة 
حيث يلكن االطالع عليه  الجديد3، 
أوقات  وذلك جالل  يهله األمر،  ملن 

العلل اإلداري.
ع/ املدير الجهوي للتجهيز واليقل واللوجستيك 

بجهة الدار البيضاء سطات
إمضاء : سعيد زوين
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