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 ..........................................................................................................NAF-TRAV3260
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 ...............................................................................SUNSHINE BEACH CLUB3260

 ..............................................................................................................SEL CAR3261
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 ...................................................................................... BELLAQBIR MARBRE3282
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 .................................................................................................MERCATO CAR3283

 .......................................................................................................ZERFA AGRIً3283
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 ...............................................................STE SGHIR SINGAPOUR SARL AU3288

 ...................................................................................FOR MINING 3288فور مينين

 ........................................................................................................GMO VIGIL3289

 ............................................................................................. JAWAHER NORD3289
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 .......................................................................... AL ARABIA MAINTENANCE3298

 ........................................................................................... PECP SOLUTIONS3299
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 .............................................................................................................. AMILKA3512

 ............................................................................................SCH MARKETING3512
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 .......................................................................................................KEEP FORM3513
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 .............................................................F.A.S.T FLUENCY INSTITUTE PRIVE3522
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 ............................................................................AKAOUCH RIHAM TRANS3528

 ...........................................................................................LAHA SERGHINA -3529

 .............................................................................................BRICOMONDIAL3529
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 ......................................................................................SL MONEY SERVICES3550

 ........................................................................................AL MIBOU NEGOCE3550
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 .................................................................................................BRIDGE IMMO3550

 ............................................................................................. STE MECA BROD3551

 ...........................................................JBH TRAVAUX DE CONSTRUCTION3551
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 ......................................................................................... OUTIPUB NEGOCE3552
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 ..........................................................................................................SDK CARS3553
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 ............................................................. GARNET TRADE INTERNATIONAL3552

 ....................................................................................... 2EL BUILDING SARL3552
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 .............................................................................................FOPTEL GROUPE3556

 .................................................................................................................CMAN3556
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3560فيتوبيو أروم ش.م.م ش.و.................................................................................... 

 ...................................................................FIDAHDISTRIBUTION SARL AU3560

 ........................................................................................AKTAF TRANS SARL3560
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 ....................................................................NLIGHT DISTRIBUTION- SARL3562

 ................................................................STE SCORPION  IMPO SARL)AU(3562

 ......................................................................................................... HIC FOOD3563

 ..............................................................................................MSDK TRAVAUX3563
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 ..................................................................................................... LINK BETON3566
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 ..................................................................................................A2DL SARL AU3567

 ...........................................................................................BETCOMA TOURS3568
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 ........................................................................................................LIBILI INOX3568
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 ................................................................................................. »ICONE TECH«3569
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 .........................................................................................MAISON D›ESPOIR3570
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 ...............................................................................................GENIMOG SARL3570

 ............................................................................BOUMLIL ARCHITECTURE3571

 ....................................................................................... IBSOFT SOLUTIONS3571

 ............................................................................................. COMPLEPHARM3571
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 ......................................................................................................IVORY PARK3572

 .....................................................................AL KAMAL NAJAH REMSADES3573

 .............................................................................SOCIETE LG-BTP SARL AU3573

 ......................................................................................... MOURAD PROMO3573
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 .......................................................... AGRICOLE DU MAROC VERT3573

 .......................................................................................................INOVAMED3572

3572شركة حكونية كار ................................................................................................ 

 ......................................................................DELIVER TECH CONSULTING3572

 ................................................................................................A.C.H TRAVAUX3575

3575با4ا  نفست........................................................................................................... 

 .................................................................... STE TRANS HAMZA ET WALID3575

 ...................................................................................  STE  ABISSO EXPRESS3576

 ................................................................................................................ MBWC3576

 STE  AFRICAINE DE COMMERCE ET DEVELOPPEMENT  

 .......................ECONOMIQUE ET SOCIAL   MG PARTENARIATT3576

 ............................................................................WORKPLACE SOLUTIONS3577

 ....................................................................................................... BLACK TIRE3577

3577 وكالة أسفار أدر ر.................................................................................................. 

 ........................................................................................ STE ILYASS FORAGE3577

 ...................................................................................................HIZA PROMO3578

3578شركة طانوغي  لقادسية...................................................................................... 

 .......................................................................................................TROPO BAT3578

 .........................................................................................2A MULTISERVICES3578

 ............................................................................STE MABCHOUCH TRANS3579

 .........................................................................................2A MULTISERVICES3579

 ............................................................................................................. S.A.L.B.Z3579

 ............................................................................................ SUD PALESTIQUE3579

 ....................................................................................... BEST SUD TRAVAUX3580

 .............................................................................................. RM PACKAGING3580

 ............................................................................................................ FINIMAR3581

 .........................................................................................................M&K CAFE3581

 ........................................................ BETA MESSAGERIE INTERNATIONAL3581

 ........................................................................................................... BA.PALAS3581

 ...................................................................................................GOLD VALLEY3582

 ................................................................................................ WASHER SHOP3582

 ...................................................................DROGUERIE SAMI ABDRRAFIA3582

 ............. LA SOCIETE MAROCAINE D›ELECTRICITE ET D›IRRIGATION3582

 ........................................................................................ AZEL ARCHITECTES3583

 ................................................................................................................AZERIS3583

 ............................................................................................ XAVIER TRADING3583

 ...................................................................................... PARE BRISE EXPRESS3582

 .......................................................................................................MARIWALIS3582

 ...................................................................................... PARE BRISE EXPRESS3582

 .....................................................................................FOUR YOU GHALLAB3582

 .............................................................................................ABRAJ LOUKOUS3585

 .......................................................................................»DOZYMO TRANS« 3585

 ...................................................................................................OCTA PHARM3585

 ....................................................................KHAMRYCH ET JALAL SARLAU3586

 ...................................................................TAJ  AMENAGEMENT  SARL.AU3586

 ................................................... STE F.R.S AGRO IMPORT-EXPORT SARL3586

3586 كوي موح ميلتي سرفيس..................................................................................... 

 .....................................................................................L..Z.CONSTRUCTION3587

 ............................................................................ LES FERMES DE L›ORIENT3587

 ..........................................SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT RAHDOUNI SARL3587

 ...................................................................................................... CLEAR VIEW3587

 ...............................................................................................FAMILY BAKERY3588

 ................................................................................................................ ORVAY3588

 ..........................................................................STE PORTAFORTUNA SARL3588

 .................................................................................. KADINT CONSULTING3589
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 ............................................................................................... GOZALYEZ CAR3589

 ............................................................................................... GOZALYEZ CAR3589

 ............................................................................................... GOZALYEZ CAR3589

 ..........................................................DIBRA TRANS LOGISTICES SARL AU3589

 ............................................................................CENTRE DE BEAUTE SIMO3590

 ................................................................................................................ WATEP3590

 ................................................................................................................ WATEP3590

 ................................................................................................................ SIACET3590

 ..............................................................................................PRIVATE EVENTS3591

 ..........................................................................EXTRA LIBRAIRIE TINGHIR  3591

 ............................................................................................................MSUGAR3591

 ............................................ ZONE SECURITE EQUIPEMENT ET SERVICE3592

 .................................................MHD KHADAMATI TECH SARL-AU 3592شركة

3592شركة حلل كار ش.م.م.......................................................................................... 

 ...............................................................................OUMAZ-TRAVAUX SARL3593

 ................................................................................TASSHILATE ZOUHOUR3593

3593طر فاكا كوم.......................................................................................................... 

 ............................................................. STE MOIS TRAVAUX DIVERS SARL3592

 .................................................................................VOICE TECHNOLOGIES3592

..................................................................................................................  VTR3592

 ...........................................................................................TIWRIRIT PROMO3595

 .................................................................................................. AFK TRAVAUX3595

 .........................................................................................................SOFRAGEC3595

 ............................................................................................A B METROLOGIE3595

 ......................................................................................MAAKOLAT YASSINE3596

 ............................................................................. STE LOCATION LENJASSE3596

 ...........................................................EDEN ESCARGOT DE MARRAKECH3596

 ......................................................................HOSTED BY AFRICA »HEBYA«3597

 ........................................................................................AL ADARISSA AUTO3597

 .................................................................................. SHORE CONNET PLUS3597

 .............................................................................................STE FRUIIMPORT3598

 .........................................................................................HAIDA-YOUS TRAV3598

 ...........................................................................SOCIETE PIRABEL SARL AU3598

 .........................................................................................RIAD NOOS NOOS3599

 ....................................................................................................PLATOP 3599شركة

3599شركة مطعم بيتز  الستف د ................................................................................... 

 ........................................................................ STE TECHNO-YAZANE SARL3599

 ..............COMPTOIR DES TECHNIQUES D›IRRIGATION DE MEKNES3599

 .......................................................................................... LA TOUCHE DECO3600

 .................................... SOCIETE  SUPERSTAR GROUPE SECURITE SARL3600

 ......................................................................................................AGRI SPIKES3600

 .................................................................................................FARE SERVICES3601

 ............................................... ONLINE TRANSACTION TECHNOLOGIES3601

 .................................................................................................FARE SERVICES3601

 ................................................................................FILATURE SIDI M›SAHEL3601

 ............................................................................................. RELAIS MEDICAL3602

 ...................................................................................... MILLIONAIRE CAFFE3602

 ................................................................................................................ 3602طانكابل

 .......................................................................................................DARTS PRO3602

 .........................................................................................................ONESOUK3603

 ..................................................................................WASH AUTO YASMINE3603

 ......................................................................................................MIR INVEST 3603

 .................................................................................... ILLILI DEVELOPMENT3602

 .......................................................................................LE MAITRE ARTISAN3602

..................................................................................................................  H &  K3602

 ..............................................................................AWLAS CONSTRUCTION3602

 ...................................................................................... EL  FARAJA LOGISTIC3605

 ...............................................................................................................SAF DIV3605

 ......................................................STE SAHARA BUSINESS GLOBAL SARL3605

 ......................................................................................... LABOTECH.DE.BTP3606

 ...................................................................................... AGOURMED TRANS3606

 ..................................... TRANSPORT ET LOGISTIQUE RIMAL ASSAHRA3606

 ............................................................................................R.B.M.M SARL AU3606

 ....................................... ”KHIRAOUI OMAR OFFICE SUPPLIES “KOOS«3607

 .............................................................................................MENABEST COM3607

 .............................................................................SWEETIN DEVELOPMENT3607

 ............................................................................................... TANAKOB AGRI3608

 ........................................................................ .STE ABASJIL TRAVAUX SARL3608

 ..........................................................................................................LM PECHE3608

 ..................................................................................BELGNAOUIYA  TRANS3608
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3609 سيليا مخبزة وحلويات......................................................................................... 

 ...................................................................................................BEAR BERRIES3609

 ................................................................................................. STE ALI ASSOU3609

 ......................................................................................... MOROCCOLIDAYS3610

 ........................................................................................................ MK DRINK3610

 .................................................................................................. STE CARESBEL3610

 ...............................................................................................NORD DU LUXE3611

 ...................................................................SOCIETE » NUMERA « SARL AU3611

3611س س ف طر فو................................................................................................... 

 ........................................................................................AL ADARISSA AUTO3612

 ............................................ ECOSERVICE NEGOCE IMPORT ET EXPORT3612

 CENTRE FRAICAIS D’EXPERTISE, D’ETUDE ET DE CONSEIL  «

 .........................................................................»AGRICOLE SARL/AU3612

 ............................................................................................... STE SMS RETAIL3613

 .............................................................................. TINIGUIR COQUILLAGES3613

 ...................................................................................MARCHICA WORK AU3613

 ..................................« SUBLIME VALLEY » S.A.R.L D›ASSOCIE UNIQUE3612

 .............................................................................................................. RAABTA3612

 ........................................................................................................... PRINOVA3612

 ........................................................................... STE SECU-GOOD SARL AU3615

 .............................................................................................................TIZCARS3615

 ...........................................................................................LAZÄR M.ALI FISH3615

 .........................................................STE MECHKOUR SERVICES SARL AU3616

 ........................................................................................... DERMA PROTECT3616

 ................................................................................. STE ET-TAZROUTI SARL3616

 ............................................................................................................FAPRALU3617

 ................................................................................................KEMOSSA FISH3617

 .......................................................................................ABDERRAFIA TRANS3617

 ...........................................................................................................NAPOLI-S3618

 .......................................................................................... PRO IMMO MDIQ3618

3618في2 تور................................................................................................................ 

 ...................................................................................................W2W WORKS3618

3619ميفو تري سقر ط................................................................................................. 

 ................................................................................. ZIKAMED REAL ESTATE3619

 ....................................................................................................LYLYA SHOES3619

 ................................................................................................HABACH AGRO3620

3620حد ئق  لياسمين.................................................................................................. 

 ................................................................................................................BEARIC3621

 ...............................................................................................ATBAK KHADIJA3621

 ................................................................. RISK MANAGEMENT CONCEPT3621

 ..............................................................................................NOR MARISCOS3622

 ........................................................................................... ESPACE TOUBKAL3622

 .......................................................................................... ATLAS NORD BATI3622

 ....................................................................................................ZFC PROJECT3623

 .....................................................................................MENARA OUVRAGES3623

 ...............................................................................AMRO INTERNATIONAL3623

 ..............................................................................................ORNEMENTALIS3623

 ...........................................................................................................DROMAX3622

 ....................................................................................................PEDALOMED3622

 ...................................................................................... SWEET HOME BY MJ3622

 ...................................................SOCIÉTÉ »AHBASS TRAVAUX « SARL AU3625

..................................................................................................................  M2FC3625

 ............................................................................................ ELEGANT WOOD3625

 ...................................................................................STE ALIMAR SECURITE3626

 .................................................................................................... EDUCINVEST3626

 .....................................PROFESSIONNEL OUBLATACHE SERVICE ̈ POS3626

 .................................................................CABINET ZAKOUN & ASSOCIES3626

 .......................... SOCIETE GENERALE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES3627

 ....................................................................................STE LAYALI DIMACHK3627

 ..............................................................A&N SOURCING MULTISERVICES3627

 ..................................................................................................... 3628 فر رين  نرجي

 ........................................................................................................CREAPOLIS3628

 ................................................................................ INSIGHT COM SARL AU3628

 ......................................................................................... CONFICO SARL AU3629

 ........................................................................ DOMAINE ARZAK MEJJATIA3629

 ......................................................... STONE BUSINESS NORTH AFRICAN3629

 ............................................................................................................ AKTREST3629

 ..................................................................................................... 3630*كافي بيلياردو*

 .....................................................................................GENIUS ALUMINIUM3630

 ..........................................................................................TRANS EL HAJJAMI3630
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 ..................................................................................................... SMP GROUP3631

 ..................................................................CENTRE D›EMO DIALYSE BADR3631

 .................................................................................................... BCHR TRANS3631

 ............................................................................................... ISWABN TRANS3632

 ................................................................................... CHOPPY ANIMALERIE3632

 ......................................................................................................... IMLILISUD3632

 .............................................................................................NOMAD›S LAND3633

 .......................................................................................................ARTMONID3633

 .................................................................................................... ARBRE DORE3633

 ...............................................................................................................S.I.A.T.E3632

 .....................................................................................................INNOVDIGIT3632

 ...........................................................................................................ALFA SUD3632

 .....................................................................................................DRAIDI AGRI3632

 .....................................................TRANS LOGISTIC DIAGONAL SARL AU3635

 ............................................................................................. FEDDANELBHAR3635

 ..........................................................................RESTAURANT BAB AL WAD3635

 ................................................................................. OFFICINE LAKNASSISS 3636

 .........................................................................................................KA PRESTA3636

 ............................................................................................. MYRKAB INVEST3636

 .............................................................................................................SODNEF3637

 ........................................................................................... 3637 تيا سبور كونسيلتين

 ............................................................................................ KIMI BIJOU-CAPE3637

 ..........................................................................................................L.A DISTRI3637

 .......................................................... PURPOSE INFLUENCE MARKETING3638

3638لو 4ور كارز............................................................................................................ 

 ............................................................................................. BIG PRESTATION3638

 ...........................................................................................................SOZARYA3639

 ..................................................................TIME MANAGEMENT SERVICES3639

 ........................................................................................ LY KE TRANS INTER3639

 ........................................................................................ LY KE TRANS INTER3639

 ........................................................................................ LY KE TRANS INTER3620

 .....................................................................................ETAPE AUTO MAROC3620

 ........................................................................ TOTAL BUSINESS HUNTING3620

 ........................................................... JAZOULA SUBSTANCS MINERALES3620

 ......................................................... JAZOULA SUBSTANCES MINERALES3621

 ................................................................................................CENTRAL KECH3621

 ............................................................................................................COMSEIL3621

 ................................................................... SKN INDUSTRIAL SOLUTIONS3621

 ..........................................................................................................LARAMED3622

 .....................................................................................SOCIETE CARTOMAG3622

 ........................................................................................................ 3622محمد وشري

 ..............................................ZAGO IMMOBILIER ET SERVICES SARL AU3622

 ....................................................................................................... MAROMAR3623

 ............................................................................................................. DIVMAC3623

 .........................................................................................BLANCHERIE D›OR3623

 ....................................................................................... LARASE DES SABLES3623

 ..................................................LABORATOIRES PRODISPHAR SARL-AU3622

 ..................................................................................................BAGAGE TAHA3622

 ....................................................................................STE THAER SONDAGE3622

 ..................................................................GRANITE MARBRE DU SAHARA3625

 ............................................................................................ STE TRADERMILL3625

 ...........................................................................................CABINET ZIZI M.A3625

 ........................................................................................ RM DEPARTEMENT3625

 ................................................................................................ 3626 رزون   سنسمن

 ..................................................................SOCIETE LE BONSAI SUSHI BAR3626

 ..........................................................................................................COLDFIRE3626

 SOCIETE AGOURAY DE TRANSPORT INTERNATIONAL ET

 ............................................................................... NATIONAL SATIN3627

 .......................................................................................... TAHANAOUT GAZ3627

 ....................................................................... 3627 بريستامين للخدمات وتكنولو يا

................................................................................................................ 3627تاكما 

 .................................................................... STE AFRICKAMO TRANS PLUS3628

 ........................................................................................... CJSA IMMOBILIER3628

 ................................................................................................KAMAR CHERK3628

 ...........................................................................................................MADVOC3629

 .............................................................................................TELCAM MAROC3629

 .....................................................TRANS LOGISTIC DIAGONAL SARL AU3629

 ....................................................................................... WONDER TRAVAUX3629

 .........................................................................................................SOGECELK3650

 ............................................................... STE TARJA TRAVAUX ET NEGOCE3650
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 ...................................................................................NOVARES MOROCCO3650

 .......................................................................................................CHANTACO3651

 .................................................................................................................ECCBC3651

 .......................................................................................................SOPREMAG3651

 .........................................................................ASTRA COLOMBE TAOUFIK3651

 ...............................................................UNIQUE DISTRIBUTEUR ORIENT3652

 ............................................................................................................IVAR CAR3652

 ................................................................................................... ERGUIG TRAV3652

 ................................................................................................AZYAR SERVICE3653

 ............................................................................CHANIGUI CONTRACTOR3653

 .....................................................................................................G.T. EXPRESS3653

 ..................................................................................LOTISSIMMO SARL AU3653

 .................................................................................................PST MASSOUK3652

 ....................................ISTANBUL COLLE PEINTURE -3652 سطنبول كول بانتيف

 ................................................................................................H.A.B TRADING3652

 .............................................. »AGRO FOURNITURE MOULOUYA« 3652شركة

 ....................................................................................................... TINGISTATE3655

 ...................................................................................................LES CRISTAUX3655

 .....................................................................................................MANORPAN3655

..................................................................................................................  EDAP3655

 ........................................SOLUTION PROTECTION INCENDIE MAROC3656

 .......................................................................................PARFAIT PARE BRISE3656

 ................................................................................................................. TASAA3656

 .....................................................................................................MANORPAN3657

 .................................................................»ELECTRO BNI ZNASSEN« 3657شركة

 ..................................................................................... 3657شركة » 4ت  لحاج  وتو«

 ..................................................................................................HIBA CHANGE3658

 ..................................................................................................ALASKAFOOD3658

 .......................................................................... ASSURANCES CHERKAOUI3658

 ............................................................................................ STE HBM GLASSE3658

 ......................................................................................... YASMAR TRAVAUX3659

 .........................................HANAA SHIPCHANDLER 3659شركة هناء شيبشندلر

 ....................................................................................................... RG WORLD3659

 .......................................................................................... B2R CONSULTING3660

 ............................................................................ BATRAV CITY  S.A.R.L  AU  3660

 ........................................................................ANAS TRAVAUX ADDAQUIR3660

 ....................... AVENTURES VERTICALE MONTAGNE MAROC  AVMM3661

 .......................................................................................................TRANSMED3661

 ..................................................................ART LEBBARHICHAM ET BADIA3661

 ...........................................................................................................INDISTOL3661

 ......................................................................MOON CASH MULTISERVICE3662

 ............................................................................................... STE ANASELECT3662

 ......................................................................................RIF IMPORT EXPORT3662

 ....................................................................... POLYCLINIQUE ATLAS ANFA3663

 ....................................................................CONSEIL  & SERVICES UNITED3663

 .......................................................... VARUN BEVERAGES MOROCCO SA3663

 .........................................................................................................MRIT SARL3663

 ................................................................................FACILITE BENI SNASSEN3662

 .......................................................................LES ATELIERS ORPHEE BY DS3662

 ......................................................................................................HAIRMANIA3662

 ..........................................CHINA CONSTRUCTION YANGTZE MAROC3662

 ...........................................................GLENCORE AGRICULTURE MAROC3665

..................................................................................................................  G3C3665

 .........................................................................................................RESA GEST3665

 .................................................PRESTIGE MARRAKECH DEVLOPEMENT3665

 .......................................................... VARUN BEVERAGES MOROCCO SA3665

 .............................................. BOULANGERIE JOUWHARAT NOUR SARL3666

 ................................................................................................. LOTFI BOIS L.B3666

 ...............................................................................................JAY›S ADVISORY3666

 .........................................................BOULANGERIE JOUWHARAT NOUR3667

 ........................................ AUTO ECOLE GROUPE DE CONNAISSANCES3667

 .........................................................................................AAKKAR B-MELLAL3667

 ......................................................................SEHMAOUI TRANSPORT»ST«3668

 ......................................................................................................GPC TEXTILE3668

 ....................................................................................................SNACK AZRG3668

 .............................................................................................. 3668شركة  نوف-فاشن

 ........................................................................ CAN-CAPTER HIGH CENTER3669

 .......................................................................... ECOVIS MOROCCO3669  ش م م

 ..............................................................................................................INVICTA3669

 ............................................................STE ZAKI ALI LUXURY IMMO SARL3670
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 .............................................................. ESPACE EL BARAKA ET EL KHAIER3670

 .......................................................................AL AMAL STATION SERVICES3670

 .................................................................................BRÜCKE CENTER PRIVE3671

 ..........................................................................................................TBIB.COM3671

 ....................................................................................COTECNA MAROC SA3671

 .........................................................................................SOFT ROLOOKING3671

 .......................................................................................LAKHAL AGRI AGRO3672

 ...............................................................SOCIETE REJDALI TRAVAUX SARL3672

 .......................................................................... STE ZYZ NEGOCE SARL AU3672

 ........................................................................................................... BIOHEUR3672

 .....................................................................................................SAKHR SOFT3673

 ................................................................................................PALAIS DE SOIE3673

 ...............................................................................................ENTREPRISE LM3673

 .................................................PRESTIGE MARRAKECH DEVELOPMENT3672

 .................................................PRESTIGE MARRAKECH DEVELOPMENT3672

 .................................................PRESTIGE MARRAKECH DEVELOPMENT3672

 ...................................................................VARUN BEVERGES MOROCCO3672

 ..................................................................... FIBER SISAL MAROC SARL AU3672

 ................................................................ VARUN BEVERAGES MOROCCO3675

3675برموسيون  4موبيلييغ  ل سلمان......................................................................... 

 ..........................................................................................................PLYTRANS3675

 ............................................................................................................. 3676أ4و  مطال

 ............................................................................... HYGIENE PRO SERVICES3676

 ................................................................................................ STE EXPO ZALIJ3676

 ........................................................................................................ 3676سارة فليكس

 ........................................................................................ OMEGA MONTAGE3677

 ..................................................................................... BLANC MARRAKECH3677

 ............................................................................................................ MYWEST3677

 .....................................................................CHARIKAT MANAZIL NASSIM3677

 ......................................................................................S K D DISTRIBUTION3678

 .................................................................................................W&B SERVICES3678

 ................................................................................ LABORATIORE  GALILEE3678

 .......................................................................................................... RINAMED3679

 .......................................FAKHAMAT AL ATLAS TOBACCO COMPAGNE3679

 .............................................................................................NORD DIRASSAT3679

 .........................................................................................................TUNNEL IT3679

 ......................................................................LE MARCHE DES GOURMETS3679

 .......................................................... VARUN BEVERAGES MOROCCO SA3679

 ...................................................................................................BEMBAL SARL3680

 .......................................................... STE RASOUL ALUMINIUM SARL AU3680

 ..................................................................................................BATIAVIE SARL3680

 ..................................................................................................... NOVA LAND3681

3681بروأنتفنسيونال..................................................................................................... 

 ......................................................................LE MARCHÉ DES GOURMETS3681

 .............................................................................HTMA CONSTRUCTIONS3681

 ................................................................................................ AGRI BENDYAR3682

 ..........................................................................................OULALAE SRI KAM3682

3682كي2 سطور.......................................................................................................... 

 .......................................................................AHG - 3683عنبفي أسبيطاليتي  روب

 ............................................................................................REMOSAL TRANS3683

 ................................................................... HARAMOUS CONSTRUCTION3682

3682كابيلو فود............................................................................................................. 

 ..................................................................................................OMIS IMPORT3682

 ........................................................................................................JM DIGITAL3685

 ........................................................................................................ VANIDOSA3685

 ...........................................................................ADERJ MINING COMPANY3685

 SOCIETE MAGHREBINE D›EMBALLAGE DE PLASTIQUE »

 ........................................................................................»PRODISACS3686

 ...........................................................................................................LOCAZER3686

 ..................................................STE YOUNES ET YAHYA DE TRANSPORT3686

 .............................................................................................. ENTRAVAIL SUD3686

.................................................................................................................. 3687تر مس 

 ..................................................................................................... 3687باتيطيفم فلويد

 .........................................................SOCIETE DE TRANSPORT LAMSSAKI3687

..................................................................................................................  TSDC3688

 .............................................................................................MAJCAM GROUP3688

 ......................................................MOROCCO INTERNATIONAL BRAND3688

 .................................................... IMPORT EXPORT HARIT AHMED SARL3689

 .................................................................................................. JAD BUSINESS3689

 ............................................................................................ STE TGM WORKS3689
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 .............................................................................................................. ELFBRO3690

 .............................................................................................................. ELFBRO3690

 .............................................................................. HIDAYYA EQUIPEMENTS3690

 .............................................SAIDANI CONSTRUCTION MULTSERVICES3690

 .............................................................................................................. ELFBRO3691

 .................................................................................STE DOUZALL SARL AU3691

 ........................................................DENTAL GATEWAY INTERNATIONAL3691

 ........................................................DENTAL GATEWAY INTERNATIONAL3691

 ....................................................................................................... 2NK IMMO3691

 ................................................... MONDIAL GATEWAY INTERNATIONAL3692

 ...........................................................................................PROMO GESTION3692

 .................................................................................STE PHOENIX MERYEM3692

 ............................................................................................... RACHI PROMO 3693

 ..........................................................ALMAGHREB ALKABIR ASSISTANCE3693

 ............................................................................................................ C-ED-T.D3693

 ................................................................................................ RACHI PROMO3693

 ...................................................................................................ALLOPISRIMA3692

 .......................................................................................... STE IJAR CAR SARL3692

 ............................................................................................................ C-ED-T.D3692

 ...............................................................................................................LAMBIS3692

 ........................................................................................................SOAZIMOL3695

 ...............................................................................................................LAMBIS3695

 .......................................................................STE ZT SERVICE ET TRAVAUX3695

 ................................................................................................................INISAN3695

3696فيفــا أثـــاث و د4ــكــــور.............................................................................................. 

 ............................................................................................. ABDO AL AAKAR3696

 ...........................................................................................................LAVANDA3696

 ............................................................................................................ C-ED-T.D3696

 ............................................................................................MAMBJ TRAVAUX3697

 ................................................................................................................CIHA H3697

 ................................................................................................ GTM ISTITMAR3697

 ......................GROUPE HECI RESEAU UNIVERSITE INTERNATIONALE3697

 ............................................................................. UNIVERS TECH TRADING3698

 ......................................................................................................... 3698 بريم صوفيا

3698 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  كيــنـهـــي.................................................................................. 

 ......................................................................................... NIZAR TRANSFERT3698

 .............................................................................................CREATIVE MEDIA3699

 .....................................................................STE PHYTO DOUKKALA SARL3699

 ............................................................................ PARAPHARMACIE BUENA3699

 ...................................................................................................... EL JOSELITO3699

 ....................................................................... 3700 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  بيفسبيكتيـــف

 ........................................................ STE PHARMACIE MISSOUR SARL AU3700

 .......................................................................... SOCIETE RETAGRI SARLOU3700

 ..................................................................................................GASMAR AGRI3701

3701 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  هــنـــد إريــــس........................................................................... 

.................................................................................................................. 3701إ4ـــنـــــاس 

 .............................. STE EL WAKAR DES TRAVAUX GENARAL SARL/AU 3701

 ..................................................................................................... SONEMARO3702

 .................................................................................................ALCO EXPRESS3702

 ................................................................................................... STE ILMOTNE3702

 ............................................................................................... STE ISOSYSTEM3702

 .............................................................................................SNACK EL FLACO3703

 ...........................................................BRIDGE BUSINESS SCHOOL -PRIVE3703

 .................................................................................................LAK-BUILDING3703

3702 لطود  4موبيليي.................................................................................................... 

 ...............................................................................................SOCIETE SOLFIS3702

 .............................................................................................SOTRAMIMOUN3702

 ..................................................................................    HERITA IMMOBILIER3705

 ................................................................................ 3705 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  حــمــــاس

 ...............................................................................HEALTH 4 YOU GROUP¨3705

 ............................................................................................... STE EL POUDGE3706

 ................................................................SOCIETE »DIYAR BOUDIR« SARL3706

 .....................................................................................BEE ORGANIC BY JOE3706
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 ............................................................................................AFOUD FASHION3709
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 .............................................................................. PRIMUS CONTRACTORS3710

 ..............................................................................................PARA BELDI COS3711

3711كا �سي أش كونسلتينغ ش.م.م.ش.و...................................................................... 

 ..................................................................LE PROFESSIONNEL 2 NEGOCE3711

 .............................................................................................. TURBO VILLAGE3712

 ..................................................................................PROCOMETAL SIGNAL3712

 .................................................................................................. CHONO PARA3712

 ............................................................................................... SOCIETE G.E.S.B3713

 ..........................................................................SOCIETE TRANS TABYAOUI3713
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 ....................................................................................................S.Q TRAVAUX3715

 ....................................................................AGP CONSEIL ET FORMATION3715
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 ...........................................................................................................BADOUM3716

 .................................................................STE GARENE TRAVAUX SARL AU3716

 ......................................................................................................... 3717ليكس بيزنيي

 ............................................................................................ZAOUITE-AFGOU3717
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 ...........................................................................................OLIVIAPURE SARL3718

 ................................................................................................BAKKALI VIAJES3718

 ..........................................................................................AR AWATIF AFRAH3718

 ....................................TACHYEID CONSTRUCTION  3719تشييد كونستف4كيون
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 ................................................................................................TOURIAINVEST3720
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 ........................................................................................... GROUPE BRUNET3720
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 .......................................................................................... AL GELATO RABAT3722
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 ............................................................................MARRAS COMPANY SARL3723
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 .................................................. STE PERFECT CHUNMEE HOUSE *SPCH3722
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 .........................................................................................................GOLDBRO3725
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 ................................................................................................... HJ COMPANY3726

 ....................................................................................... SOCIETE DICAMBIO3726

 .........................................................MOROCCAN GENERAL CARPENTRY3726

 .................................................................................. TRILATERAL HOLDING3726
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 ...............................................ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION MAROC3727

 ............................................................................................................ TOTADIS3727

 .................................................................................... SOCIETE IKASIN SARL3728

 .............................................. SOCIETE TASSAOUT TRANSFERT SARL AU3728

3728 ن كا تر فو............................................................................................................ 
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 ............................................................................ CHALLANG HAIR MAROC3729
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 ..................................................................................................WALFA TRANS3729

 ..................................“ CROSSROADS CULTURAL EXCHANGE“ - “ CCE“3729

 ........................................................... GOURMET FOODS DISTRIBUTION3730

 ..................................................................................................DEZAR TRANS3730

 ..................................................................................TRANS NACER WACHT3731

 .................................................................................................... TAIBA STORE3731

 ............................................................... TRAVAST MAROC3731 تر فاست ماروك

 .....................................................................................S.I LE MARQUIS SARL3731

 ................................................................................................. AZZABI IMMO3732

 .......................................................................ZAHRA  EL OUARDI SAHARA3732

 .................................................................................................... BLUE HOUSE3732

 .......................................................................................... MARBRES SARFAK3732

 ...................................................................................................ANOD TRANS3733

 ............................................................................................ GK PROMOTION3733

 ...........................................................................................»LOCK DEVELOP«3733

 ................................................................... TRACONS ORIENTAL INVEST «3732

 ......................................................................................................GSLG IMMO3732

 ............................................................................................................ AGANZA3732

 .........................................................................................................MF SAKAN3732

 ................................................................................................... RAY GESTION3735

 ...............................................................................................CLINT.ON.SECU3735

 ..................................................................................................TREND HOME3735

 ............................................................................................. MAD ALLIANCES3736

 .......................................................................................EJJAAOUANI EXPERT3736

 .............................................................................................2M ALFIRDAOUS3736

 ....................................................................................................... FELLIBRICO3737

 ........................................................................................................ARTYLOOK3737

 ............................................................STE OUCHATTI TRAVAUX SARL AU3737

 ..............................................................................................CONSEIL F.O.R.S3738

 .....................................................................TOP EUROP IMPORT EXPORT3738

 .................................................SOCIETE DE PECHE MARITIME ATLANTA3738

 ..................................................................................... ATLANTIC SHIPYARD3738

 .......................................................................................... PTC IMMOBILIÈRE3739

 ......................................................................................ZFA ARQUITECTURA3739

 ............................................................................CARREFOUR D›INITIATIVE3739

 ............................................................................ AERO MANIA MOROCCO3720

 ................................................................................................... VELVET SHOP3720

 ...........................................................................................................ALIA FLEX3720

 ....................................................................................................... FLAM ZAIO3721

 ......................................................ATLANTIC OVERSEAS CORPORATION3721

 ..........................................................................STE EL AAMIRIINE SARL AU3721

 .................................................................................................. LAAY-BUREAU3722

 ....................SOCIÉTÉ »DRAA TECHNOLOGIES COMPANY « SARL AU3722

 .............................................................................................................BOULIFA3722

 ..............................................................................................SYSTEME STORE3723

 ............................................................................................TMKA LOCATION3723

 ...................... STRONG ABD LARG DISTRIBUTION COMPANY(SLDC(3723

 ....................................................EXPLOITATION MINIERE ET GEOLOGIE3722

 ............................................................................. PROPRE SUD LAAYOUNE3722

 .................................................................................................MIRAMASMAR3722

 ................................................................. EQUIPEMENT ART GRAPHIQUE3725

3725الفاج فيدونج بياس  وتو دو لورز زي................................................................... 

..................................................................................................................  MSTT3726

 .................................................................................................. BAYAZID MAT3726

 .....................................................................................................ILIGH TRADE3726

3726 فر ح دناغ............................................................................................................ 

  STE STESTE COMPAGNIE D ETUDES ENVIRONNEMENT

 ......GEOTECHNIQUE ,GEOPHYSIQUE ET GENIE CIVIL .CEE3G3727

 ................................................................................................BOUHIL TRADE3727

 ................................................................ SOCIETE NOUHMEDIA SARL AU3727

 ......................TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION TOUILAA SARL3728

 .................................................................HERITA IMMOBILIER 3728 ريتا  موبيلي

 .................................................................................................................TECSIL3728

 .....................................................................SOCIETE NOUR EDR SARL AU3728

 .............................BOUSKOURA INTERNATIONAL UNIVERSITY PRIVE3729

 SOCIETE GENERALE D›EAU ELECTRICTE ET ASSAINISSEMENT

 .................................................................................................»»SGEEA3729

 .............................................................................................KADMOC 3729كادموك

 ................................................................................................ DK-EXCHANGE3729

 .........................................................................................................JURINORD3750
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 ..................................................................PRUNEAU GOURMET SARL-AU3750

 ................................................................................................ 3750 لسمامري ترونس

 SOCITE GENERALE D›EAU ELECTRICITE ET ASSAINISSEMENT

 .................................................................................................»»SGEEA3750

 ....................................................................MARCHICA SERVICES MAROC3751

 ...............................................................INMOBILIARIA MONTEPRINCIPE3751

 .......................................................................................CASA BEACH HOTEL3751

 ....................................................................MARCHICA SERVICES MAROC3752

 .............................................................................LES TROIS AREQUIERS SA3752

 ....................................................................................................DOLCISSIMO3752

 .................................................................................D-EXPERT IMMOBILIER3752

 ........................................................................................................ 3753طاستي فالور

 ..........................................................................................................RIMPRINT3753

GEANTS DE MARBRE3753  يون دوماغبغ............................................................ 

 ..............................................................................................ABATREX TRANS3752

 ...........................................................................SOLUTIONS ASSURANCES3752

O›EDLICE BENKADDI PALACE3752  ود4ليس بنقدي بالص................................ 

3752 طلس  وي.......................................................................................................... 

 .............................................................................................. M A O TRAVAUX3755

 ...............................................................................................................5RINGS3755

 ................................................STATION ESPACE BOUJJA AICHA SERVICE3755

 ................................................................................................... BELARBETON3755

..................................................................................................................  SLAPI3756

 .......................................................................................STE ANOUAR AJEBLI3756

 .....................................................TALHA LI TAAMIR WA TIJARA - T.L.T.T -3756

 ..........................................................................EXCELLIA CONSTRUCTION3757

 ............................................................... S.G.O CONSTRUCTION SARL AU3757

 ........................................................................................ALPHARISJSCHOOL3757

 ................................................................................................BATI NOVATOR3757

 .........................................................................................KAFCAP PARTNERS3758

 ....................................................................................... RED CARPET PNEUS3758

.................................................................................................................. 3759بثقة 

 ................................................................................................................ ORCHI3759

 .....................................................................................CHAMA MENUISERIE3759

 ...................................................................... SOCIETE MOUSSAOUI ET CIE3760

 ................................................................ ALIOUI TRANSPORT3760 عليوي للنقل

 ..................................................................................................... T.O.Y TRANS3760

 .............................................................................................AFRIOCEAN FISH3760

 COMPANY BROTHERS ELECTRONIQUE MOROCCO )CBEM( SARL3761

 .............................................................................................................. TORDO3761

 ...........................................................................................................MAFALIM3761

 ..................................................................AKHALID HANINE IRRIGATION3761

 ...................................................................................... FAMACOM SARL-AU3762

 ..........................................................................EXCELLIA CONSTRUCTION3762

 ....................................................................................................KMZ FRUTAS3762

 ..........................................................................EXCELLIA CONSTRUCTION3762

 ..........................................................................EXCELLIA CONSTRUCTION3763

 .....................................................................................................IMMOBILIUS3763

 .....................................................................................................EXPERT REST3763

 ...............................................................................FACILE CONSTRUCTION3763

 ..............................................................................PLANETE GARDIENNAGE3762

 ........................................................................................................... CITY LINE3762

 .............................................................................................. STE ESSAFY FISH3762

 ....................................................................................................SUPTEM SAFI3762

 ............................................................................MEDKAN DEVELOPMENT3765

 ...........................................................................................................FAM BOIS3765

 ................................................................. STE L›ESCALE DE OUARZAZATE3765

 ......................................................................... ATLANTIC MULTI TRAVAUX3765

 .......................................................................................................... AGLODAL3766

 ............................................ STÉ MARCTRAV  S.A.RL AU  3766شركة مارك تر ف

 .............................................................................................TRANS BROKERS3766

 ...............................................................................................................M2 TEX3766

 ................................................................................................. SIMH SARL AU3767

 ....................................................................................................MED NAKHIL3767

 ................................................................................................SIM SIM STORE3767

 ........................................................................................... AZIFI RENT A CAR3768

 ........................................................................................... AZIFI RENT A CAR3768

 .......................................................................................... DYAR AL MATAR 23768

3769فأن�سي أر............................................................................................................... 

 ............................................................................ OMNIA INTAJ     3769أمنية إنتاج
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 ................................................................................................LUSTRE HOUSE3769

.................................................................................................................. DARIB3769

 .................................................................................................. TAILAY TRANS3770

 .........................................................................................................EXPATELEC3770

 .......................................................................................COMANEG SARL AU3770

 ................................................................................................ JNANE  ERAMLI3771

 ..................................................................................................... LARAFREEZE3771

 ...........................................................................................................AC IMMO3771

 ............................................................................................................. LA FRITE3771

 ...................................................... ACI MATERIAUX DE CONSTRUCTION3771

 ..............................................................SOCIETE BRIQUETERIE SAMARRA3772

.................................................................................................................  CHBE3772

 ...............................................................................................................SANIFIT3772

 .......................................... ALAKHAWAYNE STATION SERVICES ESPACE3772

 .............................................................................................. QIT SOLUTIONS3773

 .......................................................................................EL HARCHI NEGOCE3773

 ..........................................................................................................PHILI IMO3773

 ..........................................................................................BRAVERA NEGOCE3772

 .......................................................................DA HOUSSA HOSTEL )DHH) 3772

 ...........................................................................................SOCIÉTÉ M.O.B.I.F3772

 ..................................................................................SORAYA CONFECTION3772

3775شركة  ال4طالية  لطنجية للبناء باختصار  طاكونس.......................................... 

 ....................................................................................................LA TABLE BIO3775

 ....................................................................................WICLO AUTOMOBILE3775

 .......................................................................................... BELKADITRAVAUX3775

 .....................................................................SOCIETE SAKAN TOP ORIENT3776

 ..................................................... STE GLOBAL CENTRE DU NORD SARL3776

 ........................................................................................................ ISLAMETAL3776

 .............................................................................. MINAMI MANAGEMENT3777

 .................................................................................. TAY DEVELOPPEMENT3777

 .......................................................................................... JARDIAM SARL AU3777

 ....... ) C V M SARL  ( CENTRE DE VERIFICATIONS METROLOGIQUES3778

 ..............................................................................................HAMAMA LINER3778

 ..........................................................................KHADAMAT BOURGOUNE3778

 ..............................................................VOYAGES EXPEDITIIONS MAROC3779

 ............................................................................................... FLAM LOGISTIC3779

 ........................................................................................... DALIA PLANCHER3779

 ...........................................HYDRO CONCEPT-INGENIERIE ET CONSEIL3779

 .............................................................................................................TALI CAR3780

 ......................................................WORK INDUSTRIE DEVELOPPEMENT3780

 ..............................................................................CHARQ OUED NAMOUS3780

 ..............................................................................................MOUMTAZ DAR3780

3781 أت أش إم فيش................................................................................................... 

 ................................................................................... TECNO SERVICE DATA3781

 ........................................................................................................ LINK TWIN3781

 ................................................................................... STE COMEPRIMAROC3781

 ...............................................................................HIGHT QUALITY MORDI3782

 ........................................................................... STE SOLUS GLOBUS  SARL3782

 ..................................................................................................... ANIR MEDIA3782

 .....................................................................................................MARORIENT3782

 ........................................................................................ ALGORITE SARL AU3783

 STE MAROCAINE DES ETUDES ET DE REALISATION DES PROJETS

 ....................................................................... AGRICOLES SMERPAS3783

 ....................................................................................... BIEN ETRE AFRIQUE3782

 ................................................................................................M N BATIMENT3782

 ............................................................................... LE CARROSSIER LEADER3782

 .......................................................................DAB CONSULTING  SARL AU3782

 ........................................................................................... JAKRY INDUSTRIE3785

 ........................................................................................................MOTO TEK3785

 ..................................................................................................... HEXA-VOICE3785

 .................................................................................BLUE WATER SHIPPING3786

3786شركة  سافي فيش................................................................................................. 

 ...............................................................................................................RIASEM3786

 ......................................................................................GHARB MESSAGERIE3787

 .............................................................................................. MAISON NOAM3787

 ..............................................................................................................DELTA X3787

 .................................................................................................... TGS NEGOCE3788

 INSTITUT MIIBS MAROC PRIVÉ « SUCCURSALE DE LA SOCIÉTÉ «

 MADISON INTERNATIONAL INSTITUT AND BUSINESS

 .............................................................................. SCHOOL LIMITED3788
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 ............................................................................EURODEFI MANAGEWELL3788

 ......................................................................PROSPERIA INTERNATIONAL3789

 ..............................................................................................................O BE FIT3789

 ......................................................AZIZ CHKERNI TRANSPORT GROUPE3789

 II.  -  إعالنات قضائية

3790 ملحكمة  لتجارية بطنجة..................................................................................... 

3791 ملحكمة  لتجارية بمر كش................................................................................... 

3792 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر...................................................................................... 

3796 ملحكمة  لتجارية بالرباط.................................................................................... 

3796 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء......................................................................... 

3798 ملحكمة  لتجارية بمكناس................................................................................... 

 ..................................................................................... 3798 ملحكمة  لتجارية بو دة

3799 ملحكمة  لتجارية بفاس....................................................................................... 

 .................................................................................. 3800 ملحكمة  البتد ئية بتيفلت

3800 ملحكمة  البتد ئية بانزكان................................................................................... 

3800 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت.................................................................................. 

3800 ملحكمة  البتد ئية بقلعة  لسر غنة.................................................................... 

 ................................................................................. 3801 ملحكمة  البتد ئية بالرماني

3801 ملحكمة  البتد ئية بالصويرة............................................................................... 

 .............................................................................. 3801 ملحكمة  البتد ئية بجرسيف

3801 ملحكمة  البتد ئية بالخميسات........................................................................... 

3802 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة............................................................................... 

3802 ملحكمة   إلبتد ئية بسطات................................................................................ 

3802 ملحكمة   إلبتد ئية بالعر ئش.............................................................................. 

 ............................................................................. 3802 ملحكمة  البتد ئية بشفشاون

3803 ملحكمة   إلبتد ئية بتطو ن................................................................................. 

 ................................................................................... 3803 ملحكمة  البتد ئية بآسفي

3803 ملحكمة  البتد ئية بز كورة.................................................................................. 

3803 ملحكمة   إلبتد ئية بورز ز ت............................................................................... 

3802 ملحكمة  البتد ئية بكلميم................................................................................... 

 .................................................................................... 3802محكمة  الستئناف بفاس

 ..................................................................................... 3805محكمة   الستئناف بتازة

 III.  -  إعالنات إدارية

 . 3806وز رة  لتجهيز و لنقل و للو ستيك و ملاء ) ملد4رية  إلقليمية ألكاد4ر  د وتنان(

 وز رة  لفالحة و لصيد  لبحري و لتنمية  لقروية و ملياه و لغابات )قطاع  ملياه

3806و لغابات(................................................................................................

3806وكالة  لحوض  ملائي لسبو.................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم  يعلن  أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد 

 لساكنة  لتابعة للجماعات  لتف بية لقرية با محمد باملاء  لصالح للشرب 

  نطالقا من سد  لوحدة. وتنزع بمو به  لقطع  ألرضية  لالزمة لهذ 

3813  لغرض.................................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم  يعلن  أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد 

للشرب  نطالقا  باملاء  لصالح  لجماعة  لولجة   لدو وير  لتابعة 

لهذ  بمو به  لقطع  ألرضية  لالزمة  وتنزع  سد  لوحدة.   من 

3815  لغرض.................................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم  يعلن  أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد 

باملاء  لشروب  نطالقا  و لدو وير  ملجاورة  و لطاوس  مركزي مرزوكة 

من خز ن 5000م3  ملتو  د بجماعة أرفود وتنزع وتنزع بمو به ملكية 

 ....................................................... 3816 لقطع  ألرضية  لالزمة لهذ   لغرض

إعالن بإ4د ع ونشر مشروع مرسوم  يعلن  بأن  ملنفعة  لعامة تق�سي بإحدث 

مؤسسة تعليمية بتف ب مقاطعة عين  لشق وعمالة مقاطعة عين  لشق 

بالد ر  لبيضاء وتنزع بمو به ملكية  لقطعتين  ألرضيتين  لالزمتين لهذ  

3817 لغرض..................................................................................................... 

إعالن بإ4د ع ونشر مشروع قر ر  يعلن  أن  ملنفعة  لعامة تق�سي بتخطيط 

)إقليم  رأس  لعين  لشاوية  من طرف  ماعة  حدود  لطرق  لعامة 

سطات( وفق تصميم  لتهيئة  لقطاعي لحي لحمامد4ة بجماعة رأس 

 لعين  لشاوية وتعيين  لقطع  ألرضية  ملر د نزع ملكيتها لهذه  لغا4ة 

3822) لشطر  ألول(.......................................................................................... 

 ستدر ك تعد4لي ملشروع  ملرسوم  ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد مركزي 

باملاء  لشروب  تاونات  إقليم  و لدو وير  ملجاورة  و لورتز غ  غفساي  

 2009 ديسمبف   2 بتاريخ    5066 عدد  بالجريدة  لرسمية  و ملنشور 

صفحة  2012 مارس   7 بتاريخ   5182 عدد   و الستدر ك  لتعد4لي 

3852 رقم 2095...............................................................................................
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 ستدر ك تعد4لي ملشروع  ملرسوم  ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد مد4نة فاس  

باملاء  لشروب  نطالقا من سد موالي إدريس  ألول - ماعة عين قنصرة-،  

 و ملنشور بالجريدة  لرسمية عدد 5218 بتاريخ  31 أكتوبر 2012 صفحة

3855 رقم 9939.................................................................................................

 5530 عدد  بالجريدة  لرسمية  ملشروع  ملرسوم  ملنشور  تعد4لي   ستدر ك 

بتاريخ  22 أكتوبر 2018 و ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد مركز بني 

 در ر و لدو وير  لتابعة لجماعات  لبصارة، عين  لصفا وبني خالد باملاء 

3856 لصالح للشرب ) ماعة عين  لصفا( إقليم و دة أنكاد..........................

 ستدر ك تعد4لي ملشروع  ملرسوم  ملنشور بالجريدة  لرسمية عدد 5628 بتاريخ  

9 سبتمبف 2020 و لذي يعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد مركز فم زكيد 

3858باملاء  لصالح للشرب،  لجماعة  لتف بية فم زكيد بإقليم طاطا................

 ستدر ك تعد4لي ملشروع  ملرسوم  ملنشور بالجريدة  لرسمية )نشرة  العالنات 

1222 12 صفر  بتاريخ    5631   لقانونية و لقضائية و إلد رية( عدد 

 )30 سبتمبف 2020(  و ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تق�سي بتوسيع 

وتقوية  لطريق  لوطنية رقم 8 ) لطريق  القليمية رقم 5205 سابقا( 

 لر بطة بين تار يست وكاالإ4ريس من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 32+000 

3859)إقليم  لحسيمة(......................................................................................

مشروع مقرر  لتخلي يعلن أن  ملنفعة  لعامة تقت�سي  لتخلي عن ملكية  لعقار ت 

 لالزمة لتعد4ل مسار  لطريق  لوطنية رقم 12 ) لطريق  لجهوية رقم 703 

سابقا( على مستوى سد تودغى من من ن.ك 68+370 إلى ن.ك 381+22 

3860)إقليم تنغيف(.............................................................................................

بنزع  بتعيين  ألمالك  ملشمولة  إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر  لتخلي 

 مللكية من أ ل  ملنفعة  لعامة 4ق�سي بإحد ث أربع )2( محطات للضخ 

بالقط2  لحضري  لقصر  للتطهيف  لسائل  وقناة  ومحطة  لتصفية 

3865 لصغيف -  لقصر  ملجاز، إقليم  لفحص - نجرة......................................

إعالن عن وضع ونشر قر ر لوزير  لتجهيز و لنقل و للو ستيك و ملاء بمثابة 

مقرر  لتخلي تنزع بمو به ملكية  لقطع  ألرضية  لالزمة لتهيئة ملتقى 

 عند ن.ك 000+6 من  لطريق  لجهوية رقم 109 مع  لطريق  إلقليمية 

3867رقم 1706 على مستوى ن.ك 000+16 بإقليم تارود نت ........................

27 فبف 4ر  بتاريخ   5528 بالجريدة  لرسمية عدد   ستدر ك لإلعالن  ملنشور 

2019 بشأن مشروع مرسوم يعلن أنه من  ملنفعة  لعامة نزع ملكية 

 ألر �سي من أ ل إنشاء أنابي2 ذ ت  لقطر  لصغيف بالجماعة  لقروية 

3869سيدي مو�سى قيادة عين  كلي أوالد سعيد إقليم قلعة  لسر غنة...........

 ستدر ك لإلعالن  ملنشور بالجريدة  لرسمية عدد 5360 بتاريخ 22 4وليو  2015 

بشأن مشروع مرسوم يعلن أنه من  ملنفعة  لعامة نزع  مللكية من أ ل 

إنجاز قنو ت توزيع مياه  لسقي ذ ت  لقطر  لصغيف و ميع  لتجهيز ت 

 ملر فقة له بتساوت  لضفة  ليمنى بالجماعة  لقروية  لر فعية قيادة 

3870تساوت إقليم قلعة  لسر غنة..................................................................

 ستدر ك بالجريدة  لرسمية عدد 5206 بتاريخ 08 4ونيو  2016 حول نزع ملكية  

 ألر �سي من أ ل إرساء أنابي2  لسقي ذ ت  لقطر  لصغيف  لجماعة 

3871 لقروية : أوالد مسعود، إقليم قلعة  لسر غنة..........................................

عدد  بالجريدة  لرسمية  نصه  ملشروع  ملرسوم  ملنشور  تعد4لي   ستدر ك 

وكذ   الستدر ك  لتعد4لي  ملنشور   2015 مارس    18 بتاريخ   5322

2020  لخاصة  4ونيو   10 بتاريخ   5615 عدد  بالجريدة  لرسمية 

من  ملنفعة  أنه  و ملعلن  و إلد رية  و لقضائية  باإلعالنات  لقانونية 

  لعامة تزويد مد4نة مر كش باملاء  لشروب  نطالق من سد  ملسيفة

3872 ) ماعة  لجبيالت(..................................................................................

تزويد  أنه من  ملنفعة  لعامة  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

 ماعة أ4ت ما4ت باملاء  لصالح للشرب وتنزع بمو به ملكية  لقطعة 

3873 ألرضية  لالزمة لهذ   لغرض....................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

4لتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أ4ة مسؤولية فيما 4تعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE VIA AGRICULTURA
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد

ر سمالها : 100.000 درهم

 RESIDENCE EL : مقرها  ال تماعي

 JABRI 39 APPT2 AV LA GARE

VN MEKNES

بقر ر من  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ،2020 ديسمبف   31 بتاريخ   ملنعقد 

تقرر ما 4لي :

للشركة   لتصفية  لنهائية 

ذمة  ملصفي  و بر ء  أعاله   ملذكورة 

قادي  ملصطفى  لحامل   ملسمى 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.D288226

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 3 فبف 4ر 2021، تحت رقم 50.

1 P

 STE ZBADI TRANS
 SARL

شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد

ر سمالها : 100.000 درهم

 N°110 RDC : مقرها  ال تماعي

 LOT ATTADAMOUNE II

MEKNES

في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 

بمكناس   ،2020 أغسطس   11  

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تاسست 

 ملحدودة مميز تها كاالتي :

.STE ZBADI TRANS : لتسمية 
درهم.  100.000  :  لرأسمال 
 لشريكان : محمد حبي و حمد حبي.

 N°110  :  ملقر  ال تماعي 
 RDC LOT ATTADAMOUNE II

.MEKNES
نقل   :  لهدف  ال تماعي 

 ملستخدمين لحساب  لغيف.
99 سنة  في  : حددت  ملدة   ملدة 
تبتدئ من تاريخ  لتسجيل في  لسجل 

 لتجاري.
 لتسييف : تسيف  لشركة من طرف 
لبطاقة  حبي  لحامل   لسيد  حمد 
 D772335 رقم   لتعريف  لوطنية 
كمسيف وحيد للشركة ملدة 3 سنو ت 

قابلة للتجد4د بمخض  د رته.
باملحكمة  تم   ال4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بمكناس   لتجارية 
 50 رقم  تحت    ،2020 أغسطس 

.2202
رقم  لسجل  لتجاري : 50205.

2 P

FIDIHEB
SARL

TECHNIQUE GESTION COMPTABLE
CONSTITUTION DES SOCIETES

STE AXE HOME
SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي : 10 زنقة ليبفتي 
 لطابق 3  لشقة 5  لد ر لبيضاء

تاسيس شركة
بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   2020 نونبف   30
ش.ذ.م.م.ش.و.،  للشركة   السا�سي 

ومميز تها كالتالي :

أكس هوم،   :   لتسمية  لقانونية 

ش.ذ.م.م.ش.و.

و لتصد4ر  :  الستيف د   لهدف 

 لتجارة.
 لعنو ن : 10 زنقة ليبفتي  لطابق 3 

 لشقة 5  لد ر لبيضاء
ر سمال : 100.000 درهم منقسم 

درهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

موزعة على  لشكل  لتالي :

 1000 قيطوني  محمد  دري�سي 

حصة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

في  نهائية  بصفة  للشركة   لتاسيس 

 لسجل  لتجاري.

محمد  عين  لسيد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  كمسيف  قيطوني   دري�سي 

محدودة باال ماع.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر لبيضاء    لتجارية 

 2 فبف 4ر 2021، تحت رقم 762002، 
رقم  لسجل  لتجاري رقم 288263.

3 P

STE GARAGE ELEC MECA
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي :  لرباط مابيال، 85 

شارع محمد  لسادس 

ICE N° : 043.605.000.051

 ستقالة  مسيف 
وتعيين مسيف  د4د

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

2021 لشركة  5 4نا4ر   ملنعقد بتاريخ 

»كر ج  ليك ميكا« ش.م.م. ما 4لي :

بومالك  قبول  ستقالة  لسيد 
حسن من وظيفته كمسيف مع  البقاء 
رقم  بنعمرو  و د،  على  لسيد 
 ،A227.622 رقم   لبطاقة  لوطنية 
بومالك  وتعيين  لسيد  كمسيف 
للبطاقة  لوطنية  حامل   بر هيم، 
في  كشريك  د4د   ،A203.822 رقم 
 لتسييف ملدة غيف محدودة وأصبحت 
أحد  بامضاء  ملزمة   لشركة 

 لشريكين في  لتسييف.
عشر  تغييف  لفصل  لخامس 
)تعيين  ملسيف( من  لقانون  السا�سي 

وتحيين هذ   الخيف.
كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   2 4وم 

.110.728
مقتطف وبيان لالشهار

4 P

STE RAJALIM
ر سمالها : 20.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 6 زنقة ضا4ة 
عو   لطابق 2 شقة رقم 16  لرباط

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بتاريخ ر اليم  شركة   لشركاء 

 7 ديسمبف 2020، تقرر ما 4لي :
 لزيادة في ر سمال  لشركة.

من  ر سمال  لشركة  زيادة 
درهم   500.000 درهم  لى   20.000
بتصد ر 2600 من  السهم  لجد4دة.

 100 بقيمة  سهم  د4د   2600
درهم لكل منها عن طريق تضمين في 
ر سمال لجزء من  ملبالغ  ملسجلة في 
درهم   60.000 أي   الرباح  ملأ لة، 
وأ4ضا عن طريق  لتاسيس في ر سمال 
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درهما  لذي يشكل   200.000 بمبلغ 

للشركاء  بالكامل   لحساب  لجاري 

 ملغلق في 30 نونبف 2020.

ليصبح  لتوزيع  لجد4د لر سمال 

على  لنحو  لتالي :

 2500  لسيد غالم علي 4صل  لى 

سهم.

4صل  لى  محمد  غالم   لسيد 

2500 سهم.

تغييف  لعنو ن  لرئي�سي للشركة.

تغييف  لعنو ن  لرئي�سي  تقرر 
للشركة من :  لرقم 6 زنقة ضا4ة عو  

16  لرباط  لى  2  لشقة رقم   لطابق 
 لعنو ن  لجد4د : رقم 8  قامة سليمة 

2 عمارة 8 شقة رقم 2 سال.

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 110281 

بتاريخ 12 4نا4ر 2021.

5 P

STE HASNAA EXPRESS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 4نا4ر   29 بالرباط بتاريخ 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.

 STE HASNAA   :  لتسمية 

.EXPRESS SARL AU

 لهدف  ال تماعي : نقل  لبضائع، 

للبناء  مختلفة  أعمال  في  مقاول 

و ستيف د وتصد4ر.

 100.000  :  لرأسمال  لشركة 

حصة من   1000 درهم مقسمة  لى 

للحصة  لو حدة،  درهم   100 فئة 

على  لشكل  بين  لشركاء  موزعة 

 لتالي:

 حسناء عابد .. 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  ال تماعي :  مل 5  ضافي رقم 
65  ملسيفة يعقوب  ملنصور  لرباط.

 ملسيف :  حسناء عابد.
 : رقم  لتقييدبالسجل  لتجاري 

.129279
6 P

RESTAURANT LES DEUX R
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 2.000.000 درهم

مقرها  ال تماعي : 7 شارع محمد 
 ملكنا�سي 

ز وية شارع غانا و كر  لطابق  ألول 
م.ج مكناس

 لسجل  لتجاري رقم : 37981
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 RESTAURANT LES DEUX لشركة 
4نا4ر   5 4وم  ش.م.م.،  ملنعقد   R

2021، تقرر ما 4لي :
 100 حصة بقيمة   5000 تفويت 
درهم للحصة و لتي كان 4ملكها  لسيد 
لبطاقة  محمد  لبوكيلي  لحامل 
 626706 د  رقم   لتعريف  لوطنية 
لفائدة  لسيد  لطي2  لناجي  لحامل 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

 د 328902.
قرر  لجمع  لعام  ستمر ر  لسيد 
للبطاقة  عبد  الله  لوكيلي  لحامل 
 3702  لتعريف  لوطنية رقم د س 
مسيف  للشركة كما تم تعيين  لسيد 
لبطاقة   لطي2  لناجي  لحامل 
 328902 د   لتعريف  لوطنية رقم  
فان  لتسييف  وعليه  للشركة  مسيف  
كافة  في  لفائدة  لشركة  و لتوقيع 
معامالتها سيكون  ما بو سطة  لسيد 
عبد  الله  لوكيلي أو  لسيد  لطي2 

 لناجي.
من  و12   7  ،6 تغييف  لفصل 

 لقانون  السا�سي للشركة.
كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   5 بتاريخ 

.611
للبيان و الشارة

7 P

STE TAAMIR CONSULTING
SARL AU

 13 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  مساهمين  قرر   ،2021 4نا4ر 

TAAMIR CONSULTING ما 4لي :
شارع   6  : من  نقل  ملقر  لرئي�سي  
شقة رقم  ضا4ة عو   لطابق  لر بع، 
16 أكد ل  لرباط،  لى  لعنو ن  لتالي :
حي رياض  2،شارع  لعنابية،  رقم 

 لرباط.
 50 4بيع  سفيان  بارة   لسيد 
 TAAMIR سهما مملوكا له في شركة 
CONSULTING للسيدة وفاء بلعربي.
مسيف  لشركة  لسابق   ستقالة 
وتعيين  سفيان  بارة   لسيد 
بصفته  مصطفى   لسيد  لغربي 
ستكون  لشركة   ملسيف  لوحيد، 
ملزمة بشكل صحيح بتوقيع  لسيد 

مصطفى  لغربي.
للشركة  تعد4ل  لشكل  لقانوني 
محدودة  ملسؤولية  لى  شركة  من 
ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

شريك وحيد.
تحد4ث  لنظام  السا�سي.

تم  ال4د ع  لقانوني  الول بكتابة 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم   ،2021 ديسمبف   2 بتاريخ 

.110770
8 P

STE INAS CLEANING
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 سبتمبف   28 بتاريخ  بالرباط 
قد تم تأسيس شركة ذ ت  بالرباط، 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
و لتي   INAS CLEANING لشركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :
: لحر سة،   لهدف  ال تماعي 
 لنظافة، نقل  لبضائع، نقل  ملعد ت 

 لطبية،  لنقل  لدولي.

كل  ملعامالت و لخدمات  لتجارية.
 ستيف د وتصد4ر لجميع  ملو د.

 100.000  :  لرأسمال  لشركة 
حصة من   1000 درهم مقسمة  لى 
فئة 100 درهم للحصة  لو حدة، تم 
تسريح ر سمال  لشركة موزعة على 

 لشكل  لتالي :
 1000  ..... مو�سى  لغالي   لسيد 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
: 26 شارع عقبة   ملقر  ال تماعي 

شقة رقم 2  كد ل  لرباط.
تسييف  لشركة  عهد    :  لتسييف 
لفتفة غيف محدودة  لى  لسيد مو�سى 

 لغالي كمسيف وحيد مع  لتوقيع.
بالسجل  لتجاري   لتقييد 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

.108901
9 P

 الستاذ ملين توفيق

موثق  لرباط

38 شارع مدغشقر شقة رقم 9

STE KEN DAWLIZ
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محودة 
ر سمالها : 1.130.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لرباط شارع  بن 
سينا عمارة 79  لطابق 2 شقة رقم 6

 لسجل  لتجاري رقم : 129269
تاسيس شركة

بمو 2 عقد توثيقي حرر بمكت2 
بتاريخ  توفيق  ملوثق  ملين   الستاذ 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   22
ذ ت  ملميز ت لشركة    السا�سي 

  لتالية :
 KEN DAWLIZ : شركة   لتسمية 

ش.م.م.
تهيئة  شر ء،   :  لهدف  ال تماعي 

وكر ء  لعقار ت.
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 ملقر  ال تماعي :  لرباط شارع  بن 

سينا عمارة 79  لطابق 2 شقة رقم 6.

 ملدة : 99 سنة.

درهم    1.130.000  :  لرأسمال 

حصة من فئة   11.300 مقسمة  لى 

درهم للحصة  لو حدة، ضمنها   100
رقم  عقاري  )رسم  عينية  مساهمة 

 1.120.000 بقيمة   75.633/01

 10.000 نقد4ة  ومساهمة  درهم 

درهم.

 لسنة  ال تماعية : من 1 4نا4ر  لى 

31 ديسمبف.

تعيين  لسيدة  تم    :  لتسييف 

بنجلون ليلى كمسيفة للشركة لفتفة 

غيف محدودة

وقد تم  ال4د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط في 2 فبف 4ر 2021، 

تحت رقم 129269.
للخالصة و لبيان

 الستاذ ملين توفيق

10 P

 STE AFION
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   19 بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملو صفات  لتالية :

.STE AFION SARL

 11 شارع   75  :  ملقر  ال تماعي 

 169 4نا4ر  لطابق  الول  لشقة 

 لد ر لبيضاء.

:  لبيع و لقيام   لهدف  ال تماعي 

باالستيف د و لتصد4ر و لتجارة.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لر سمال : 500.000 درهم.

 لحصص :

بنز4ن2  عبد  للطيف    لسيد 

1668 حصة.

 ERDEBIL FIRUZ  لسيد 

MEHMET SALIH ..... 6661 حصة.

 1666 ..... KALAY ONUR لسيد 

حصة.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 
للبطاقة  بنز4ن2  لحامل   للطيف 
BK116120مسيف   رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر  لى 31 ديسمبف.
 ملدة : تم تحد4دها في 99 سنة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 2 بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 
 762003 رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر 

و لسجل  لتجاري رقم 288295.
11 P

STE  CHAWKI SERVICE
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 4نا4ر   18 بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملو صفات  لتالية :
 STE CHAWKI SERVICE SARL

.AU
 11 شارع   75  :  ملقر  ال تماعي 
 169 4نا4ر  لطابق  الول  لشقة 

 لد ر لبيضاء.
:  لبيع  للو زم   لهدف  ال تماعي 
معد ت  وبيع  بالجملة   ملكتبية 

 لحاسوب.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لر سمال : 100.000 درهم.

 لحصص :
 1000  .... 4نجو  حاتم    لسيد 

حصة.
تم تعيين  لسيد حاتم   :  لتسييف 
4نجو  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 
BW 10725 مسيف  للشركة ملدة غيف 

محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر  لى 31 ديسمبف.
 ملدة : تم تحد4دها في 99 سنة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 2 بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 
 762006 رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر 

و لسجل  لتجاري رقم 288271.
12 P

STE EL ARGENTINO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ر سمالها : 10.000 درهم

مقرها  ال تماعي : 17 ساحة 
شارل نيكول  لطابق 7 شقة رقم 2 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 315293

توسيع نشاط  لشركة
 EL لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 
 2020 5 نونبف  بتاريخ   ARGENTINO

 التي :
توسيع نشاط  لشركة :

و لشر ء  و لتصد4ر   الستيف د 
و لبيع و عادة  لبيع و لتجارة بشكل 

عام.
وبيع  وشر ء  وتصد4ر   ستيف د 
و عادة بيع وتجارة  ملعادن  لنفسية.

وبيع  وشر ء  وتصد4ر   ستيف د 
مستحضر ت  وتجارة  بيع  و عادة 

 لتجميل.
 لتوزيع و المتياز الي عنصر أزياء.

من  لقانون   3 تعد4ل  لبند 
 السا�سي للشركة.

باملحكمة   تم  ال4د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

4نا4ر 2021، تحت رقم 763220.
13 P

 STE NOSKI EQUIPEMENT
SNE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 100.000 درهم

في عملية زيادة إلى 500.000 درهم
مقرها  ال تماعي :  قامة بسمة 2 

 ملجموعة  لسكينة L00101  لشقة 
رقم 3 عين  لسبع  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 193887

زيادة ورفع في  لر سمال
بمقت�سى عقد عرفي  ملنعقد باملقر 
إ4كيبمو  نصكي  لشركة   ال تماعي 
2011 و ملسجل  26 أغسطس  بتاريخ 
عقد  تم   2011 سبتمبف   21 في 
وبناء  للشركاء   ال تماع  الستثنائي 

عليه تم تقرير ما 4لي :

ر سمال  من  و لرفع   لزيادة 

درهم   200.000  لشركة بمبلغ قدره 

حصة   تماعية   2000 مقسمة  لى 

بالكامل  درهم مدفوعة   100 بقيمة 

أي من 100.000 درهم  لى 500.000 

2000 حصة  درهم من خالل  نشاء 

درهم   100   تماعية  د4دة بقيمة 

لكل منها صادرة بالقيمة  السمية ويتم 

منها  ويحرر  زء  بالكامل  تحريرها 

بالتعويض  لحساب  درهم   35.000

نقد ،   365.000 و  للشركاء   لجاري 

على  تقسيم  لحصص  أصبح  وقد 

 لشكل  لتالي :

لصالح  حصة   تماعية   2500

حصة   لسيد نصكي محمد و2500 

مفتاح  لصالح  لسيدة    تماعية 

 لسباعي خد4جة.

تم  ال4د ع  لقانوني للشركة لدى 

باملحكمة  لتجارية  مكت2  لضبط 

نونبف   17 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2011، تحت رقم 287156،  لسجل 

 لتجاري رقم 193887.
نسخة من   ل  لنشر و لبيان

14 P

STE SM RITAL
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 4نا4ر 

وضع  لقانون  السا�سي  تم   ،2021

محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 

بشريك وحيد مميز تها كاالتي :

  STE SM RITAL  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

 لهدف  ال تماعي : أشغال تجهيز 

وكبالج  لهاتف  وتركي2  لكهرباء 

وشبكة  العالميات.

شارع عبد   167  :  ملقر  ال تماعي 

 1 A  لطابق   ملومن  قامة   ليمامة 

رقم 2  لد ر لبيضاء.

بعد  سنة   99 في  حددت   :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي للشركة.
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درهم   100.000  :  لر سمال 

مقسمة  لى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة  لو حدة.

طرف  لسيد  من   :  لتصرف 

 بر هيم  شر 4بي ملدة غيف محدودة.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

لالحتياط   %  5 4خصم   :  الرباح 

 لقانوني ويوزع  لباقي على  ملشاركين 

حس2 مشاركتهم.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

فاتح  بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 

رقم  ال4د ع  تحت   ،2021 فبف 4ر 

ورقم  لسجل   763367  لقانوني 

 لتجاري 287297.
ملخص قصد  لنشر

15 P

C.C.A.S

SARL

 CABINET DE COMPTABILITE AGREE

 PAR LE MINISTERE DE L›ECONOMIE ET

FINANCES

 ENTREPRISE OLDZ

IMMOBILIER
SARL

مقرها  ال تماعي : 25 تجزئة  والد 

مطاع سكتور 1 شقة رقم 1 تمارة

تاسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرر 

و لتي   ،2021 4نا4ر   20 بتمارة بتاريخ 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 ENTRESPRISE  : تسمية  لشركة 

.OLDZ IMMOBILIER

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 لهدف  ال تماعي : منعش عقاري.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تجزئة  والد   25  :  ملقر  ال تماعي 

مطاع سكتور 1 شقة رقم 1 تمارة.

 لتسييف :  لسيد  لشريقي رحال.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
مقسمة  لى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم لكل حصة مقسمة كما 4لي :
 200  .. رحال   لسيد  لشريقي 

حصة.
 .... محمد  مين   لسيد  لشريقي 

600 حصة.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
131891 باملحكمة  البتد ئية بتمارة.
16 P

C.C.A.S
SARL

 CABINET DE COMPTABILITE AGREE
 PAR LE MINISTERE DE L›ECONOMIE ET

FINANCES

STE DUOPTIC
SARL AU

مقرها  ال تماعي : رياض  والد مطاع  
سكتور 1 رقم 585 تمارة

تاسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرر 
و لتي   ،2021 4نا4ر   22 بتمارة بتاريخ 

تحمل  لخصائص  لتالية :
 STE DUOPTIC : تسمية  لشركة

.SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد.
 لهدف  ال تماعي : تا ر  لنظار ت.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.
من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
رياض  والد   :  ملقر  ال تماعي 

مطاع  سكتور 1 رقم 585 تمارة.
 لتسييف : أسماء  لفردوس.

درهم   50.000  : رأسمال  لشركة 
 100 حصة بقيمة   500 مقسمة  لى 

درهم لكل حصة مقسمة كما 4لي :
 500  لسيدة  أسماء  لفردوس.... 

حصة.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
131829 باملحكمة  البتد ئية بتمارة.
17 P

STE SACH RESEAU
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تصفية  لشركة

تبعا ملقتضيات  لجمع  لعام غيف 
ديسمبف   23 بتاريخ   لعادي  ملؤرخ 
2020، قرر شركاء شركة ساش ريزو 
ما  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

4لي :
حل وتصفية شركة »ساش ريزو« 

بتاريخ 23 ديسمبف 2020.
فاطمة  صابر  تعيين  لسيدة 

 لزهر ء كمشرفة على  لتصفية.
للشركة  تعيين  ملقر  ال تماعي 

مكان للتصفية.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
فبف 4ر  فاتح  بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2021، تحت رقم 35872.
18 P

 STE TEKA MOP
SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها  ال تماعي :  لد ر لبيضاء 

 قامة  لشياب بلوك 19 عمارة برقم 
3  هة 3  عين  لسبع

 لسجل  لتجاري رقم : 222205
قرر   2020 سبتمبف   18 بتاريخ 

محضر  لشريك  لوحيد ما 4لي :
من   لحل  ملسبق للشركة  بتد ء 

18 سبتمبف 2020.
:  لسيد  للشركة  مصفي  تعيين 
بطاقته  رقم   لتون�سي  لخملي�سي 
ت  ب  رقم    للتعريف  لوطنية 

.30980
مقر  لتصفية  تحد4د 
بلوك  بالد ر لبيضاء  قامة  لشياب 
19 عمارة برقم 3  هة 3  عين  لسبع.
محضر  لشريك  لوحيد  قرر 
للشركة  لسيد  لتون�سي  لخملي�سي 
بجميع  للقيام  هذ   الخيف  تفويض 
بحل  لشركة   ال ر ء ت  ملتعلقة 
في  لسجل  ذلك  لتشطي2  في  بما 

 لتجاري.

لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

 ،2020 أكتوبر   15 في  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 222205.

19 P

STE BOUKASSEN PATISSE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

فبف 4ر 2021، تم تاسيس شركة. 

 STE BOUKASSEN  :  السم 

.PATISSE SARL

لو زم  بائع   :  لهدف  ال تماعي 

 لحلويات بالتفصيل.

 ملقر  ال تماعي :  حي  لنهضة س 1 
رقم 59 تمارة.

مقد ر    :  لر سمال  لشركة 

 1000 مقسم  لى  درهم   100.000

حصة  كل  مقد ر  حصة   تماعية 

100 درهم :

 600  ....   لسيد بوقا سن محمد  

حصة   تماعية.

 ....   لسيد عبد  الله بوقا سن  

200 حصة   تماعية.

 .... بوقاسن  لسعد4ة    لسيدة 

200 حصة   تماعية.

 ملدة :99 سنة.

بوقاسن  يعتبف  لسيد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف   محمد 

محدودة.
باملكت2  لجهوي  تم  ال4د ع 

بالرباط بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت 
رقم  لسجل  لتجاري 131901.

20 P

STE MAHA GO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمساهم و حد

تأسيس شركة
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 19 4نا4ر 

2021، تم وضع قو نين  لشركة ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3254

.STE MAHA GO : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

:  ستيف د وتصد4ر تجارة   ملوضوع 

و ميع  اللبسة  و الحذ4ة   ملالبس 

 لجاهزة.

 د رة أي تجارة أو مر كز تجارية أو 

أو بيع أو  الستيف د أو  لتصد4ر  شر ء 

أو تسويق أي منتج أو سلعة من أي 

ومستحضر ت،  )مالبس،عطور  نوع 

تجميل، منتجات صحية،  ستعالك، 
 لعاب، زبنة  لخ ...(.

أي  وتصد4ر  وبيع  وشر ء  تسويق 

في  ملجوهر ت  منتجة  سلعة حرفية 

مو د  أي  أو  أو  ملصنوعات  لجلد4ة 

أخرى.

وتوزيع  ميع  ملنتجات  تصنيع 

و الشياء..  لخ.
 ملقر  لرئي�سي : رقم 31 بلوك م حي 

موالي رشيد  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 درهم مقسمة  لى 

فئة 100 درهم ويملكها بالكامل عبال 

محا.

تسييف  من طرف  لسيد   :  الد رة 

عبال محا.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   ،2021 4نا4ر   28 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/283

رقم  رقم  لتحليلي  تحت   لتجاري 

.32925

22 P

STE  MERCANTILISM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمساهم و حد

تأسيس شركة
 17 بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 

قو نين  وضع  تم   ،2021 ديسمبف 

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

.STE MERCANTILISM : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

:  لتجارة  لدولية،   ملوضوع 

 ستيف د وتصد4ر  الغذ4ة  لزر عية.

و الستيف د   لتجارة  لعامة 

و لتصد4ر.

للشركات   لتمثيل  لتجاري 

أو  و لعالمات  لتجارية  لوطنية 

 ال نبية.
زنقة  ملعال عمارة   :  ملقر  لرئي�سي 

 لحكونية حي خط  لرملة 1  لشقة 8 

 لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 درهم مقسمة  لى 

فئة 100 درهم ويملكها بالكامل عمر 

 لسطي.

تسييف  من طرف  لسيد   :  الد رة 

عمر  لسطي.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   3 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/352

رقم  رقم  لتحليلي  تحت   لتجاري 

.35021

23 P

 STE INTEGRAL

CONTRACTORS
SARL

تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي في 10 

سبتمبف 2020 بالرباط.

في  مقاول   :  لهدف  ال تماعي 

و شغال  خرى،  أشغال  لبناء 

 لعقار ت.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

مقسمة  لى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة و ملقسمة كالتالي  :

 900  .....  لسيد فيصل  لد مون 

حصة.

 100  .... زكرياء  لد مون   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
زنقة  الشعاري  لشقة   12  :  ملقر 

رقم 2 أكد ل  لرباط.

 لتسييف : زكرياء د مون.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.129299

24 P

 STE SAMIYA AUTO
SARL AU

تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي في 18 

4نا4ر 2021 بالرباط.

:  ستيف د   لهدف  ال تماعي 

وقطع  بيع  لسيار ت  و لتصد4ر، 

 لغيار،  الصالح و لصيانة.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

100 درهم للحصة لشريك وحيد: 

 1000  .....  لسيد  ملهدي  لدومة  

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

79 شارع  بن سينا  لشقة   :  ملقر 

رقم 12 أكد ل  لرباط.

 لتسييف :  ملهدي  لدومة.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.129301

25 P

STE OPERATION DESIGN
SARL AU

CAPITAL : 10.000 dhs

 SIEGE SOCIAL: N°173 BIS

 RESIDENCE CHRIF IDRISSI AIT

SKATOU FES

RC N° : 29.907

تغييف هدف  لشركة
تقرير  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 ،2020 ديسمبف   12 بتاريخ   ملنعقد 

تقرر ما 4لي :

هدق  تغييف  قرر  لجمع  لعام 

 لشركة  لى ما 4لي :

هدف  لشركة هو.

 لد4كور  لد خلي،  ستغالل مقهى 

وبائع  لتبغ بالتقسيط.

من   3 ذلك  ملادة  على  ثر  تغييف 

 لقانون  السا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   3 بتاريخ 

.2021/528
للخالص و الشارة 

 الد رة

26 P

STE EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE S2G
SARL

رأسمال : 9.200.000 درهم

مقرها  ال تماعي :  قامة شامة 

مكت2 رقم 21  لطابق 3 قسو مد ح 

تازة

تعد4ل
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 

 STE شركة  قرر   ،2020 ديستمبف 

S2G SARL رفع رأسمال  لشركة من 

100.000  لى 9.200.000 درهم.

 91000 خلق  تقرر  لشركاء  كما 

حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة. وقد تم على  لشكل  لتالي :

 دماج  لحساب  لجاري 

للشركةبمبلغ 9.100.000 درهم.

من  لقانون   7-6 للفصل  وفقا 

4صبح  لرأسمال  للشركة   السا�سي 

 لجد4د 9.200.000 درهم مقسم  لى 

على  لشكل  موزعة  حصة   92.000

 لتالي :

 30.666  ..  لسيد بنكمرة رضو ن 

حصة ... 3.066.600 درهم.

 .... عزوز   لسيدة  لصنهاجي 

30.668 حصة ... 3.066.800 درهم.

 .. عبد  ملجيد  بنكمرة   لسيد 

30.666 حصة ... 3.066.600 درهم.
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بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
4نا4ر   12 بتاريخ   16 تحت  4د ع رقم 

.2021
بمثابة مقتطف وبيان

27 P

EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE

 GESTION DES ENTREPRISES CONSEILS&
ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V
TAZA AL JADIDA

CHADLI BETON رشكة
ش.م.م

رأسمال : 3.500.000.00 درهم
 ملقر  إل تماعي : شقة رقم 2 عمارة 2 

تجزئة  ملنبع بئف  نزر ن تازة
تعد4ل

 23 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
شركة  شركاء  قرر   2020 ديسمبف 
رأسمال  رفع   CHADLI BETON
إلى   2.300.000.00 من   لشركة 

3.500.000.00 درهم.
 12000 خلق  قرر  لشركاء  كما 
حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة وقد تم على  لشكل  لتالي :
 دماج مجموع  إلحتياط  لقانوني 

للشركة بمبلغ 222.072.15 درهم.
للشركة  إدماج  ألرباح  ملحتجزة 

بمبلغ 977.927.85 درهم.
من  لقانون   7-6 للفصل  ووفقا 
4صبح  لرأسمال  للشركة   ألسا�سي 
 لجد4د 3.500.000.00 درهم مقسم 
على  موزعة  حصة   350000 إلى 

 لشكل  لتالي :
 21000 محمد   لسيد  لشادلي 

حصة 2100.000.00 درهم.
 7000 طارق   لسيد  لشادلي 

حصة 700.000.00 درهم.
 7000 إلياس   لسيد  لشادلي 

حصة 700.000.00 درهم.
تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة لضبط 
باملحكمة   إلبتد ئية بتازة تحت إ4د ع 

رقم 70 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.
بمثابة مقتطف وبيان

28 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE

 GESTION DES ENTREPRISES CONSEILS&

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

A46 FOOD شركة

ش.م.م

رأسمال : 500.000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : إقامة شامة مكت2 

رقم 23  لطابق 3 قسو مد ح تازة-

تازة

تعد4ل
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 

شركة  شركاء  قرر   2020 ديسمبف 

رأسمال  لشركة  رفع   A26 FOOD

 500.000.00 إلى   100.000.00 من 

درهم.

 2000 خلق  قرر  لشركاء  كما 

حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة وقد تم على  لشكل  لتالي :

للشركة   دماج  ألرباح  ملحتجزة 

بمبلغ 200.000.00 درهم.

من  لقانون   7-6 للفصل  ووفقا 

4صبح  لرأسمال  للشركة   ألسا�سي 

مقسم  درهم   500.000.00  لجد4د 

5000 حصة موزعة على  لشكل  إلى 

 لتالي :

 2000 رضو ن  بنكمرة   لسيد 

حصة 200.000.00 درهم.

 1000 سعاد   لسيدة  عميفة 

حصة 100.000.00 درهم.

 1000 فاطمة   لسيدة  حريفش 

حصة 100.000.00 درهم.

 1000 زهور  ملبغدي   لسيدة 

حصة 100.000.00 درهم.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة لضبط 

باملحكمة   إلبتد ئية بتازة تحت إ4د ع 

رقم 52 بتاريخ 26 4نا4ر 2021.

بمثابة مقتطف وبيان

29 P

 STE. ADAM

 D’EXPLOITATION DES

TERRES AGRICOLES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL :

90.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : BERKANE

 LOTISSEMENT MADELEINE 9

LOTN°44 BD. AL AHRAM

R.C : N°5849

IF : 24856265

تعد4ل
بمقت�سى قر ر  لجمع  لعام  لغيف 

 لعادي  ملنعقد بتاريخ 2 مارس 2020 

شركاء  قرر  ببفكان  بمقر  لشركة 

 ADAM D’EXPLOITATION شركة 

DES TERRES AGRICOLES ش.م.م 

ما 4لي :

بمد4نة  نهائيا  توقيف  لنشاط 

بركان.

للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة   إلبتد ئية ببفكان بتاريخ 11 

مارس 2020 تحت رقم 2020/138.

30 P

SOCIETE BAL-DIS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM.KHIAT

 AV. HASSAN II M’HAITA

TAROUDANT

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسست شركة ذ ت   2021 4نا4ر   5

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

مسؤولية  ذ ت  شركة   BAL-DIS

محدودة بشريك و حد.

 ملوضوع :  لشركة لها كهدف.

مو د  إلستهالك،  وبيع  شر ء 

و ملشروبات،  و لتغذ4ة  لعامة، 

و ميع منتجات  لتنظيف.

4و د  ملقر   :  ملقر  إل تماعي 

شارع  عمارة  لخياطي   إل تماعي 

 لحسن  لثاني ملحا4طة تارود نت.

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة  بتد ء من 4وم  لتأسيس.

:  لرأسمال   لرأسمال  إل تماعي 

 100.000.00 في  محدد   إل تماعي 

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

فئة 100 درهم للو حدة.

بلحوس محمد  :  لسيد   لشركاء 

 مين 1000 حصة.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   :  إلد رة 

 لسيد بلحوس محمد  مين.

 لسنة  إل تماعية : تبتدئ  لسنة 

 إل تماعية في فاتح 4نا4ر لتنتهي في 31 

ديسمبف.

لإلحتياط  لقانوني   %  5  :  ألرباح 

لقر ر  تبعا  4ضاف  أو  4وزع  و لباقي 

 لشركاء.

لقد تم  إل4د ع  لقانوني   :  لوضع 

بتارود نت  لدى  ملحكمة  إلبتد ئية 

4وم 5 فبف 4ر 2021 تحت رقم 95.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري 

بتارود نت  لدى  ملحكمة  إلبتد ئية 

4وم 5 فبف 4ر 2021 تحت رقم 7203.

31 P

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE IQBAL
قرر  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 2020 أكتوبر    28 بتاريخ   ملنعقد 

إقبال  للشركة  ملدنية  لعقارية 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

عقارية،  مدنية  شركة   ،IQBAL
رأسمالها 5.000.000.00 درهم، و لتي 

بتجزئة  مقرها  إل تماعي  4تو  د  

عبد  لرحمان،  موالي  شارع   لنور، 

 لحي  لحسني  لد ر لبيضاء،  ملغرب 

ما 4لي :
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 لزيادة في رأس مال  لشركة من 

مليون درهم إلى 5 مليون درهم.

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.

32 P

 ALACANT TP
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : عمارة 2 شقة 1 

مجموعة 2 أمال 1 تامسنا تمارة

رقم  لسجل  لتجاري : 131889

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت   2021 4نا4ر 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

.ALACANT TP : لتسمية 

نشاط  لشركة : 

أشغال  لبناء وأشغال مختلفة.

 ملقر  إل تماعي : مقرها  إل تماعي  

عمارة 2 شقة 1 مجموعة 2 أمال 1 

تامسنا تمارة.

رأسمال  لشركة : لقد تم تحد4د 

رأسمال  لشركة في 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة إ تماعية 

4متلكها  در هم   100 قيمة  لو حدة 

كالتالي :

 1000 ميلود   لسيد  لسباعي 

حصة إ تماعية.

تعيين  تم  لقد   : تسييف  لشركة 

 لسيد  لسباعي ميلود.

 لسنة  ملالية : من فاتح 4نا4ر إلى 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبف   31

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

لقد تم تحد4د مدة  لشركة في 99 

سنة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتمارة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري 131889.
للنشر و إلعالن

33 P

A.G.I.N

SARL

محاس2 معتمد

COMPTABLE AGREE 

 CODIMATRA
SARL AU

بانعقاد  لجمع  لعام  لغيف  لعادي 

 CODIMATRA SARL AU لشركة 
قرر   2020 ديسمبف  فاتح  بتاريخ 

 لشريك  لوحيد ما 4لي :

للشركة  تحويل  ملقر  إل تماعي 

 ،GH 2-17 مجموعة  لتقدم   : من 

سيدي  لبفنو�سي   لطابق  لثاني 

شفشاوني،  شارع  إلى   لد ر لبيضاء 
ب  روبيف  إقامة  باديس،  بنو  ز وية 

عين  لسبع   19  لطابق  لخامس 

 لد ر لبيضاء.

تغييف  لفصل 2 للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني للشركة 

بالد ر لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

.760967

34 P

SOCIETE AFRICOMAG
S.A.R.L

في  عرفي،  ملؤرخ  عقد  بمو 2 

بالد ر لبيضاء،    2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة، تكمن مميز تها في ما 4لي :

.AFRICOMAG SARL : لتسمية 

:  لد ر لبيضاء   ملقر  إل تماعي 

131، شارع أنفا، إقامة أزرو، مكت2 
رقم 11 ب .

 لهدف  إل تماعي :

وتعبئة  وتخزين  وتسويق  إنتاج 

 ميع  ملنتجات  لزر عية.

زيت  وتعبئة  وإستخر ج  إنتاج 
 لزيتون.

تصد4ر  ميع  ملنتجات  لزر عية.
حيازة  ميع  ألر �سي، سو ء كانت 
مبنية أو غيف مبنية، وكذلك أي عقار.

بر ء ت  على  ميع   لحصول 
و ستغاللها،  وحيازتها   الختف ع 
و لتف خيص   لعالمات  لتجارية 
و لقيام بعملية نقلهم، مساهمتهم في 

 لحساب  لحصري.
وتد ول  وتأ يف  وتشغيل   قتناء 
وإد رة  ميع  ألصول  لتجارية  لتي 

لها هدف مماثل.
 الستحو ذ على حصة أو مصلحة 
بأي شكل كان في  ميع  لشركات أو 
 ألعمال  لتجارية ذ ت  لهدف  ملماثل.
عامة،  ميع  ملعامالت  وبصورة 
 لتجارية،  لصناعية،  ملالية،  ملنقولة 
مباشر  بشكل  و لعقارية،  ملرتبطة 
باألهد ف  ملذكورة  مباشر  غيف  أو 
أعاله، أو  لتي 4حتمل أن تكون لصالح 
تحقيق وتطوير، وكذلك أي مشاركة 
مباشرة أو غيف مباشرة، أ4ا كان شكلها 
في  ميع  لشركات أو  ملؤسسات  لتي 
لديها هدف مماثل أو تسعى لتحقيق 

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة.
 AFRICA :  لشركة   لشركاء 
 EXPLORATION HOLDING
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
4مثلها  لسيد  ذ ت  لشريك  لوحيد، 

عثمان 4وسفي.
4وسفي،  لحامل  عثمان   لسيد 

.BE752267 للبطاقة  لوطنية رقم
مهام  لتسييف  أسندت   :  لتسييف 

مدة غيف محدودة لفائدة :
4وسفي  لحامل  عثمان   لسيد 

.BE752267 للبطاقة  لوطنية رقم
 99 مدة  لشركة  حددت   ملدة: 
بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

 لتجاري.
 10.000.00  : رأسمال  لشركة 
إ تماعية  حصة   100 تمثل  درهم، 

بقيمة 100 درهم، موزعة كالتالي : 
 AFRICA  :  لشركة 
 99  EXPLORATION HOLDING

حصة إ تماعية.

حصة  4وسفي1  عثمان   لسيد 

إ تماعية.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 5 بتاريخ  بالد ر لبيضاء،   لتجارية 

فبف 4ر 2021، تحت عدد 762359.

35 P

 GONVARRI INDUSTRIAL

MAROC

SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 100.230.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 CHTAIBA ROUTE 107

 COMMUNE ECH-CHALLALATE

 SIDI BERNOUSSI ZENATA

CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N°86.611

ICE N°001612812000038

IF : 1032083

تخفيض رأس  ملال
بمو 2 محضر   تماع  لجمعية 

 لعامة غيف  لعاد4ة بتاريخ 11 ديسمبف 

2020، تقرر ما 4لي :

تالوة تقرير مجلس  إلد رة ومدقق 

مال  رأس  تخفيض  عن   لحسابات 

 لشركة.

غيف  لنا م  رأس  ملال  تخفيض 

وإلغاء  ألسهم  ملعاد  عن  لخسائر 

شر ئها.

ملجلس   لصالحيات  ملمنوحة 

رأس  ملال  تخفيض  إلتمام   إلد رة 

وإلغاء  ألسهم  ملعاد شر ئها.

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 للد ر لبيضاء   لتجاري 

2021 تحت رقم 761775.

36 P
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL
IMM FLEUTY 11 BUREAU N°2 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

MYRITUAL
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 
و لتي  وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل  لخصائص  لتالية :
.MYRITUAL : لتسمية 

.SARL AU : لصيغة  لقانونية 
 لهدف  إل تماعي :

تا ر مستحضر ت  لتجميل.
تا ر.

أو  )تا ر  و لتصد4ر   الستيف د 
وسيط(.

درهم   60.000  : رأسمال  لشركة 
 100 600حصة من فئة  مقسمة إلى 
بين  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 

 لشركاء على  لشكل  لتالي :
 لسيد حمزة كنفاوي 600 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع أنو ل   23  :  ملقر  إل تماعي 
 2 رقم  مكت2   11 فلوري  إقامة 

ميموزة  لقنيطرة.
 ملسيف :  لسيد حمزة كنفاوي.
رقم  لسجل  لتجاري 58373.

37 P

EXCELLIUM DEALS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 لسجل  لتجاري بالرباط

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   19
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي :

.EXCELLIUM DEALS : لتسمية 

شارع   ،378  :  ملقر  إل تماعي 

 لحسن  لثاني، شقة رقم 2  لرباط.

 ملدة : 99 سنة.

 لهدف  إل تماعي : هدف  لشركة 

خار ه  أو  د خل  ملغرب  سو ء 

لحسابها أو لحساب  لغيف  آلخرين.

)تا ر أو  تا ر،  ستيف د وتصد4ر 

وسيط( عقار ت، مطور عقار ت.
رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 

100درهم  حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة  لو حدة موزعة بين  لشركاء 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد عمر طبي2 500 حصة.

 لسيدة لبنى  و لي 500 حصة.

تعيين  لسيد عمر  تم   :  لتسييف 

كمدر ء  لبنى  و لي  و لسيدة  طبي2 

مشاركين في  لشركة.

بجميع  تلتزم  لشركة   :  لتوقيع 

 ألعمال  ملتعلقة بها من خالل  لتوقيع 

 ملنفصل للمد4رين  ملساعد4ن  لسيد 

طبي2 عمر و لسيدة لبنى  و لي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت عدد 

بالسجل  تقييدها  تم  كما   110761

بتاريخ   129237  لتجاري تحت عدد 

2 فبف 4ر 2021.

38 P

LIFO
SARL

تأسيس شركة
للقانون  لتأسي�سي  ملؤرخ  طبقا 

تم  لقد   2020 ديسمبف   22 بتاريخ 

تقرير ما 4لي :

.LIFO SARL : تسمية  لشركة
رأسمالها : 100.000.00 درهم.

مقسمة بين :

 50.000.00 لحسن   ليعقوبي 

درهم.

 50.000.00 فتيحة  بوطال2 

درهم.

32 شارع موالي   :  ملقر  إل تماعي 

4وسف إقامة وليد 7 تابريكت سال.

 لهدف :

  الستيف د و لتصد4ر .

 لتجارة.

عهد  لتسييف  لقد   :  لتسييف 

للسيدة فتيحة بوطال2.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقد 

4نا4ر   25 بتاريخ  بسال   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 85809.

39 P

STE. CLUB EL OUARARY
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت مسيف 

وحيد

رأس مالها : 10.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : 32-31 تجزئة 

 لشطاح باب سبتة سال

 23 في  بسال  عرفي  عقد  بمو 2 

وضع  لنظام  تم   ،2021 ديسمبف 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت مسيف وحيد خاصيتها كالتالي :

 STE. CLUB EL  :  لتسمية 

.OUARARY

تجزئة   31-32  : مقر لشركة 

 لشطاح باب سبتة سال.

 لغرض : للشركة د خل  ملغرب أو 

خار ه إنحاز  لعماليات  لتالية :

لجميع  لتمرين  لرياضية  قاعة 

 ملستويات و ميع  لفنون  لقتالية .

بيع  ميع  للو زم  لرياضية 

وكذلك  ملو د  لغذ ئية  ملقوية.

لجميع  و لتصد4ر   إلستيف د 

 للو زم  لرياضية.

بجميع  ألشغال  ملختلفة   لقيام 

بغرض تنمية  لشركة.

تاريخ  من  99 سنة  بتد ء   : ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

10.000.00درهم   : رأسمالها 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

100.00 درهم مدفوعة نقد .

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  لور ري 

للشركة  وحيد  مسيف  عبد  للطيف 

ملدة غيف محددة.

باملحكمة  رقم  لسجل  لتجاري 

 إلبتد ئية سال 32827.

40 P

STE. JUBA TRANSPORT

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأس مالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : 12، شقة 8 إقامة 

سيميف ميس تجزئة سعيد حجي سال

بمو 2 محضر  لجمع  لعام  لغيف 

أغسطس   18  لعادي  ملنعقد بتاريخ 

تغييف  لقانون  تم  لشركة   2020

 ألسا�سي حيث أصبح كالتالي:

تفويت  لحصص :

قامت  عو طف  تاكنف4ت   لسيدة 

باي للسيد  حصة   500  بتفويت 

 عبد  لعالي.

تنازلت  ملسيفة :

تنازلت  لسيدة تاكنف4ت عو طف 

عن تسييف  لشركة بصفة نهائية.

عبد  باي  يعتبف  لسيد   :  ملسيف 

 لعالي مسيف وحيد للشركة وله  ميع 

أمور  لشركة  تدبيف  في   لصالحيات 

ملدة غيف محددة.

تغيف  لنشاط  لتجاري : 

لشركة  أصبح  لنشاط  لتجاري 

نقل مو د  لبناء ونقل  لسلع.

 : للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

تم تغييف  لشكل  لقانوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة مسيف 

وحيد.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ   إلبتد ئية 

تحت رقم 35879.

41 P
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SMART WIN RABAT

SARL

 BENHSAIN IMMOBILIER
S.A.R.L.A.U

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بمسؤل  و حد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   2

و حد  بمسؤول  محدودة  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية :

 BENHSAIN  :  لتسمية 

.IMMOBILIER S.A.R.L.A.U

تجزئة   172 رقم   :  ملقر  لـتجاري 

 1 رقم   ألمان  لطابق  ألر�سي شقة 

عين  لسبع  لد ر لبيضاء.

 لهدف  لتجاري :

منعش عقاري.

 100.000 في  محدد   :  لرأسمال 

كما  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

4لي :

حسين  عبد  لكريم  بن   لسيد 

1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

:  لسيد عبد  لكريم  بن   لتسييف 

حسين.

:  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 
سجل تجاري   لتجارية  لد ر لبيضاء 

رقم 286591.

42 P

IMW GRAPHIQUE
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

و حد

 لرأسمال إل تماعي : 100.000 

درهم

 GH 2 ملقر : مجموعة  لتقدم 

17-،  لطابق 2 سيدي  لبفنو�سي 

 لد ر لبيضاء

 بقر ر من  لشريك  لو حد بتاريخ

 2 4نا4ر 2021، تقرر ما 4لي :

للشركة   لتصفية  ملسبقة 

 ملذكورة أعاله.

عبد  للطيف  تعيين  لسيد 

صدقاوي كمصفي للشركة  ملذكورة 

أعاله.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

بالد ر لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 2021/762156 بتاريخ 5 

ديسمبف 2021 .

43 P

SMART WIN RABAT

SARL

 AFRICA CLEANING

 NETOYAGE

S.A.R.L.A.U

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمسؤل و حد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   8

و حد  بمسؤول  محدودة  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية :

 AFRICA CLEANING  :  لتسمية 

.NETOYAGE  S.A.R.L.A.U

22  لشقة  عمارة   :  ملقر  لـتجاري 

زنقة  بل مو�سى أكد ل  لرباط.   12

 لهدف  لتجاري :

 لتد ول  لبيع و لشر ء.

 لبستنة.

 لتنظيف.

 100.000 في  محدد   :  لرأسمال 

كما  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

4لي :

 لسيد أ4وب كر م 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف :  لسيد أ4وب كر م.

:  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 

رقم  تجاري  سجل   لتجارية  لرباط 

.129091

44 P

SMART WIN RABAT

SARL

 NAVILOG
S.A.R.L.A.U

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بمسؤل و حد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   7

و حد  بمسؤول  محدودة  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية :

  NAVILOG  :  لتسمية 

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

22  لشقة  عمارة   :  ملقر  لـتجاري 

زنقة  بل مو�سى أكد ل  لرباط.   12

 لهدف  لتجاري :

 ملعلوميات  لبفمجة  لتحليل 

و لتصميم.

 لتجارة  إللكتفونية.

 100.000 في  محدد   :  لرأسمال 

كما  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

4لي :

 لسيد 4اسين طالل 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف :  لسيد 4اسين طالل.

:  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 

رقم  تجاري  سجل   لتجارية  لرباط 

.129031

45 P

VILTON TRANS
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : 100 شارع موالي 

عبد  لعزيز مكت2 رقم 2 إقامة ندى 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ 25 4نا4ر 2021 حرر 

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية تحمل  ملو صفات  لتالية :

.VILTON TRANS : لتسمية 

 لهدف : هدف  لشركة. 

نقل  لبضائع و ألشخاص.

 ملقر  إل تماعي : 100 شارع موالي 

إقامة ندى   2 عبد  لعزيز مكت2 رقم 

 لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس  ملال  إل تماعي 

 ملال في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة  لو حدة مخصصة للشركاء.

 500  لسيد  لحيف�سي  دريس 

حصة.

 500 خد4جة  بوكطا4ة   لسيدة 

حصة.

قبل  من  تد ر  لشركة   :  إلد رة 

 ملسيف  لسيد  لحيف�سي  دريس،مزد د 

مغربي،   1989 ديسمبف  فاتح  في 

حامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم 

.GY17159

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف .

إلنشاء   5% تقتطع   :  ألرباح 

ويخصص   ملال  إلحتياطي  لقانوني 

 لفائض حس2 قر ر  لشركاء.

تم تسد4د  لحصص   :  لحصص 

درهم   100.000 قدره  بما  نقد  

أودعت في صندوق  لشركة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 

بالقنيطرة بتاريخ 3 فبف 4ر 2021 وتم 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

تحت رقم 58655.

46 P

LABINATE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

 N°19 IMM. 6 4eme : لعنو ن 

 ETAGE RUE DAYET AOUA

AGDAL RABAT

بمقت�سى قر ر  لشريك  لوحيد تم 

تم   2020 أكتوبر   26 تسجيله بتاريخ 

إقر ر ما 4لي :
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مال  لشركة  رأس  في   لزيادة 
إلى  درهم   500.000.00 من 

1.000.000.00درهم.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

محمد  :  لسيد  لر في   لتسييف 
أمين.

وقد  تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت عدد 110556 

بتاريخ 26 4نا4ر 2021 .
47 P

 ATOS ITS NEARSHORE
CENTRE MAROC

س.ت  لد ر لبيضاء رقم 171.703
تغييف في  لتسييف

ملحضر  لجمع  لعام  وفقا 
 2020 أكتوبر   26  إلستثنائي  ملؤرخ 
 ATOS ITS NEARSHORE للشركة 
ذ ت  شركة   ،CENTRE MAROC
رأسمالها   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  و لكائن  درهم،   10.000
ساحل  بالد ر لبيضاء   إل تماعي 
سيدي  حي  شارع  لقدس،   11007

معروف قرر ما 4لي :
معا4نة  ستقالة  لسيد  ون 
 JEAN PHILIPPE بو رو  فيلي2 
كمسيف  مهامه  من   POIRAULT

للشركة.
تريكو  4انيك  تعيين  لسيد 
مو طن   ،YANNICK TRICAUD
ليون  زنقة   35 ب  و لقاطن  فرن�سي 
كمسيف  د4د  بيافر فرنسا،  مينوت، 

للشركة.
إنجاز  إل4د ع  لقانوني  تم 
باملحكمة  لتجارية  بكتابة  لضبط 
 2021 فبف 4ر   2 في  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 763596.
 ملسيف

48 P

ZERO BAR
SARL

RC : 142393 
فسخ مسبق

محضر  لجمع  لعام  بمو 2 
 2020 ديسمبف   31 بتاريخ   ملقرر 

ZERO BAR SARL رأسمالها  لشركة 

شارع   15 مقرها  درهم   50000
 ألبطال  لشقة 2 أكد ل  لرباط تقرر 

ما 4لي :

و لودي   لفسخ  ملسبق  إلد ري 

للشركة  بتد ء من 31 ديسمبف 2020.

تعيين  لسيد باتيج رشيد كمصفي 

للشركة.

تحد4د مقر  لتصفية ب 15 شارع 

أكد ل  لرباط   2  ألبطال  لشقة 

لدى  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 110758.

49 P

شركة اقشتيل كار
ش.م.م.ش.و

SOCIETE KCHITEL CARS

S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس عقد شركة   2021 4نا4ر 

محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد 

باملو صفات  لتالية :

كار  شركة  قشتيل   :  لتسمية 

 SOCIETE KCHITEL ش.م.م.ش.و 

.CARS S.A.R.L AU

 لهدف : 

سائق  بدون  كر ء لسيار ت 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
 ملقر  لرئي�سي : رقم 23، حي كيش 

 الود 4ة متجر رقم 1، تمارة.
درهم   100.000.00  : رأس  ملال 

مقسمة إلى 1000 حصة.

 لسنة  إل تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف .

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة  لفعلي إال في حالة 

 لتصفية  ملسبقة أو  لتمد4د.

 لتسييف و إلد رة : تسيف  لشركة من 

طرف  لسيد  قشتيل محمد ملدة غيف 

محدودة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بتمارة   إلبتد ئية 

2021 تحت عدد 2875. رقم  لسجل 

 لتجاري : 131897.
للنشر و لبيان

50 P

SILVANARTE ET CIE

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس مالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : 62 شارع عبد 

 للطيف بن قدور  لد ر لبيضاء

رقم  لتعريف  ملوحد : 

001533530000013ICE

تغييف  ملقر  إل تماعي
تعيين مسيف للشركة

تعد4ل في  لقانون  ألسا�سي
بمو 2  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 2020 ديسمبف   26 بتاريخ   ملنعقد 

 SILVANARTE ET CIE للشركة  

SARL ذ ت مسؤولية محدودة، تمت 

 ملصادقة بين  لشركاء على ما 4لي :

تحويل  ملقر  إل تماعي إلى  لعنو ن 

 لجد4د 28 لبحيفة  ملحمد4ة.

للشركة  لسيدة  مسيف  تعيين 

غيف  ملدة   BELLA PEREZ بيف4ز  بيبا 

لبطاقة  لتعريف  محدودة  لحامل 

.B279269 لوطنية رقم 

2 و15 من  لقانون  تعد4ل  لبنود 

 ألسا�سي للشركة.

بتصريح  تم   إل4د ع  لقانوني 

بكتابة  بالسجل  لتجاري   لتغييف 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 763827.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

51 P

TIFA D’OR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

 لرباط
 لسجل  لتجاري رقم 129199 

 لربط
تأسيس 

 25 تبعا لعقد عرفي، حرر بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   ،2020 نوفمنبف 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

: وحيد مو صفاتها كالتالي 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 TIFA  :  لتسمية  إل تماعية 

.D’OR
 :  لهدف  إل تماعي 

بيع  آليس  شاي،  قاعة  مقهى، 
كريم و لحلويات.

30 شقة   ملقر  إل تماعي : عمارة 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان   8

 لرباط.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
تبتدئ من تاريخ تسجيلها  99 سنة، 

في  لسجل  لتجاري.
 :  لرأسمال  إل تماعي 

100.000.00 درهم.
كمال  :  لسيد  توزيع  لرأسمال 
 لفوالني، شريك وحيد، قام بإ4د ع 
100.000.00 درهم. تقدمة بقيمة 

كمال  :  لسيد   لشريك  لوحيد 
مزد د   لفوالني،مغربي  لجنسية، 
نوفمبف   16 بتاريخ  بالرباط حسان، 
20  ملجموعة  برقم  قاطن   ،1976
رياض  لخيف  تجزئة   1 10  لعمارة 
حامل  عين  لعودة،   شر كة 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

.AB112375
 لتسييف:  لسيد كمال  لفوالني،  
بالرباط  مزد د  مغربي  لجنسية، 
نوفمنبف   16 بتاريخ  حسان، 
20  ملجموعة  برقم  قاطن   ،1976
رياض  لخيف  تجزئة   1 10  لعمارة 
حامل  عين  لعودة،   شر كة 
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رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

للشركة  كمسيف  عين   AB112375

ملدة غيف محدودة.

تسجيل  تم   إل4د ع  لقانوني 

بالرباط،  بالسجل  لتجاري   لشركة 

3 فبف 4ر  بتاريخ   ،129199 تحت رقم 

. 2021
من أ ل  لنشر و إلشهار

 لتسييف

52 P

 MULTISERVICE COFFEE 

SHOP
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لرباط 15، شارع 

 ألبطال رقم 2، أكد ل

 لسجل  لتجاري رقم 122835، 

 لرباط

نقل  ملقر  ال تماعي

تحيين  لقانون  ألسا�سي

بتاريخ  ملحضر  لجمع  لعام  تبعا 

29 ديسمبف 2020، قرر شركاء شركة 

 MULTISERVICE COFFEE SHOP

ما 4لي :

من  لرباط،  مقر  لشركة  نقل 

15، شارع  ألبطال رقم 2، أكد ل إلى 

 لرباط، د ر  لسالم زقة بني مسكين، 

ONE RABT SQUARE عمارة أ محل 
.RS1 رقم

من  لقانون   2 تعد4ل  ملادة 

 ألسا�سي نتيجة لذلك.

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالرباط بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت 
رقم 110800.

بتعد4ل  لسجل  وضع  لتصريح 

لدى  بكتابة  لضبط   لتجاري 

بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

من   818 تحت رقم   ،2021 2 فبف 4ر 

 لسجل  لتفتيبي.
من أ ل  لنشر و الشهار

53 P

LFI GROUPE
SARL

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   ،2020 3 4وليو 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

تحمل  وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

.LFI GROUPE : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصلة  لقانونية 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

بيع  ميع   :  لهدف  ال تماعي 

أنو ع  ملنتجات عبف  النتفنيت،  لتجارة 

 إللكتفونية.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتند ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شقة   30 عمارة   :  ملقر  ال تماعي 
لوكيلي  موالي  حمد  زنقة  رقم3 

حسان،  لرباط.

 لتسييف :  لطاهري 4اسين.

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بتاريخ   122729 رقم  تحت  بالرباط 

23 4وليو 2020.

54 P

FLASH DELIVERY
SARL

RC : 149231

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي 

تقرر   ،2021 4نا4ر   2 بتاريخ   ملؤرخ 

 FLASH تحمل  سم  تأسيس شركة 

محدودة  ملسؤولية   DELIVERY

خاصياتها كالتالي :

 FLASH DELIVERY  :  لتسمية 

محدودة  ملسؤولية.

:  لشركة تمارس نشاطها   لهدف 

باملغرب وخار هز

للطرود   لتوصيل  لسريع 

مع  في  لد خل  و لوطنية   إلقليمية 

إنشاء منصة للتو صل بين  لشركات 

و ألفر د و ملجتمعات.

وبشكل أعم  ميع  لعمليات مهما 

و لصناعية  طبيعتها  لتجارية  كانت 

و لعقارية  و ملنقولة  و لحرفية 

أو  أعاله  باألشياء  ملذكورة   ملتعلقة 

بأي أشياء أخرى مماثلة أو ذ ت صلة 

من  ملحتمل أن تفضل بشكل مباشر 

تتبعها  مباشر  لهدف  لتي  غيف  أو 

 لشركة أو  متد دها أو تطويرها.

 ملقر  ال تماعي : مقر  لشركة حدد 

15 شارع  البطال   : في  لعنو ن  لتالي 

 لشقة رقم 2، أكد ل،  لرباط.

 ملدة  لقانونية : تأسست  لشركة 

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99 ملدة 

 لتأسيس  لنهائي لها.

رأسمال   :  لرأسمال  ال تماعي 

10.000 درهم   لشركة حدد في مبلغ 

قسمت إلى 1000 حصة من فئة 100 

ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقد  لفائدة  لشركة 

4اسين  محمد  طرف  لسيد  من 

بنعمرو 5000 درهم.

 لسيد 4ونس مشتفي 5000 درهم.

بالكامل  هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

درب   6 4وسف دمغارت  لقاطن ب 

 4اد4ن  لسوينية سال،  ملغرب، مغربي 

أغسطس   9 بتاريخ  مزد د   لجنسية 

بسال،  ملغرب حامل للبطاقة   1993

.AE182506 لوطنية رقم 

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط تحت رقم 129231.

55 P

PROFESSORAT
SARL AU

 ملقر  ال تماعي :  لشقة 2، زنقة 

لصر  لليمون،  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 101073

من  لجمع  قر ر  صدور  عق2 

ديسمبف   2 بتاريخ   لعام  الستثنائي 

حل  قرر  لشريك  لوحيد   ،2019

شركة وتصفيتها  بتد ء من 2 ديسمبف 

.2019

عن  يعين  ملسؤول   لجمع  لعام 

تصفية  لشركة خالل مدة  لتصفية، 
 لسيد فرج مهدي  لقاطن ب 7 زنقة 

عنتف بن شد د شارع محمد  لسادس 

خد4جة،  لسوي�سي،  لرباط،  إقامة 

إلنهاء  كل  لصالحيات  و عطاء 

تحقيق  للشركة،   لعمليات  لجارية 

 ملو ود ت ودفع  لخصوم.

مقر  لتصفية  لكائن ب  لشقة 2، 
زنقة  لقصر  لليمون،  لرباط هذ  هو 

 لعنو ن  لذي 4ج2 إرسال  ملر سالت 

إحضار  لوثائق  4تم  سوف  و لتي 

 ملتعلقة بالتصفية.

تم  إل4د ع  لقانوني  ملتعلق بحل 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لشركة 

تحت   ،2020 4نا4ر   15 بالرباط 4وم 
رقم 103966.

سيتم  إل4د ع  لقانوني  ملتعلق 

لدى  ملحكمة  بتصفية  لشركة 

 لتجارية بالرباط.

56 P

SUPERGROS
SARL AU

مقرها  ال تماعي : زنقة ضا4ة عو  

عمارة رقم 2 شقة رقم 3، أكد ل، 

 لرباط
رأسمالها : 10.000 درهم

 لسجل  لتجاري : 126209

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 15 سبتمبف 

19 سبتمبف  و لتسجل بتاريخ   ،2020

.2020
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قرر للشركة   باملقر  ال تماعي 

 ما 4لي :

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 

عمارة  عو   زنقة ضا4ة  من  لعنو ن 
أكد ل،  لرباط   3 رقم  شقة   2 رقم 

223  ملجموعة  إلى  لعنو ن  لجد4د 

 لسكنية عين  لحياة T/1 201، شقة 
رقم 3  لصخيف ت.

:  لبناء  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لعام للمباني و لبنية  لتحتية.

حصة   20  ملصادقة على تفويت 

من  لسيد سعد  لحاجي    تماعية 

لفائدة  لسيدة نر س  ملهادي.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

.SARL إلى SARL AU من
تعد4ل بالتالي  لبند 2 من  لقانون 

نر س  »إضافة  لسيد   ألسا�سي 

 ملهادي شريك في  إلد رة.

صياغة  لقانون  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.

لحامل  إعطاء  لسلطة  لكاملة 

 لوثائق  لقانونية في إطار  إل ر ء ت 

 لشكلية.

57 P

BY M INVEST
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط 

ومسجل   ،2020 أكتوبر   5 بتاريخ 

بالرباط، تم تأسيس شركة باملميز ت 

 لتالية :

 BY M  :  لتسمية  ال تماعية 

.INVEST

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة للشريك  لو حد.
ز وية   ،22 شقة   ،1 عمارة   :  ملقر 
زنقة توبروق وزنقة بنزرت، حسان، 

 لرباط.

:  الستشار ت   لهدف  ال تماعي 

 إلد رية.

99 سنة إنطالقا من تاريخ   :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

4تحدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

درهم   100.000 مبلغ  في   لرأسمال 

 100 ذ ت  حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة  كقيمة  سمية  درهم 

 لو حدة، تحت  سم  لشريك  لوحيد 

 لسيد 4ونس بوكرين.

4تم تسييف  لشركة ملدة   :  لتسييف 

غيف محددة من طرف  لسيد 4ونس 

ذو  نسية  للشركة  كمسيف  بوكرين 

 1978 22 سبتمبف  مغربية، مزد د في 

رقم  للبطاقة  لوطنية  و لحامل 

BJ222135، قاطن بأمريكا.

 إل4د ع  لقانوني و لتسجيل :

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 4نا4ر   2 بتاريخ 

.109997

إ4د ع  عالن  لتسجيل  تم 

بالسجل  لتجاري للمحكمة  لتجارية 

تحت   2021 4نا4ر   2 بالرباط بتاريخ 
رقم 15 من  لسجل  لتفتيبي.

من أ ل  لتلخيص و لنشر

58 P

LAB2A
SARL

 لزيادة في رأس  ملال
تبعا ملحضر مد والت  لجمع  لعام 

 LAB2A شركة  لشركاء  عادي   لغيف 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملنعقد 

بالرباط،   2020 سبتمبف   22 بتاريخ 

قرر  لشركاء ما 4لي :

 لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي :

رأسمال  في  تمت  لزيادة  لقد 

 لشركة بمبلغ 600.000 درهم وذلك 

درهم   1.000.000 مبلغ  إلى  لحمله 

توزيع  لرأسمال  فإن  لذلك  ونتيجة 

 ال تماعي أصبح على  لنحو  لتالي :

 لسيد محمد شامي 2000 حصة.

 2000  لسيد عبد هللا بن عثمان 

حصة.

 لسيد حمو أوحلي 2000 حصة.

 لسيد  حمد كسم 2000 حصة.

 ملجموع : 10.000 حصة.

 إل4د ع  لقانوني،  لتصريح 
 لتعد4لي.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
2020، تحت رقم  22 ديسمبف  بتاريخ 

.109663
تم إ4د ع  لتصريح  لتعد4لي لدى 
 22  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 
ديسمبف 2020، تحت رقم 6520 من 

 لسجل  لتفتيبي.
للتلخيص و لنشر

59 P

CONCEQUIP
SARL

قررت  لجمعية  لعامة 
لشركة   2020 22 أكتوبر  بتاريخ 
ذ ت  شركة   CONCEQUIP SARL
رأسمالها   ملسؤولية  ملحدودة، 
ومقرها  ال تماعي  درهم   100.000
قطاع  تجزئة  لصبي،   ،123 رقم  في 

 لنهضة  لعيا4دة - سال ما 4لي :
 لحل  ملسبق للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بسال 4وم 25 4نا4ر 2021، تحت رقم 

.35822
60 P

STE THE NIGHT BIRDS
تبعا ملحضر  لعام  الستنائي بتاريخ 
 STE THE NIGHT  2020 فبف 4ر   2

BIRD SARL، بالعنو ن  لتالي :
حي   15 رقم  رحال  أ4ت  زنقة 

 النبعاث سال تقرر ما 4لي :
تفويت  ميع  لحصص 
حصة من  لسيدة   600  ال تماعية 
بوحسيس  إلى  لسيد  عائشة  بونو ر 

مولود.
عائشة  بونو ر   ستقالة  لسيدة 
كمسيف  لوحيد للشركة وتعيين  لسيد 
كمسيف  لوحيد  مولود  بوحسيس 
من  عائشة  بونو ر  و إلبر ء  لسيدة 
 STE THE ميع  لضر ئ2 منذ إنشاء 

NIGHT BIRD حتى  آلن.

:  لسيد بوحسيس   ملسيف  لوحيد 
مولود.

 لتوقيع  لوحيد  لسيد بوحسيس 
مولود.

تحويل شكل  لقانوني للشركة من 
 لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة إلى 
 لشركة ذ ت مسوؤلية محدودة من 

شريك و حد.
 نتقال مقر  لشركة  ال تماعي من 
زنقة أ4ت رحال رقم 15 حي  النبعاث 
تجزئة  تجاري  مركز   37 إلى  سال 

 لوحدة قطاق 5 حي  لسالم سال.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  البتد ئية  تم  إل4د ع 
 26 بتاريخ   35829 رقم  تحت  بسال 

4نا4ر 2021.
61 P

 
كروب سطار بناء

ش ذ م م
ملحضر  لعام  الستثنائي  تبعا 
بتاريخ 2 ماي 2019 كروب سطار بناء 

ش ذ م م بالعنو ن  لتالي :
تجزئة  ليسرى و لزرقاء فيال ج 08 

طريق مهد4ة، سال.
تقرر ما 4لي :

تفويت  ميع  لحصص 
من  لسيد  حصة   500  ال تماعية 
أ4وب  لعسيفي إلى  لسيد عبد  لقادر 

 لعسيفي.
أ4وب  لعسيفي   ستقالة  لسيد 
كمسيف  لوحيد للشركة وتعيين  لسيد 
عبد  لقادر  لعسيفي كمسيف  لوحيد 
من  أ4وب  لعسيفي  و إلبر ء  لسيد 
شركة  إنشاء  منذ   ميع  لضر ئ2 

كروب سطار بناء حتى  آلن.
 ملسيف  لوحيد :  لسيد عبد  لقادر 

 لعسيفي.
عبد  :  لسيد   لتوقيع  لوحيد 

 لقادر  لعسيفي.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بمحكمة  البتد ئية  تم  إل4د ع 
 30 بتاريخ   32955 رقم  تحت  بسال 

ماي 2019.
62 P
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DANAS
SARL

 SIEGE SOCIAL 

 RUE KENITRA N°37 HAY EL :

KIFAH EL KARIA SALE

للمحضر  الستثنائي  ملؤرخ  تبعا 

 DANAS  ،2020 ديسمبف   25 في 

بالعنو ن طريق  لقنيطرة رقم   SARL

37 حي  لكفاح  لقرية، سال.

تقرر ما 4لي :

من   32 حل  لشركة طبقا للمادة 

وتسمية  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

 لدالل عبد  لناصر كمصفي للشركة.
تم باإل4د ع رقم  لسجل  لتجاري 

 35837 ملحكمة  البتد ئية بسال رقم 

تاريخ فاتح فبف 4ر 2021.

63 P

SOFIGAS SARL

رقم 38 إقامة  نان عالل شارع طارق بن 

زياد - تمارة

مكت2  ملحاسبة

LE CHAMP ATHLE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

23 4نا4ر 2021 بسال، حيث تم وضع 

 لقانون  لتأسي�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ش 

م م ش و ومميز تها كالتالي :

شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ش م م ش و.

 LE CHAMP ATHLE  :  لتسمية 

.SARL AU

:  ستغالل   لهدف  ال تماعي 

مقهى ومطعم.

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية، 

أو  مباشر  بشكل   لتجارية  ملرتبطة 

وكذ   بموضوع  لشركة  مباشر  غيف 

تنمية  شأنها  من   لعمليات  لتي 

 لشركة.

 C7 MRN3  :  ملقر  ال تماعي 

مارينة سال.

مدة  لشركة : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

وحررت  للحصة  لو حدة  كتتبت 

كلها من طرف :

 1000 فسكني   لسيدة  بتسام 

حصة.

 لتسييف :  لسيدة  بتسام فسكني 

غيف  ملدة  مسيفة  لشركة  تعتبف 

محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

فبف 4ر   2 بتاريخ   35893 رقم  تحت 

.2021

64 P

INTEMPOREL MAROC

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط   2021 4نا4ر   25 بتاريخ 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 INTEMPOREL  :  لتسمية 

.MAROC SARL AU

 ألهد ف :  لنجارة.

لنينكر د  شارع   :  ملقر  ال تماعي 

رقم 3،  ملحيط،  لرباط.

 100.000  : رأسمال  لشركة 

درهم.

4د4ر  لشركة وملدة غيف   :  لتسييف 

محسن  بنيوسف  محددة  لسيد 

 ملهدي.

:  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 

رقم  لتقييد  بالرباط،   لتجارية 

رقم   ،129281 بالسجل  لتجاري 

فبف 4ر   2 بتاريخ   110805  إل4د ع 

.2021
ملخص قصد  لنشر

65 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م

شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة

62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء

 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

LASER ZONE

SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  ال تماعي : 19، زنقة بييف 

بارون،  لد ر  لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   ،2021 5 4نا4ر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت   لتالية :

.LASER ZONE : لتسمية 

في  : غرض  لشركة سو ء   لغرض 

 ملغرب أو في  لخارج لفائدتها أو لفائدة 

 ألغيار :

وتوزيع  ملو د  وتصميم  تنفيذ 

و ألدو ت  لتفويجية لفائدة  لشركات 

و ألفر د.

وسائل  على  و لطباعة   إلعالن 

 إلعالم.

و لنقش  بالليزر  و لقطع  طباعة 

و لحفر.

مركز نسخ.

تجارة  لور قة و للو زم  ملكتبية.

 لتصميم،  لدر سة،  لتنفيذ 

كافة  ألعمال  لالزمة  و لتوزيع 

لغرضها.

 لشر ء،  الستيف د،  لتصد4ر 

و ملو د  لجميع  ملنتجات  و لتسويق 

و ملو د  ملرتبطة بنشاطها.

ودر ستها  عن  ألسو ق   لبحث 

وتقد4مها.

 الستغالل  ملباشر أو غيف  ملباشر 

و لتف خيص  بر ء ت  الختف ع  لجميع 

و لعالمات  لتجارية ولجميع  ملنشآت 

4مكن  أو  لتجارية  لتي   لصناعية 

تحقيق  على  يساعد  أن  لنشاطها 

 ألغر ض  ملذكورة أعاله.

عامة،  ميع  ملعامالت  وبصفة 

أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

أو  لعقارية  ملتعلقة بشكل   ملنقولة 

أو  باملغرب  مباشر  غيف  أو  مباشر 

بالخارج و ملتعلقة باألهد ل  ملذكورة 

أعاله أو بأي من  ألهد ف  ملماثلة أو 

ذ ت صلة،  لتي 4مكنها  ملساهمة في 

تطويره أو توسيعه.
بييف  زنقة   ،19  :  ملقر  ال تماعي 

بارون،  لد ر  لبيضاء.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لر سمال   لر سمال  ال تماعي 

مقسم  درهم   100.000 في  محدد 

حصة   تماعية من فئة   1000 إلى 

100 درهم للو حدة، مكتتبة ومحررة 

حس2  لفائدة  لشركاء  بالكامل 

حصصهم كالتالي :

حصة   800 وسيط  فؤ د   لسيد 

  تماعية.

حصة   800 وسيط  فؤ د   لسيد 

  تماعية.

100 حصة   لسيدة حكمت بناني 

  تماعية.

حصة   100  لسيد حمزة وسيط 

  تماعية.

حصة   1000 مجموعه  ما  أي 

  تماعية ب 1000 حصة   تماعية.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

تعيين  لسيد فؤ د  تم   :  لتسييف 

وسيط كمسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة.
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بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت 

رقم 763582.

وقد تم تسجيل  لشركة بالسجل 

بالد ر  للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت 

رقم 287755.
ملخص قصد  لنشر

66 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م

شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة

62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء

 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

APRILIS
SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  ال تماعي : 217، شارع  بر هيم 
 لرود ني، إقامة  لفتح  لطابق  ألول 

 لرقم 3،  لد ر  لبيضاء

 لحل  ملسبق للشركة
إخالء طرف مسيف  لشركة من مهمة 

 لتسييف
تعيين مصفي للشركة
وتحد4د مقر  لتصفية

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

قرر   ،2020 فبف 4ر   10 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   APRILIS شركة  شركاء 

ر سمالها   ملسؤولية  ملحدودة، 

100.000 درهم، مقرها  ال تماعي في 

شارع  بر هيم   ،217  لد ر  لبيضاء، 
إقامة  لفتح  لطابق  ألول   لرود ني 

 لرقم 3، ما 4لي :

للقوانني  طبقا  للرشكة  املسبق  الحل 

األساسية للرشكة والقانون.

إخالء الطرف بالكامل والنهايئ للسيد  

باسكال دينيس أندري هراين من مهامته 

كمسري للرشكة.

أندري  دينيس  باسكال  تعيني السيد 

.APRILIS هراين كمصفي لرشكة

تحديد مقر التصفية يف الدار البيضاء 

إقامة  الروداين  ابراهيم  شارع   217  -

الفتح الطابق األول الرقم 3.

الضبط  بكتابة  القانوين  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

20 يناير 2021، تحت رقم 761944.
ملخص قصد  لنشر

67 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م
شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة
62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء
 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

M BOULAREF ARCHITECT
SARL AU

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 
درهم

 ملقر  ال تماعي : 226، شارع مرس 
 لسلطان  لطابق  ألول  لشقة 3،  

 لد ر  لبيضاء
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   ،2021 18 4نا4ر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت   لتالية :
 M BOULAREF  :  لتسمية 

.ARCHITECT
في  غرض  لشركة سو ء   :  لهدف 
 ملغرب أو في  لخارج لفائدتها أو لفائدة 

 ألغيار :
ممارسة مهنة  لهندسة  ملعمارية.

26، شارع مرس   :  ملقر  ال تماعي 
 لسلطان  لطابق 1  لشقة 3،   لد ر 

 لبيضاء.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.
في  محدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
مقسم  درهم   100.000 درهم   100
حصة   تماعية من فئة   1000 إلى 
100 درهم للو حدة مكتتبة ومحررة 
لفائدة  لشريك  لوحيد  بالكامل 
إلى   1 من  حصصه  ملرقمة  حس2 

.1000

 لسنة  ال تماعية : تبتدئ  لسنة 

من فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

تم تعيين  لسيد محمد   :  لتسييف 

بو لعرف كمسيف وحيد للشركة ملدة 

غيف محدودة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ   لبيضاء، 

تحت رقم 763557.

وقد تم تسجيل  لشركة بالسجل 

بالد ر  للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت 

رقم 287725.
ملخص قصد  لنشر

68 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م

شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة

62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء

 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

RANANA EQUIPEMENTS
SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 

درهم

مقر  ال تماعي : شارع  دريس 

 لحارثي  لرقم 606 حي  لبفكة موالي 

رشيد،   لد ر  لبيضاء

 لحل  ملسبق للشركة
أخالء طرف مسيف  لشركة من مهمة 

 لتسييف
تعيين مصفي للشركة وتحد4د مقر 

 لتصفية
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ،2020 ديسمبف  فاتح  في   ملؤرخ 

  RANANA شركة  شركاء  قرر 

ذ ت  شركة   ،EQUIPEMENTS

ر سمالها   ملسؤولية  ملحدودة، 

100.000 درهم، مقرها  ال تماعي في 

شارع  دريس  لحارثي   لد ر  لبيضاء 

حي  لبفكة موالي رشيد،   606  لرقم 

ما 4لي :

طبقا  للشركة   لحل  ملسبق 
للقو نين  ألساسية للشركة و لقانون.
و لنهائي  بالكامل  إخالء  لطرق 
مهامته  من  حيمي  مريم  للسيدة 

كمسيفة للشركة.
كمصفي  تعيين  لسيد  لصالحي 
.RANANA EQUIPEMENTS لشركة
في  لد ر  مقر  لتصفية  تحد4د 
 لبيضاء، شارع  دريس  لحارثي  لرقم 

606، حي  لبفكة موالي رشيد.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2021 4نا4ر   15 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 761212.
ملخص قصد  لنشر

69 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م

شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة

62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء

 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

EMERGE INVEST AFRICA
شركة مجهولة  السم ذ ت مجلس 

إد رة
 لرأسمال  ال تماعي : 300.000 

درهم
 ملقر  ال تماعي : 2، زنقة  بن  ابر، 

حي عين  لذئاب،   لد ر  لبيضاء
تغييف  لتسمية  ال تماعية
تمد4د  لهدف  ال تماعي

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
قرر   ،2020 ديسمبف   9 في   ملؤرخ 
 EMERGE شركاء  لشركة  ملسماة 
مجهولة  شركة   INVEST AFRICA
درهم   300.000 رأسمالها   السم، 
مقرها  ال تماعي في  لد ر  لبيضاء 2، 
ما  زنقة  بن  ابر، حي عين  لذئاب، 

4لي :
من  تغييف  لتسمية  ال تماعية 
EMERGE INVEST AFRICA لتصبح 
 EMERGE INVEST & FINANCING

ش م.
تمد4د  لهدف  ال تماعي للشركة 

إلى :
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في  و الشتف ك  دعم  مع  ألمو ل 

 لتمويل )خاصة تمويل  لسند ت( مع 

و ملؤسسات  ملالية  لوطنية   لبنوك 
في  ملغرب و لشرق  و لدولية للعمالء 

 ألوسط وإفريقيا  نوب  لصحر ء.

إد رة  ألنشطة  ألفريقية  دعم 

للعمالء.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 ،2021 4نا4ر   12 بتاريخ   لبيضاء، 

تحت رقم 760962.
ملخص قصد  لنشر

70 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م

شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة

62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء

 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

G M EQUIPEMENT
SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 3.000.000 

درهم

 ملقر  ال تماعي :  ملنطقة  لصناعية 

لبوسكورة تجزئة رقم 23،

 لد ر  لبيضاء

 ملو فقة على هبة حصص   تماعية
 ستقالة مسيف

تعيين مسيف4ن  دد
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

قرر   ،2020 نوفمبف   23 في   ملؤرخ 

 G M شركاء  لشركة  ملسماة 

شركة   EQUIPEMENT SARL

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

3.000.000 درهم، مقرها  ال تماعي 

في  لد ر  لبيضاء،  ملنطقة  لصناعية 

لبوسكورة تجزئة رقم 23، ما 4لي :

هبة  لحصص  على   ملو فقة 

أبو  حسن  بين  لسيد   ال تماعية 

 مال من  هة و لسيد عبد  لصمد 

و لسيد حسن  سليماني،  أبو  مال 

أبو مال و لسيد محمد أبو مال من 

 هة أخرى.

على  ستقالة  لسيد   ملو فقة 
أبو  مال من مهامه كمسيف  حسن 

للشركة.
تعيين كل من  لسيد عبد  لصمد 
أبو مال  محمد  و لسيد  أبو مال 

كمساعد4ن في تسييف  لشركة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2021 4نا4ر   12 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 700958.
ملخص قصد  لنشر

71 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م
شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة
62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء
 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

 IMMOBILIERE DE SAINT
EUGENE

الشركة املدنية العقارية
 لرأسمال  ال تماعي : 1.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 32، شارع خالد  بن 
 لوليد، عين  لسبع،

 لد ر  لبيضاء
 لحل  ملسبق للشركة

إخالء طرف متصرفي  لشركة من 
 لتسييف

تعيين مصفي  لشركة
وتحد4د مقر  لتصفية

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 2 نوفمبف 2020، قرر شركاء 
 IMMOBILIERE DE SAINT شركة 
عقارية،  مدنية  شركة   EUGENE
مقرها  درهم،   1.000 رأسمالها 
 32  - في  لد ر  لبيضاء   ال تماعي 
شارع خالد  بن  لوليد، عين  لسبع، 

ما 4لي :
طبقا  للشركة   لحل  ملسبق 
للقو نين  ألساسية للشركة و لقانون.
و لنهائي  بالكامل  طرف  إخالء 
محمد  لضعيف،  لسيد  للسيد 
نافارو،  فريدريك  وزيف  ريشارد 
من  نافارو  أن  دوروش  و لسيدة 

مهامهم كمتصرفين مساعد4ن.

محمد  لضعيف  تعيين  لسيد 
 IMMOBILIERE لشركة  كمصفي 

.DE SAINT EUGENE
في  لد ر  مقر  لتصفية  تحد4د 
5 زنقة   لبيضاء،  لصخور  لسود ء، 

 ملحيط.
ملخص قصد  لنشر

72 P

 دري2 وشركاؤه ش ذ م م
شركة لتدقيق  لحسابات،  الستشارة و لخبفة
62 شارع  ملقاومة عمارة كاز  بيزنيس،  لد ر 

 لبيضاء
 لهاتف : 0522251091/92

 لفاكس : 0522251093

 INSTITUT DE
 JOURNALISME METIERS

DE LA TELEVISION
PRIVE - I.J.M.T

SARL AU
 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 

درهم
 ملقر  ال تماعي : 298، شارع محمد 

 لخامس،   لد ر  لبيضاء
تغييف شعار

 لرفع من  لرأسمال  ال تماعي
تغييف ت متف بطة في  لقو نين 

 ألساسية
بمقت�سى قر ر ت  لشريك  لوحيد 
 ملؤرخة في 17 ديسمبف 2020، لشركة 
 INSTITUT DE JOURNALISME
 METIERS DE LA TELEVISION
PRIVE باختصار I.J.M.T، شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
درهم   100.000 رأسمالها   لوحيد، 
بالد ر  لبيضاء  ومقرها  ال تماعي 
298، شارع محمد  لخامس، ما 4لي :

شعار  لشركة  لحالي  تغييف 
 INSTITUT UNIVERSITAIRE
باختصار   DE TECHNOLOGIES
 COLLEGE LYCEE ليصبح   IUT
.INTERNATIONAL FIELDS PRIVE
من  لرأسمال  ال تماعي   لرفع 
درهم و ملقسم   100.000 في   ملحدد 
بقيمة  حصة   تماعية   1000 إلى 
درهم للو حدة   100  سمية من فئة 
 900.000 بمبلغ  بالكامل  محررة 

درهم   1.000.000 إلى  ليصل  درهم 
حصة  د4دة   9000 بخلق  وذلك 
درهم للو حدة ميعها   100 من فئة 
طرف  لشريك  لوحيد  من  مكتتبة 
تعويضا للد4ون  لسائلة و ملستحقة 

على  لشركة.
تغييف تبعا لذلك  لفصول 2، 6 و7 

من  لقو نين  ألساسية للشركة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 29 ديسمبف تحت رقم 

.759599
ملخص قصد  لنشر

73 P

STE K3A AUTO
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  لجيش  مللكي
ميسور
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 4نا4ر   7 بتاريخ  بميسور 
لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي 
حس2  محدودة  ملسؤولية 

 لخصائص  لتالية :
 STE K3A AUTO  :  لتسمية 

SARL
تعليم  مدرسة   : نشاط  لشركة 

 لسياقة.
 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.
سنة تحتس2   99  : مدة  لشركة 
 بتد ء من تاريخ تسجيلها في  لسجل 

 لتجاري.
مقر  لشركة : شارع  لجيش  مللكي 

ميسور.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
موزعة على  درهم لكل حصة،   100

 لشكل  لتالي :
 لسيد توفيق قربيش 500 حصة.

 500 مضماض  سناء   لسيدة 
حصة.
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 لتسييف : تم تعيين توفيق قربيش 

مسيف  للشركة ملدة غيف محددة.

 لسنة  لحسابية :  بتد ء من فاتح 

4نا4ر إلى متم ديسمبف من كل سنة عد  

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري وتنتهي 

مع متم ديسمبف 2021.

تم إ4د ع ملف   :  إل4د ع  لقانوني 

 لشركة باملحكمة  البتد ئية لبوملان 

بتاريخ   2021/19 بميسور تحت رقم 

فاتح فبف 4ر 2021.

74 P

STE JIDATRAV
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  لسالم

أوطاط  لحاج

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 أكتوبر   12 بتاريخ  بميسور 

لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

حس2  محدودة  ملسؤولية 

 لخصائص  لتالية :

STE JIDATRAV SARL : لتسمية 

نشاط  لشركة :

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

 لبناء و ألشغال  ملختلفة.

قنو ت  ملياه  وإصالح  تركي2 

 لصالحة للشرب و لصرف  لصحي.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.

سنة تحتس2   99  : مدة  لشركة 

 بتد ء من تاريخ تسجيلها في  لسجل 

 لتجاري.

حي  لسالم أوطاط   : مقر  لشركة 

 لحاج.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

موزعة على  درهم لكل حصة،   100

 لشكل  لتالي :

عبد  ملجيد مصلي 500 حصة.

فاطمة  لزهر ء ملغاري 500 حصة.

عبد  ملجيد  تعيين  تم   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف   مصلي 

محددة.

 لسنة  لحسابية :  بتد ء من فاتح 

4نا4ر إلى متم ديسمبف من كل سنة عد  

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري وتنتهي 

مع متم ديسمبف 2020.

تم إ4د ع ملف   :  إل4د ع  لقانوني 

 لشركة باملحكمة  البتد ئية لبوملان 

بميسور تحت رقم 2020/392 بتاريخ 

26 نوفمبف 2020.

75 P

EBI DISTRIBUTIONS
SARL

30 زنقة موالي  حمد  لوكيلي
رقم 8 حسان  لرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرر 

 2020 أكتوبر   23 بتاريخ  بالرباط 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

EBI DISTRIBUTIONS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

مستورد   :  لهدف  ال تماعي 

)تا ر( بائع بالجملة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
زنقة موالي   30  :  ملقر  ال تماعي 

 حمد  لوكيلي رقم 8 حسان  لرباط.

 لتسييف :  كر م بولحيمص وزين2 

 لذهبي.
درهم   10.000  : رأسمال  لشركة 

 100 حصة بقيمة   100 مقسمة إلى 

درهم لكل حصة مقسمة كما 4لي :

 كر م بولحيمص 50 حصة.
زين2  لذهبي 50 حصة.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

129327 باملحكمة  لتجارية بالرباط.

76 P

STE ABD MILTI SERVICE
SARL

تفويت حصص  لشركة
 لتسييف وتغييف مقر  لشركة

بمقت�سى محضر مؤرخ في  لرباط 

تم تغييف بعض   2021 فبف 4ر   8 4وم 

قو نين  لشركة وحدد ما 4لي :

: تفويت  لسيد  تفويت  لحصص 

بما  حصص  لشركة  عابد  ملودن 

إلى  لسيد  حصة   1000 قدره  حدد 

بالل بوحصيدة.

تغييف  ملقر من  كلمان سيدي علي 

 لرباط إلى شارع عبد  ملومن قصارية 

 ملامون ب خمسة حسان  لرباط.

تد ر  لشركة من طرف   :  لتسييف 

غيف  ملدة  بوحصيد  بالل   لسيد 

محدودة.

 1000 بوحصيد  بالل   لسيد 

حصة  ملسيف  لوحيد للشركة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 تحت رقم 733 

في  لسجل  لتجاري رقم 132731.

77 P

LA PYRAMIDE D’OR TRANS
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  ملعمورة

س 1162 تمارة

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   ،2021 فبف 4ر  فاتح 

طرونس«  دوغ  »لبيف ميد  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و ما 4لي :

للشركة  تغييف  لنشاط  لتجاري 

ليصبح : مقاول في  لنقل  لشخ�سي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

2869 في   البتد ئية بتمارة تحت رقم 

2 فبف 4ر 2021.

78 P

FETER CHEZ K&S
SARL

 ملقر  ال تماعي : 1 تجزئة أماني

كرم محل رقم 2 تمارة

بتاريخ عرفي،  عقد   بمقت�سى 

10 نوفمبف 2020، قرر شركاء شركة 

»فيتي �سي ك & س« ش.ذ.م.م.ش ما 

4لي :

إلغاء  لنشاط  لتجاري 

وإضافة  » الستشار ت  إلد رية« 

وبيع  لحلويات  »مخبزة  نشاط 

بالتقسيط«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

2870 في   البتد ئية بتمارة تحت رقم 

2 فبف 4ر 2021.

79 P

 TERRA DURABLE

CONSULTING
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   15

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مميز تها كالتالي :

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة من شريك وحيد.

 TERRA DURABLE  :  لتسمية 

CONSULTING

 لغرض  ال تماعي :

و لدر سات   ميع  لخدمات 

و ملشورة و ملساعدة في  الستف تيجية 

في  ملجال  و لهندسة  و لتنظيم 

 لزر عي.

و ملساعدة  تقد4م  ملشورة 

لتحقيق  لتنمية  القتصاد4ة 

للشركات  و ال تماعية  ملستد مة 

و ملؤسسات  و إلد ر ت  لعامة 

و ملنظمات غيف  لحكومية و لجمعيات 

بإد رة  ملشاريع  آلنية  4تعلق  فيما 

و ملستقبلية.
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تطوير  في  مساعدة  لشركات 
و لخدمات  لتي  عروض  ملنتجات 
مع  حتيا ات  لتنمية  تتالءم 
مر عاة  لقيود  القتصاد4ة  مع 
وشروط  و لضرور ت  ال تماعية 

 لتنمية  ملستد مة.
وبشكل أعم :

في  بأي وسيلة،  مشاركة  لشركة، 
 ميع  ملقاوالت أو  لشركات  لتي تم 
إنشاؤها أو  لتي سيتم إنشاؤها، و لتي 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
وال سيما  غيف مباشر بهدف  لشركة، 
شركات  د4دة أو  عن طريق إنشاء 
أو  ستفد د  أو  الشتف ك   ملساهمة 
حقوق  مللكية أو  لحقوق  ال تماعية 
مجموعة  ملصالح  أو  أو  الندماج 

 القتصاد4ة أو  لتسييف  لحر.
أو  كتساب  ميع   لحصول 
و لعالمات  بر ء ت  الختف ع 
 لتجارية وعمليات  لتصنيع وكذلك 
 ستخد مها أو نقلها أو  ملشاركة فيها 

وكذ  حقوق  المتياز.
 ميع  لعمليات من أي نوع سو ء 
مالية،  تجارية،  صناعية،  كانت 
تكون  قد  و لتي  عقارية  أو  منقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
أو  مماثلة  بأي  أو  بغرض  لشركة 
مرتبطة أو مكملة قد تعزز  متد دها 

أو تطويرها.
بالزر عة  متعلق  نشاط  أي 
و لطاقات  و لتنمية  ملستد مة 
 لبد4لة و لبيئة وبصفة عامة هندسة 

 لتنمية  لريفية.
شارع  ز وية   9  :  ملقر  ال تماعي 

 لو د وزنقة ميدلت حسان  لرباط.
 ملدة : 99 عاما  بتد ء من تسجيل 

 لشركة في  لسجل  لتجاري.
 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.
4تحدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
مبلغ  في   لرأسمال  ال تماعي 
 900 إلى  مقسم  درهم،   90.000
درهم   100 بقيمة  حصة   تماعية 
كليا  مسجلة  للحصة  لو حدة، 
ومحررة ومخصصة للشريك  لوحيد 

.SOCIAL INVEST

 لتسييف : تم تعيين مسيفة للشركة 
وملدة ثالث سنو ت :

مزد دة  طال2،  مليكة   لسيدة 
بتاريخ 2 مارس 1957، حاملة لبطاقة 
 ،T3992 رقم   لتعريف  لوطنية 
 12 قاطنة بقطاع  مغربية  لجنسية، 
زنقة  لبفتقال حي   12 بلوك ك رقم 

 لرياض  لرباط.
:  لتوقيع   لتوقيع  ال تماعي 
 ملشتفك للسيدة مليكة طال2 بصفتها 
خد4جة  لقادري  و لسيدة  مسيفة 
للشريك  بصفتها  ملمثلة  لقانونية 

.SOCIAL INVEST SARL لوحيد 
 لتوقيع  لوحيد للسيدة خد4جة 
بصفتها  ملمثلة  لقانونية   لقادري 
 SOCIAL INVEST للشريك  لوحيد 

.SARL
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بالرباط : 129329.
من أ ل  لتلخيص و لنشر

 لتسييف

80 P

SONORA CONSULTING
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   15
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مميز تها كالتالي :
مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة من شريك وحيد.
 SONORA  :  لتسمية 

CONSULTING
 لغرض  ال تماعي :

 ميع  لخدمات  الستشارية، 
وخدمات مقدمي  ألعمال ألي شركة 
وأي وسيلة  ستثمارية بغض  لنظر 
عن مجال تدخلهم، وكذلك أي هيئة 
فيما  سيما  ال  عامة،  شبه  أو  عامة 
و إلد رة  و لتنظيم  بالتمويل  4تعلق 
ونظام  و لهندسة  و الستف تيجية 
وكل  ملساعدة في   ملعلومات  ملالية، 
و لخدمات  و لدر سة  إد رة  ملشاريع 
في  ملجاالت  إلد رية   الستشارية 

و ملالية.

خدمات  ملساعدة   ميع 

إلد رة  لشركات  و ملساعد ت 

وتطويرها من خالل وضع معرفتها في 

مجال نشاطها  القتصادي ومعرفتها 

في  لتمويل وإعادة  لهيكلة و لتنظيم 

ومهار تها في  لتمويل وإد رة  ملخاطر.

وهندسة  معالجة  ملعلومات 

في  و ملساعدة  و لدر سات   لنظم 

 ملجاالت  ملالية و ملصرفية.

وتقد4م  و لدر سات   لبحوث 

تعزيز  في  تساهم   لخدمات  لتي 

و ملنظمات  تطوير  ألعمال  أو 

و ملؤسسات.

وبصفة عامة :

بجميع  مشاركة  لشركة، 

أو  في  ميع  ملقاوالت   لوسائل، 

أو  لتي  إنشاؤها  تم   لشركات  لتي 

تكون  قد  و لتي  إنشاؤها،  سيتم 

مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

وال سيما عن طريق  بهدف  لشركة، 

إنشاء شركات  د4دة أو  ملساهمة أو 

 الشتف ك أو  ستفد د ملكية  لشركات 

أو  لحقوق أو  الندماج أو مجموعة 

 ملصالح  القتصاد4ة أو  لتسييف  لحر.

أو  كتساب  ميع   لحصول 

و لعالمات  بر ء ت  الختف ع 

 لتجارية وعمليات  لتصنيع وكذلك 

أو  و ملساهمة  ونقلها   ستخد مها 

 المتياز.

 ميع  لعمليات من أي نوع سو ء 

مالية،  تجارية،  صناعية،  كانت 

تكون  قد  و لتي  عقارية  أو  منقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

أغر ض  بأي  أو  بغرض  لشركة 

مماثلة أو مرتبطة أو مكملة قد تعزز 

 متد دها أو تطويرها.

شارع  ز وية   9  :  ملقر  ال تماعي 

 لو د وزنقة ميدلت حسان  لرباط.

 ملدة : 99 عاما  بتد ء من تسجيل 

 لشركة في  لسجل  لتجاري.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

4تحدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
مبلغ  في   لرأسمال  ال تماعي 
 900 إلى  مقسم  درهم،   90.000
درهم   100 بقيمة  حصة   تماعية 
كليا  مسجلة  للحصة  لو حدة، 
ومحررة ومخصصة للشريك  لوحيد 

.SOCIAL INVEST
 لتسييف : تم تعيين مسيفة للشركة 

وملدة ثالث سنو ت :
مزد دة  طال2،  مليكة   لسيدة 
بتاريخ 2 مارس 1957، حاملة لبطاقة 
 ،T3992 رقم   لتعريف  لوطنية 
 12 قاطنة بقطاع  مغربية  لجنسية، 
زنقة  لبفتقال حي   12 بلوك ك رقم 

 لرياض  لرباط.
 : و لبنكي   لتوقيع  ال تماعي 
مليكة  للسيدة   لتوقيع  ملشتفك 
و لسيدة  مسيفة  بصفتها  طال2 
بصفتها  ملمثلة  خد4جة  لقادري 
 SOCIAL  لقانونية للشريك  لوحيد 

.INVEST SARL
 لتوقيع  لوحيد للسيدة خد4جة 
بصفتها  ملمثلة  لقانونية   لقادري 
 SOCIAL INVEST للشريك  لوحيد 

.SARL
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بالرباط : 129331.
من أ ل  لتلخيص و لنشر

 لتسييف

81 P

 INSTITUT DE PHARMACIE
VETERINAIRE

شركة مساهمة خاضعة للقانون 
 ملغربي

رأسمالها : 15.382.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : 7، محج  ملجد

C.Y.M لحي  لصناعي 
10130  لرباط

 لسجل  لتجاري بالرباط
تحت رقم 26691

 لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي
تعد4الت بالنظام  ألسا�سي للشركة

مد والت  محضر  بمقت�سى 
 لجمعية  لعامة غيف  لعاد4ة  ملنعقدة
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قرر   ،2021 4نا4ر   6 بتاريخ   

 ملساهمون بشركة IPV ما 4لي :

 لزيادة في رأسمال  لشركة بمبلغ 

من  لرفعه  درهم   5.382.000 قدره 

10.000.000 إلى 15.382.000 درهم 

سهما   53826 إصد ر  طريق  عن 

 د4د  ذ ت قيمة  سمية قدرها 100 

درهم للسهم  لو حد وعالوة إصد ر 

 12.615.200 4قدر مبلغها  إل مالي بـ 

درهما   271,229633 )أي  درهم 

للسهم  لجد4د  لتي تم إصد ره( سيتم 

 كتتابها وتحريرها نقد  بالكامل.

للشركة  تعد4ل  لنظام  ألسا�سي 

العتماد  لزيادة في  لرأسمال.

تفويض كافة  لصالحيات ملجلس  

 إلد رة ملعا4نة  إلنجاز  لنهائي للزيادة 

وتعد4ل  لنظام  رأسمال  لشركة  في 

 ألسا�سي للشركة.

في مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

20 4نا4ر 2021، عا4ن مجلس  إلد رة 

رأسمال  في  للزيادة   إلنجاز  لنهائي 

 ملذكورة وتم  لقيام بالتعد4ل  ملادي 

للنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

2 فبف 4ر 2021 تحت رقم 110715.

82 P

H2MM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 31، ز وية زنقة 

أنو ل وزنقة محمد  لقري، إقامة 

منار A، مكت2 رقم 5،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

H2MM SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

ز وية زنقة   ،31  :  ملقر  ال تماعي 

إقامة  محمد  لقري،  وزنقة  أنو ل 

منار A، مكت2 رقم 5،  لقنيطرة.

أدو ت  بيع   : موضوع  لشركة 

 ملكت2،  إلعالميات أو  آلالت  لطبية.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

 لشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة   تماعية بقيمة 100 

بكاملها،  محررة  للو حدة،  درهم 

على  لشركاء وموزعة   مكتتبة، 

كالتالي :

 لسيدة وئام  لوهر ني 50 حصة.

 لسيد عمر بنزكري 50 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيدة وئام   :  لتسييف 

 لوهر ني.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58673 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

83 P

REMO AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 31، ز وية زنقة 

أنو ل وزنقة محمد  لقري، إقامة 

منار A، مكت2 رقم 5،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

REMO AGRI SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

ز وية زنقة   ،31  :  ملقر  ال تماعي 

إقامة  محمد  لقري،  وزنقة  أنو ل 

منار A، مكت2 رقم 5،  لقنيطرة.

تسييف   : موضوع  لشركة 

 الستغالالت  لفالحية.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 لسيد محمد  لشر ج 500 حصة.

 لسيد رضو ن  لهرط 500 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد محمد   :  لتسييف 

 لشر ج و لسيد رضو ن  لهرط.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58567 بتاريخ 29 4نا4ر 2021.

84 P

MARBRE ZRIKA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : تجزئة  لهدى

رقم 296، سيدي عالل  لتازي

سوق أربعاء  لغرب

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 MARBRE ZRIKA  :  لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

تجزئة  لهدى،   :  ملقر  ال تماعي 

رقم 296، سيدي عالل  لتازي، سوق 

أربعاء  لغرب.

موضوع  لشركة : 

تسويق وتركي2  لرخام و لزليج.

أشغال  لتهيئة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

 لشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة   تماعية بقيمة 100 

بكاملها،  محررة  للو حدة،  درهم 

على  لشركاء وموزعة   مكتتبة، 

كالتالي :

 لسيد حتيم  لضو 100 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد حتيم   :  لتسييف 

 لضو.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

أربعاء  بسوق  باملحكمة  البتد ئية 

بتاريخ  26863 رقم  تحت    لغرب 

8 ديسمبف 2020.

85 P

INDUSTRIE KN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : زنقة هارون 

 لرشيد، إقامة فردوس، رقم 3

ميموز ،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 INDUSTRIE KN  :  لتسمية 

SARL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

هارون  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 

 ،3 رقم  فردوس،  إقامة   لرشيد، 

ميموز ،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة : 

خر ط.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
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رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 لسيد سعيد نهيفي 500 حصة.

 لسيد عادل كالل 500 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد سعيد   :  لتسييف 

نهيفي و لسيد عادل كالل.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58267 بتاريخ 19 4نا4ر 2021.

86 P

HASSAN ALEXE TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : زنقة هارون 

 لرشيد، إقامة فردوس، رقم 3

ميموز ،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 HASSAN ALEXE  :  لتسمية 

TRANS SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

هارون  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 

 ،3 رقم  فردوس،  إقامة   لرشيد، 

ميموز ،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :  ملقاولة في نقل 

 ملستخدمين.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 1000 بدر  لد4ن  حسن   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد حسن   :  لتسييف 

بدر  لد4ن.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58627 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

87 P

AGRO NS
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

تم   2020 ديسمبف   23 بتاريخ 

إنشاء  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة حس2  ملعطيات 

 لتالية :

و لنوع :  للشركة   السم  لتجاري 

شركة  إس«  إن  »أكرو   AGRO NS

ذ ت مسؤولية محدودة.
 58221  : رقم  لسجل  لتجاري 

 لقنيطرة.

 لنشاط  لتجاري :

تدبيف  الستغالل  لفالحي.

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.

شارع أنو ل   23  :  ملقر  ال تماعي 

 2 رقم  مكت2   11 فلوري  عمارة 

ميموز   لقنيطرة.
رأس  ملال : 100.000 درهم.

 لشركاء :

 لسيد  لسماللي محمد شريك ب : 

500 حصة ومسيف للشركة.

 :  لسيد  لطالبي محمد شريك ب 

500 حصة

 12 4وم  تم   إل4د ع  لقانوني 

عند  ملصلحة  ملختصة   2021 4نا4ر 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 307.

88 P

 SMILE WATER

TECHNOLOGY
SWT - SARL AU 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : بقعة 1209 

 لحد دة،  لطابق  ألول،  لقنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2021 4نا4ر   5 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 SMILE WATER  :  لتسمية 

TECHNOLOGY - SWT - SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 1209 بقعة   :  ملقر  ال تماعي 

 لحد دة،  لطابق  ألول،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة : 

 الستشارة في  لهندسة.

 لتزويد باملعد ت.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 1000 لعميفي  رضو ن   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد رضو ن 

مغربية،  لحامل  لعميفي،  لجنسية 

.CD365325 للبطاقة  لوطنية رقم

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58621.

89 P

R-L JARDINAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 27، زنقة عمرو

بن  لعاص، إقامة إسماعيل

مكت2 رقم 2،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 R-L JARDINAGE  :  لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
زنقة عمرو   ،27  :  ملقر  ال تماعي 

بن  لعاص، إقامة إسماعيل، مكت2 
رقم 2،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة : 

 ملقاولة في غرس وصيانة  لحد ئق 

و لشو رع.

 ملقاولة في نظافة و  هات  ملتجر 

و لعمار ت و لشقق.

أو  في  ألشغال  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 لسيد ملهور رحال 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
ملهور  إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

رحال.
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من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58701 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.
90 P

 SOCIETE L FRATELLI DI
BERGAME

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : متجر رقم 2
تجزئة بسمة، رقم 199،  والد 

 و يه،  لقنيطرة
 لسجل  لتجاري رقم 22263

 لقنيطرة
بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 
 ،2017 ديسمبف   25 بتاريخ   لعادي 
 SOCIETE L FRATELLI DI لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   BERGAME

 ملحدودة، تقرر ما 4لي :
على  لحل  ملبكر   ملصادقة 

للشركة.
4ونس،  بونجوم  تعيين  لسيد 

بصفته مصفي للشركة.
تحد4د مقر تصفية  لشركة باملقر 

 ال تماعي للشركة أعاله.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالقنيطرة،  لسجل   البتد ئية 

 لتجاري رقم 22263.
91 P

RONACHIB TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 28، ليف ك
 لساكنية 2، آفاق،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 RONACHIB TRANS  :  لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
ليف ك،   ،28 : رقم   ملقر  ال تماعي 

 لساكنية 2، آفاق،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :  ملقاولة في نقل 

 ملستخدمين.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 1000 رشيد  لعروبي   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد لعروبي 
رشيد.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58687 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.

92 P

ERRICH HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 1،  لطابق 

 ألر�سي بعمارة تجزئة  لعصام، بقعة 
رقم 229 و250 رقم 8،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 ERRICH HOUSE  :  لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

1،  لطابق  رقم   :  ملقر  ال تماعي 
 ألر�سي بعمارة تجزئة  لعصام، بقعة 

رقم 229 و250 رقم 8،  لقنيطرة.
منعش عقاري   : موضوع  لشركة 

في  لبناء.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :
 لسيد حسن  لريش 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
أسند إلى  لسيد حسن   :  لتسييف 

 لريش.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58731 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.
93 P

 STE LES ARTISANS DE
PEINTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : رقم 202، تجزئة 
 لوفاء 2،  لطابق  ألول،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
 STE LES ARTISANS  :  لتسمية 

DE PEINTURE SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملقر  ال تماعي : رقم 202، تجزئة 

 لوفاء 2،  لطابق  ألول،  لقنيطرة.
موضوع  لشركة : 

 ملقاولة في صباغة  لعمار ت.
أو  في  ألشغال  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :

 1000 سعيد   لسيد  شهيبف 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد  شهيبف 

سعيد.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58723 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.

94 P

ALWANER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  ملسيفة 

 لخضر ء، مجموعة  لزهور، رقم 3

 لطابق  ألول،  لساكنية،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

ALWANER SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

شارع  ملسيفة   :  ملقر  ال تماعي 
 ،3  لخضر ء، مجموعة  لزهور، رقم 

 لطابق  ألول،  لساكنية،  لقنيطرة.

:  إلنعاش  موضوع  لشركة 

 لعقاري.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :
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 لسيد  لخمار عزي 350 حصة.
 لسيد أحمد مصطفى بقالي 650 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد  لخمار 
عزي و لسيد أحمد مصطفى بقالي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58625 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.
95 P

CONVIVERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : بقعة 131، بئف 

 لر مي،  ملنطقة  لصناعية
 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :
CONVIVERE SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ،131 بقعة   :  ملقر  ال تماعي 
بئف  لر مي،  ملنطقة  لصناعية، 

 لقنيطرة.
موضوع  لشركة :

أو  في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 
 لبناء.

منعش عقاري.
تا ر مستورد بائع بالجملة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
 بكاملها، مكتتبة، وموزعة على  لشركاء

كالتالي :
 900 4وسف  لكميتي   لسيد 

حصة.
 100  لسيد محمد أمين  لر �سي 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد 4وسف 

 لكميتي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58669 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

96 P

 ألستاذ عبد  لفتاح  لشافعي

موثق

 SEA VIEW CAFE

RESTAURANT
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف  من   ،2021 4نا4ر   15 بتاريخ 

 ألستاذ عبد  لفتاح  لشافعي،  ملوثق 
تم وضع  لقانون  بمد4نة  لقنيطرة، 

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة، بالبيانات  آلتية :

 SEA VIEW CAFE  :  لتسمية 

RESTAURANT SARL

نشاط  وتسييف  تدبيف   :  لغرض 

 SEA VIEW CAFE و ملطعم   ملقهى 

RESTAURANT
 100.000  : رأس  ملال  ال تماعي 

درهم.

مجموع  لحصص : 1000 حصة، 

بقيمة 100 درهم للحصة  لو حدة.

طرف  لشركاء  من  مؤدى 

ومخصص كالتالي :

 : مشليوي  نور  لسعيد   لسيد 

300 حصة.

 لسيد سعيد حجام : 200 حصة.

 : مشليوي  حاتم  محمد   لسيد 

100 حصة.

 100  : حجام  سفيان   لسيد 

حصة.

 : مشليوي  حسام  لد4ن   لسيد 

100 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

2،  لعمارة  رقم   :  ملقر  ال تماعي 
1،  ملهد4ة  رقم  70،  لزنقة  رقم 

 لشاطئ،  لقنيطرة.
نور  :  لسيد  مسيف   لشركة 

سعيد  و لسيد  مشليوي   لسعيد 

حجام ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  رقم  لسجل  لتجاري 

 البتد ئية بالقنيطرة : 58725.

97 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

368AV Med V Appt 4 - 2ème étage

Kénitra

TEL : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

 PIECES DE شركة

 RECHANGES AISSA ET

TAMRAOUI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 ديسمبف   12 بالقنيطرة بتاريخ 

لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

 PIECES DE RECHANGES AISSA

بالخصائص  ET TAMRAOUI 

 لتالية :

 PIECES شركة   :  لتسمية 

 DE RECHANGES AISSA ET

TAMRAOUI

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 ملقر  ال تماعي : مركز اللة ميمونة 

سوق أربعاء  لغرب.

غرض  4كون   : غرض  لشركة 

 لشركة :

بيع قطع غيار مستعملة و د4دة.

 لتجارة بصفة عامة.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  لعقارية 

بنشاط  عالقة  لها  و ملالية  لتي 

 لشركة و لتي من شأنها  ملساهمة في 

تنمية  لشركة.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تأسيسها  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

نها4ة ديسمبف من كل سنة.

 100.000  :  لرأسمال  ال تماعي 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للو حدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف :

 لسيد عي�سى  محوال 320 حصة.

 330 هللا  محوال  عبد   لسيد 

حصة.

 330 تمر وي   لسيد  ملصطفى 

حصة.

يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

عي�سى  محوه.

وقيدت  لشركة بالسجل  لتجاري 

لدى  ملحكمة  البتد ئية بسوق أربعاء 

 لغرب تحت رقم 26921.
بمثابة ومقت�سى

 ملسيف

98 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

368AV Med V Appt 4 - 2ème étage

Kénitra

TEL : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

 STJE شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   23 بالقنيطرة بتاريخ 

 STJE وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة 

بالخصائص  لتالية :

STJE لتسمية : شركة 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

هارون  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 

 لرشيد إقامة  لفردوس رقم 3 ميموز  

 لقنيطرة )عند شركة كاز ر 4ا(.

غرض  4كون   : غرض  لشركة 

 لشركة :

نقل  ألشخاص و لنقل  ملدر�سي.

 لتجارة بصفة عامة.
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كل  لعمليات  عامة  وبصفة 
 لتجارية،  لصناعية،  لعقارية 
بنشاط  عالقة  لها  و ملالية  لتي 
 لشركة و لتي من شأنها  ملساهمة في 

تنمية  لشركة.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تأسيسها  لنهائي.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

نها4ة ديسمبف من كل سنة.
 100.000  :  لرأسمال  ال تماعي 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
100 درهم للو حدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف :
 لسيد  مالي رشيد 500 حصة.
 لسيد  لقيش خالد 500 حصة.

من  كل  يسيف  لشركة   :  لتسييف 
 لسيد  مالي رشيد أو  لسيد  لقيش 

خالد.
وقيدت  لشركة بالسجل  لتجاري 
بالقنيطرة  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم 58775.
بمثابة ومقت�سى

 ملسيف

99 P

 دريس باز 
محاس2 معتمد من طرف  لدولة

52، زنقة معمورة، رقم 3
 لقنيطرة

 BOULANGERIE PATISSERIE
RIBAT AL KHAYR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
L ملقر  ال تماعي : رقم 327 بلوك 

أوالد أو يه -  لقنيطرة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تمت  بالقنيطرة،   2020 ديسمبف   22
للشركة  صياغة  لقانون  ألسا�سي 
أعاله ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  آلتية 

خصوصياتها :
 لتسمية : تحمل  لشركة  سم :

 BOULANGERIE PATISSERIE  
RIBAT AL KHAYR

 ألهد ف :  ألهد ف  ال تماعية.
وتوزيع  إلنتاج  مخبزة   ستغالل 

مادة  لخبز.

صلة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بالنشاط  ملذكور سو ء بشكل مباشر 

أو غيف مباشر.

 ملقر  ال تماعي : حدد بالقنيطرة، 
رقم 327 بلوك L، أوالد أو يه.

رأس  ملال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم نقد .

بتف مته   :  لحصص  ال تماعية 

رأس  4تكون  حصص   تماعية  إلى 

حصة   تماعية   1000 من   ملال 

للو حدة  ميعها  درهم   100 بقيمة 

بحس2  بين  لشريكين  موزعة 

مساهماتهما  لنقد4ة.

 لتسييف : يسهر على تسييف شؤون 

محدد  لسيد  غيف  أل ل   ملؤسسة 

4اسين  لهر س.

حددت  ملدة  لزمنية   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ  للشركة في 

أو  ما عد  حالتي  لتمد4د  تأسيسها 

 لحل  لسابق ألو نه  ملقررين من لدن 

 لشركاء باألغلبية.

 لسنة  ال تماعي : تصادف  لسنة 

 ملدنية.

 لنتيجة  ملحاسبية :

تعيين  4قرر  لشركاء   : إ4جابية 

 ألرباح  ملحققة.

4تحمل  لشركاء  لعجز   : سلبية 

 ملسجل بحس2 مساهماتهم في رأس 

 ملال  ال تماعي.

بالسجل  هذه  لشركة  تقييد  تم 

باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 

تحت   2021 فبف 4ر   3 في  بالقنيطرة 
رقم 81275.

للخالصة و لبيان

100 P

 NINA FOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 4نا4ر   5 بتاريخ  بالقنيطرة 

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  لتالية :

 NINA FOUR : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 ملوضوع  ال تماعي :

مقاول مختلفة أو بناء.

تفاوض.

 ملدة : 99 سنة.
 ملقر : 23 رقم 2 زنقة أنو ل عمارة 

 لزهور 11 مكت2 ميموزة  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لحصص :

 500  لسيد  لنعيمي  لحوباري 

حصة.

 500 أحمد  لحوباري   لسيد 

حصة.
:  لسيد أحمد  لحوباري   لتسييف 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لسجل  لتجاري رقم : 58531.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 

في بالقنيطرة   باملحكمة  البتد ئية 

28 4نا4ر 2021 تحت رقم 58531.

101 P

INONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

R.C. : 38333

ملخص محضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركة

إطار  لجمع  لعام  الستثنائي  في 

شركة   INONE SARL AU لشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد  ملنعقد بتاريخ 2 أبريل 2012 

 لكائنة ب : ز وية زنقة  بالة وغاندي 

6  لقنيطرة،  رقم  مكت2  ب  عمارة 

باإل ماع  مساهمو  لشركة  تد ول 

على ما 4لي :

تغييف  ملقر  ال تماعي.

من  لنظام   2 تغييف  لفصل 

 ألسا�سي.

مو ضيع مختلفة.

تم  إل4د ع  لقانوني للشركة لدى 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

تحت   2012 أبريل   10 بالقنيطرة في 

رقم 32235.

102 P

LEMKHAIR TRANS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   19 بالقنيطرة بتاريخ 

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  لتالية :

 LEMKHAIR TRANS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 ملوضوع  ال تماعي :

مقاول نقل  لسلع.

تا ر حيو نات.

 ملدة : 99 سنة.

 27 عمارة   19 رقم  شقة   :  ملقر 

 ملغرب  لعربي B2  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لحصص :

 لسيد ملخيف عادل 500 حصة.

 لسيد ملخيف محمد 250 حصة.

 لسيد ملخيف مر د 250 حصة.

عادل  ملخيف  :  لسيد   لتسييف 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لسجل  لتجاري رقم : 58707.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 

في بالقنيطرة   باملحكمة  البتد ئية 

3 فبف 4ر 2021 تحت رقم 58707.

103 P
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STE SOUMANOUR TRANS

ش.ذ.م.م.

ذ ت شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ  بالقنيطرة 

 SOUMANOUR تم تأسيس شركة 

TRANS ش.ذ.م.م. ذ ت شريك وحيد.

 ملقر  ال تماعي : 59، إقامة موالي 

عبد  لعزيز شارع موالي عبد  لعزيز 

رقم 2  لقنيطرة.

نقل   :  لهدف  ال تماعي 

 ملستخدمين.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

لها  و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من  و لتي  بنشاط  لشركة،  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  لسيدة  أسند   :  لتسييف 

بنسعيد سومية.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

رأس  ملال حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

سدد  كتتابها  للو حدة  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :

 1000  : سومية  بنسعيد   لسيد 

حصة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

بالسجل  لتجاري  وقيد  بالقنيطرة 

بالقنيطرة تحت رقم 58767 بتاريخ 2 

فبف 4ر 2021.

من أ ل  ملستخرج و إلشارة

104 P

STE SUPER GARDEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : ز وية شارع 

محمد لد4وري ومحمد عبده، إقامة 

كاميليا مكت2 22،  لطابق  لثاني - 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 STE SUPER GARDEN : لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

شارع  ز وية   :  ملقر  ال تماعي 

إقامة  محمد لد4وري ومحمد عبده، 

 - 22،  لطابق  لثاني  كاميليا مكت2 

 لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

 ملقاولة في غرس وصيانة  لحد ئق 

و لشو رع.

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 1000  : خلوق  هشام   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد هشام   :  لتسييف 

خلوق.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58635 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

105 P

STE DOUFAL TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : ز وية شارع موالي 

عبد  لرحمان ومعمورة، إقامة 

4اسمين مول  -  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانونن  تم  بالقنيطرة، 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE DOUFAL  :  لتسمية 

.TRANS SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
شارع  ز وية   :  ملقر  ال تماعي 

موالي عبد  لرحمان ومعمورة، إقامة 

4اسمين مول  -  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

 ملقاولة في نقل  ملستخدمين.

 ملقاولة في نقل  لبضائع.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 لسيد رشيد  لعريم : 900 حصة.

 100  : 4اسر   لسيد  لسو�سي 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

 لسو�سي 4اسر.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 58275 بتاريخ 27 4نا4ر 2021.

106 P

 ئتمانية  لقدس

10 زنقة بكين شقة رقم 3  ملحيط  لرباط

 لهاتف /  لفاكس : 05.37.70.62.21

شركة رباط طوب سيرفيس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

زنقة أمريكا رقم 22  ملحيط  لرباط

تعد4ل قانون قانونية للشركة
تحويل  ملقر  ال تماعي

محضر  لجمع  لعام  بمو 2 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 19 نوفمبف 

2020 تقرر ما 4لي :

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 

من  لعنو ن  لتالي : شارع عبد  لكريم 

قرطبة  زنقة   3 رقم  محل   لخطابي 

 ملحيط  لرباط إلى زنقة أمريكا رقم 

22  ملحيط  لرباط.

تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   3 بالرباط بتاريخ 

رقم  لسجل  لتجاري رقم 121703.

107 P

STE DIVERSA SERVICE

SARL AU

RC : 440407

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد

بيع حصص
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 DIVERSA SERVICE SARL لشركة 

 2021 4نا4ر   20 بتاريخ  AU  ملنعقد 

قرر مالك حصص  لشركة ما 4لي :

 1000 تفويت  لسيد زهري طارق 

حصة لفائدة  لسيدة خريبيش عبد 

 لرز ق.

طارق  زهري   ستقالة  لسيد 

.A39816 بطاقة رقم
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تعيين  لسيد عبد  لرز ق خريبش 

مسيف    AB 702018 رقم  بطاقة 

لتمثيل وتسييف  لشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762209.

108 P

 STE ADELFIA ENTREPRISE
SARL AU

RC : 421269

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد

بيع حصص
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

  ADELFIA ENTREPRISE لشركة 

4نا4ر   28 بتاريخ  SARL AU  ملنعقد 

حصص  لشركة  مالك  قرر   2021 

ما 4لي :

 1000 تفويت  لسيد زهري طارق 

حصة لفائدة  لسيدة خريبيش عبد 

 لرز ق.

طارق  زهري   ستقالة  لسيد 

.A39816 بطاقة رقم

تعيين  لسيد عبد  لرز ق خريبش 

مسيف    AB 702018 رقم  بطاقة 

لتمثيل وتسييف  لشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762210.

109 P

 STE LES CAFES BIELLA

ITALIANO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس
لبنود  لعقد  لعرفي  تبعا    -  1

 9 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   ملبفم 

وضع  لقانون  تم  ديسمبف2020 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد و لتي 

تتميز بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد.

 STE LES CAFES BIELLA : السم 

.ITALIANO

وبيع  ميع أنو ع  : شر ء   لنشاط 

وبيع  ميع  ملو د  شر ء   لقهوة،  

شر ء،  ومنتجات  أللبان،   لغذ ئية 

ما  كل  وتد ول  توزيع  تسويق،  بيع، 

4تناس2 مع  ألشياء  ملذكورة أعاله، 

تجفيف حبوب  لبن.

 ملقر  ال تماعي : 21، تجزئة هيبة 

طريق مكناس  ملخزن رقم 1 فاس.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسمال  لشركة : رأسمال  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 في  محدد 

 100 فئة  من  حصة   1000 على 

درهم للحصة  لو حدة كلها مكتتبة 

ومحررة عند  الشتف ك.

 Mr  :  لشريك  لوحيد 

: MOHAMED KORCHI

1000 حصة.

مسيفة  :  لشركة   لتسييف  ملنفرد 

شخص  في  و حد  مسيف  طرف  من 

 لسيد MOHAMED KORCHI مدة 

مهامه غيف محددة.

4نا4ر  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة    -  2

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 4نا4ر   18 بتاريخ  بفاس 
226/021 رقم  لسجل  لتجاري  رقم 

.65753

110 P

STE AL KOUT LILBINAE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس
لبنود  لعقد  لعرفي  تبعا    -  1

21 4نا4ر   ملبفم بالد ر  لبيضاء بتاريخ 

وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

تتميز  و لتي  ذ ت  لشريك  ملنفرد 

بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد.

 STE AL KOUT  :  السم 
.LILBINAE

 لنشاط :  النعاش  لعقاري، كافة 
 ألعمال و ميع أ هزة  لدولة، تقد4م 
 لخدمات بكافة أشكالها ومها كانت 

طبيعتها.
سومية  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 
3  لطابق  لخامس  شهرز د  إقامة 

 لرقم 22 -  لد ر  لبيضاء.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسمال  لشركة : رأسمال  لشركة 
مقسمة  درهم   100.000 في  محدد 
 100 فئة  من  حصة   1000 على 
درهم للحصة  لو حدة كلها مكتتبة 

ومحررة عند  الشتف ك.
 Mr IHSAN  :  لشريك  لوحيد 

: ASAD AKAREEM
 لد ر  لبيضاء 1000 حصة.

مسيفة  :  لشركة   لتسييف  ملنفرد 
شخص  في  و حد  مسيف  طرف  من 
 IHSAN ASAD KAREEM  لسيد 

مدة مهامه غيف محددة.
4نا4ر  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.
تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة    -  2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
 لبيضاء بتاريخ 26 4نا4ر 2021 تحت 
رقم  لسجل  لتجاري   762682 رقم 

.286827
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشيف  لجعيدي

111 P

STE MOTO ZHUOHUI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس
لبنود  لعقد  لعرفي  تبعا    -  1
12 4نا4ر   ملبفم بالد ر  لبيضاء بتاريخ 
وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
تتميز  و لتي  ذ ت  لشريك  ملنفرد 

بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد.

 STE STE MOTO  :  السم 

.ZHUOHUI

:  ستيف د  لدر ات   لنشاط 

CYCLES و لدر  ات  لنارية   لهو ئية 

MOTOCYCLES،  ستيف د  لدر  ات  

 لنارية MOTOS وقطع غيارها.
سومية  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 

3  لطابق  لخامس  شهرز د  إقامة 

 لرقم 22 -  لد ر  لبيضاء.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسمال  لشركة : رأسمال  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 في  محدد 

 100 فئة  من  حصة   1000 على 

درهم للحصة  لو حدة كلها مكتتبة 

ومحررة عند  الشتف ك.

 Mr YOUNES  :  لشريك  لوحيد 

: QAROUCHI

1000 حصة.

مسيفة  :  لشركة   لتسييف  ملنفرد 

شخص  في  و حد  مسيف  طرف  من 

 لسيد YOUNES QAROUCHI مدة 

مهامه غيف محددة.

4نا4ر  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة    -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 لبيضاء بتاريخ 26 4نا4ر 2021 تحت 
رقم  لسجل  لتجاري   762676 رقم 

.286821
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشيف  لجعيدي

112 P

 STE SEQUOIA

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
 7 بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 

بالرباط قد تم وضع   2020 ديسمبف 

تحمل  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية :
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 STE SEQUOIA  :  لتسمية 

.CONSULTING SARL AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة شريك وحيد.

:  ستشارة   لهدف  ال تماعي 

و لتسييف.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لسيد   اجي عبد  لكريم : 1000 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

زنقة  لشاعري عمارة   12  :  ملقر 

شقة 2  لرباط.

 ملسيف :  لسيد   اجي عبد  لكريم.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

باملحكمة  لتجارية  لرباط   129277

تحت رقم 110803.

113 P

STE WISE TRANS
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى   لعقد  لعرفي 

بالقنيطرة تم إعد د   2021 4نا4ر   18

نلخصه  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

كالتالي :

 لتسمية : شركة و يس طر نس.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

نقل  في  مقاولة   :  ألهدف 

نقل  لبضائع  ومقاولة   ملستخدمين 

و لنقل بصفة عامة.

تجزئة لوفالون   :  ملقر  ال تماعي 

رقم 20  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

4ملكها  لسيد  درهم   1000 حصة 

لحس2 رضو ن.

لحس2  إن  لسيد   :  لتسييف 

بتسييف  سيتكلف  هو  لذي  رضو ن 

 لشركة وله أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ  بالقنيطرة 

رقم  لسجل   81261 رقم  تحت 

 لتجاري 58695.

114 P

STE IMLY TRANS
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى   لعقد  لعرفي 

تم  بالقنيطرة   2021 فبف 4ر  فاتح 

للشركة  إعد د  لقانون  ألسا�سي 

نلخصه كالتالي :

 لتسمية : شركة إ4ملي طر نس.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

نقل  في  مقاولة   :  ألهدف 

نقل  لبضائع  ومقاولة   ملستخدمين 

و لنقل بصفة عامة.

 ملقر  ال تماعي : تجزئة  لوئام رقم 

177  لساكنية   لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

4ملكها  لسيد  درهم   1000 حصة 

 موضروك  ليز4د.

أموضروك  إن  لسيد   :  لتسييف 

بتسييف  سيتكلف  هو  لذي   ليز4د 

 لشركة وله أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

بالقنيطرة بتاريخ 8 فبف 4ر 2021 رقم 

 لسجل  لتجاري 58817.

115 P

STE CRMH GROUPE
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

بالقنيطرة تم إعد د   2021 4نا4ر   20

نلخصه  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

كالتالي :

 لتسمية : شركة س ر م ح كروب.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.

في  لتجارة  مقاولة   :  ألهد ف 

وخدمات متنوعة ومختلفة و لتجارة 

بصفة عامة.

سبو  زنقة   15  :  ملقر  ال تماعي 

 2 مكت2  الشوب  سنطر  ألعمال 

 لطابق 5  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

على  مقسمة  درهم   1000 حصة 

 لشكل  لتالي :

 50 عبد  لعزيز:  خروز   لسيد 

حصة.

 لسيدة خروز شيماء : 50 حصة.

 ملجموع : 100 حصة.

 لتسييف : إن  لسيدة خروز شيماء 

هي  لتي ستتكلف بتسييف  لشركة ولها 

أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ  بالقنيطرة 

رقم  لسجل   81283 رقم  تحت 

 لتجاري 58705.

116 P

STE MAHER AGRO
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

تم إعد د  بالقنيطرة   2021 4نا4ر   5

نلخصه  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

كالتالي :

 لتسمية : شركة ماهر أكرو.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

في  لفالحة،  مقاولة   :  ألهد ف 

و لفالحة  ومتنوعة  مختلفة  وأعمال 

بصفة عامة.

تجزئة    :  ملقر  ال تماعي 

 إلسماعيلية رقم 28  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

4ملكها  لسيد  درهم   1000 حصة 

لقطة عبد هللا.

إن  لسيدة لقطة عبد   :  لتسييف 

هللا هو  لتي سيتكلف بتسييف  لشركة 

وله أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2021 4نا4ر   12 بتاريخ  بالقنيطرة 

رقم  لسجل   80892 رقم  تحت 

 لتجاري 58193.

117 P

STE ASSAM FER
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بمقت�سى  لعقد  لعرفي بتاريخ 22 

إعد د  تم  بالقنيطرة   2021 نوفمبف 

نلخصه  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

كالتالي :
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 لتسمية : شركة عصام فيف.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

وبيع  في شر ء  مقاولة   :  ألهد ف 

و لبيع  و ملتالشيات   لحد4د  لقد4م 

و لشر ء بصفة  عامة.

حي   296 :   لرقم   ملقر  ال تماعي 
 إلرشاد كر ج  رقم 2  لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

4ملكها  لسيد  درهم   1000 حصة 

بوشاف  بر هيم.

بوشاف  إن  لسيد   :  لتسييف 

بتسييف  سيتكلف  هو  لتي   بر هيم 

 لشركة وله أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2020 ديسمبف   21 بالقنيطرة بتاريخ 
رقم  لسجل   80593 رقم  تحت 

 لتجاري 57861.

118 P

STE ANASRIT TRANS
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
 3 بمقت�سى  لعقد  لعرفي بتاريخ 

بالقنيطرة تم إعد د   2020 ديسمبف 

نلخصه  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

كالتالي :

 لتسمية : شركة  نسريت طر نس.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

نقل  في  مقاولة   :  ألهد ف 

 ملستخدمين، ومقاولة نقل  لبضائع، 

و لنقل بصفة  عامة.

محمد  شارع    :  ملقر  ال تماعي 

إقامة  مجموعة  ألمل   لخامس 

 - إقامة  لعلمي   12 رقم  شقة  أ/2 

 لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

4ملكها  لسيد  درهم   1000 حصة 
ريتاب أنس.

 لتسييف : إن  لسيد ريتاب أنس هو 

وله  بتسييف  لشركة  سيتكلف   لذي 

أوسع  لصالحيات.

4وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

إنشائها  لنهائي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2020 ديسمبف   21 بالقنيطرة بتاريخ 
رقم  لسجل   80592 رقم  تحت 

 لتجاري 57863.

119 P

STE CAFE ZAMANE
تفويت حصص

بتاريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

بالقنيطرة تم إعد د   2021 4نا4ر   12

ما 4لي :
لقد فوتت  لسيدة بشرى  لزهري 

1000 حصة  لتي كانت تملكها لفائدة 

تقد4م  مع  عادل  لفقيه  بن   لسيد 

وأصبح  لسيد بن لفقيه   ستقالتها، 

عادل هو  ملالك  لوحيد 1000 حصة.

ونظر  لهذ   لتفويت أصبح  لسيد 

بن لفقيه هو  ملسيف  لجد4د للشركة 

وله أوسع  لصالحيات.

تم  إل4د ع   : تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

 2021 4نا4ر   21 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 956.

120 P

STE RELIEF
SARL AU

رليف

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2021 فبف 4ر  فاتح 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

 لتسمية : STE RELIEF رليف.

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

 ألشغال  لعامة وأعمال  لبناء.

و لجدر ن  ) ألرضيات   لطالء 

و لو  هات(.

تقد4م  لخدمة.
:  لطابق  ألول   ملقر  ال تماعي 
زنقة نابولي   92 عمارة   05 شقة رقم 

 ملحيط  لرباط.
مائة آالف   : رأس  ملال  ال تماعي 

ألف  إلى  مقسم   100.000 درهم 

حصة قيمة كل و حدة مائة   1000

درهم 100.

: تم تعيين  لسيدة زهر ء   لتسييف 

لبطاقة  لتعريف   مزلدي  لحاملة 

كمسيفة   BJ 239798  لوطنية 

للشركة وملدة غيف محدودة.

وضع  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129309.

121 P

STE POINT . B
بمقت�سى  مع عام  ستثنائي حرر 

قرر   2021 ديسمبف   2 في  في  لرباط 

شركاء  لشركة POINT.B ش.م.م. ما 

4لي :

تعد4ل  لشكل  لقانوني :

محدودة  ملسؤولية  شركة  من 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة  إلى 

شريك وحيد.

تفويت  لحصص :

طرف  من  حصة   50 تفويت 

 لسيد كريسبين آستف إلى  لسيد  هاد 

و كريم.

تفويت 25 حصة من طرف  لسيد 

إلى  كونتي  سا4ز  سا4ز  ساج   رمي 

 لسيد  هاد و كريم.

تفويت 25 حصة من طرف  لسيد 

فيلي2 كونتي إلى  لسيد  هاد و كريم.

تعد4ل  إلد رة.

 ستقالة  لسيد د فيد كونتي من 

منصبه كمسيف للشركة.

تعيين  لسيد  هاد و كريم كمسيف 

وحيد للشركة.

من   13  ،7  ،6  ،1 تعد4ل  ملو د 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

فبف 4ر   8 بتاريخ   110853 تحت رقم 

.2021

122 P

STE PAUSE - BUSINESS
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2021 فبف 4ر  فاتح 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي :

 STE PAUSE -  :  لتسمية 

.BUSINESS SARL

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

تا ر ألعاب.

تقد4م  لخدمات.

 الستيف د و لتصد4ر.

تا ر.

:  لطابق  ألول   ملقر  ال تماعي 

زنقة نابولي   92 عمارة   05 شقة رقم 

 ملحيط  لرباط.

مائة آالف   : رأس  ملال  ال تماعي 

ألف  إلى  مقسم   100.000 درهم 

حصة قيمة كل و حدة مائة   1000

درهم 100.

تم تعيين  لسيد حاتم   :  لتسييف 

لبطاقة  لتعريف   ويط  لحامل 

 لوطنية AB 129572 كمسيف للشركة 

وملدة غيف محدودة.

وضع  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129313.

123 P
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 STE NEW STYLE

AMENAGEMENT

SARL

عام  ستثنائي  بمقت�سى  مع 

حرر في  لرباط في 5 فبف 4ر 2021 قرر 

 STE NEW STYLE شركاء  لشركة 

AMENAGEMENT ش.م.م. ما 4لي :

طرف  من  حصة   500 تفويت 

إلى  لسيد  موطال2  مرو ن   لسيد 

محمد أمين  ربي2.

من  لقانون   7  ،6 تعد4ل  ملو د 

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

فبف 4ر   8 بتاريخ   110856 تحت رقم 

.2012

124 P

 STE OUSSAMINE TRAVAUX

ET EQUIPEMENT

SARL

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY

MASSROUR II N°91 - TEMARA

 لقر ر  لجمعوي  الستثنائي 

للمساهمين  ملؤرخ بتمارة 6 أغسطس 

 OUSSAMINE لشركة   2020

 TRAVAUX ET EQUIPEMENT

قــــــــرر  وحيد  شـــــــريك  ذ ت   ش.م.م. 

ما 4ــــــلي :

تصفية نهائية للشركة.

ذمة  لسيدة شا24 فتيحة  إبر ء 

مسؤولة عن  لتصفية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 109299 

بتاريخ 21 ديسمبف 2020.

125 P

 ئتمانية أبعقيل

زنقة  بل تازكة، عمارة 10، مكت2 1، أكد ل 

-  لرباط

STE MS INNOV

SARL

تأسيس شركة
 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  إحد ث  تقرر   2020 نوفمبف 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي :

 STE MS  : تسمية  لشركة 

.INNOV

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

نشاط  لشركة :

 لتجارة و لتوزيع لألدو ت  ملكتبية 

و للو زم  ملرتبطة.

 لتجهيز ت  ملكتبية.

آالت  ملكتبية و ملعلوماتية.

للو زم  و لتصد4ر   الستيف د 

و لتجهيز ت  ملكتبية  و ألدو ت 

و ألنشطة  ملرتبطة بها.

 ملقر  ال تماعي : 53، شارع فرنسا 

شقة 11 أكد ل  لرباط.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

محررة بالكامل.

وزع رأسمال إلى   : توزيع رأسمال 

1000 حصة قيمة كل منها 100 درهم 

في ملكية  لسيد أنس  ألبهري و لسيد 

أوسمة  لرو س مناصفة.

أنس  ألبهري  :  لسيد   لتسييف 

و لسيد أوسمة  لرو س.

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري للمحكمة  لتجارية بالرباط 

تحت رقم 901 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021 

 لسجل  لتجاري رقم 129369.
للخالصة و لنشر

126 P

STE AMZIL - MAB
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بمد4نة  ومسجل   2021 4نا4ر   27

تم   2021 4نا4ر   27 بتاريخ  تزنيت 

ذ ت  ملسؤولية  تأسيس  لشركة 

 ملحدودة محددة  لعناصر كما 4لي :

 STE AMZIL - MAB  :  لتسمية 

.SARL

 ملقر  ال تماعي : دو ر تاكوت نا4ت 
مركز  نزي  تيزوغر ن  منطقة  علي 

تزنيت.

مو د  لبناء  بيع   :  لغرض 

أو  -  ألشغال  ملخلتفة  بالتقسيط 

 لبناء.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.

 ملسيف : أحمد  مزيل.
رأس  ملال : 10.000 درهم مقسم 

درهم   100 100 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة موزعة كما 4لي :

32 حصة للسيد أحمد  مزبل.

33 حصة للسيد  بر هيم  مزبل.

33 حصة للسيد مسعود  مزبل.

من   :  لسنة  ال تماعية أو  ملالية 

فاتح 4نا4ر إلى 31 ديسمبف.
رقم  لسجل  لتجاري : 2671.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية لتزنيت تحت رقم 

27/2021 بتاريخ 5 فبف 4ر 2021.

127 P

STE JORFI VERT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء شركة
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرشيد4ة تم  ومسجل   2021 4نا4ر 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

فيما  تتلخص   ملسؤولية  ملحدودة 

4لي :

 STE JORFI VERT  :  لتسمية 

.SARL

:  ألشغال   لهدف  ال تماعي 

 - -  ألشغال  لفالحية   ملختلفة 

 لتشجيف.

 ملقر  ال تماعي : قصر آ4ت سيدي 

 محمد أولحسن كومليمة.

 100.000  : رأسمال  لشركة 

درهم.

:  لسيد  رفي أ4وب رقم   لتسييف 

.UA 107789 لبطاقة  لوطنية رقم 

 12223 رقم  سجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بالرشيد4ة.

128 P

STE SADI STAF

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء شركة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرشيد4ة تم  ومسجل   2021 4نا4ر 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

فيما  تتلخص   ملسؤولية  ملحدودة 

4لي :

 STE SADI STAF  :  لتسمية 

.SARL

:  ألشغال   لهدف  ال تماعي 

 ملختلفة - و لتموين.

 ملقر  ال تماعي : قصر حنابو فزنة 

عرب  لصباح زيز  لجرف أرفود.

 100.000  : رأسمال  لشركة 

درهم.

 لتسييف :  لسيد  بابرة سعيد رقم 

 لبطاقة  لوطنية رقم UC 52886 أو 

رقم  مصطفى  غنامي  نائبه  لسيد 

.UC 59596 لبطاقة  لوطنية 

 12275 رقم  سجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بالرشيد4ة.

129 P
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STE REDWOOD
SARL
تأسيس

 REDWOOD  :  سم  لشركة 
.SARL

 لهدف  ال تماعي : مقهى.
 ملقر  ال تماعي : شارع موالي عبد 

هللا إقامة بديعة 2 هرهورة تمارة.
 100.000  : رأسمال  لشركة 

درهم.
دري�سي  لبوزيدي   :  لتسييف 

سعيدة.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

82525 بتاريخ 22 أكتوبر 2010.
130 P

STE MEDIA CROWD
SARL

إعالن تعد4الت بالشركة
 STE MEDIA  :  سم  لشركة 

.CROWD SARL
شارع  من  مقر  لشركة  تحويل 
أكد ل  لرباط إلى   2 عقبة شقة رقم 
بلوك 1  لطابق  لر بع  لشقة رقم 12 

تقع في مرك2  وهرة تمارة.
 MEDIA تغييف تسمية  لشركة من
 MEDIA CROWD إلى   CRD SARL

.SARL
رفع رأسمال  لشركة ب 100.000 
رأسمال  لشركة  ليصبح  درهم 

200.000 درهم مقسمة كالتالي :
حصة من فئة   500  : مر د حمي 

100 درهم للحصة  لو حدة.
من  حصة   500  : إسر ء  غريبل 

فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.
 LA SOCIETE OFFICIUM

درهم   100 1000 حصة من فئة 
للحصة  لو حدة.

ليصبح  نشاط  لشركة  توسيع 
كالتالي :

 الستشار ت في  لتحويل  لرقمي في 
 لتقنيات  لجد4دة و لتسويق  لرقمي.
إنشاء  ملو قع  اللكتفونية 
لتحسين محركات  لبحث و لتطبيق.

وكالة  تصاالت.

 لتدري2 و لصنائح.

عام،  ميع  لعمليات  وبشكل 

 لتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غيف 

أي  إلى  أو  بنشاط  لشركة  مباشر 

نشاط مشابه أو ذي صلة على  ألرجح 

لتسهيل توسيعه أو تطويره.

في  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوي 

 110686  لتجارية  لرباط تحت رقم 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

131 P

STE BETON KAIZEN
 ANCIENNE CARRIERE HAJ

 OMAR ZONE INDUSTRIELLE

OUAD YKAM AIN ATIQ-

TEMARA

إعالن عن تأسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

و ملسجل   2021 4نا4ر   2 بتاريخ 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   6 بتاريخ 

تم وضع  لنظام  قد   RE 6212026

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

 لتالية :

 : و لصفة  لقانونية   لتسمية 

BETON KAIZEN SARL AUشركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 ANCIENNE  :  ملقر  ال تماعي 

 CARRIERE HAJ OMAR ZONE

 INDUSTRIELLE OUAD YKAM

.AIN ATIQ TEMARA

صناعة   :  لهدف  ال تماعي 

منتجات  سمنتية صناعة  السمنت 

منتو ات  لحد4د  هيكلة   ملسلح 

صناعية  آليات  إنتاج   لحد دة 

معالجة  إنتاج  لصباغة  وروبوتات 

حرة،  الستيف د  تجارة   ملعادن 

و لتصد4ر، بيع وكر ء آليات  ألشغال 

 لعمومية.

 100.000  :  لرأسمال  ال تماعي 

درهم مقسمة إلى ألف حصة 4متلكها 

أسندت  مهدي  لذي  بوعلي   لسيد 

إليه مهام  لتسييف ملدة غيف محددة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني  وقد 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

فبف 4ر   3 بتاريخ   2860 رقم  تحت 

.2021

132 P

شركة برولفيكس
STE PROLAFIX SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : زنقة إمام 

 لشفعي ملكية سكالي إقامة فنيز4ا 

مر كش

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 لغيف  لعادي  ملؤرخ بمر كش بتاريخ 

12 نوفمبف 2009 تمت  ملصادقة على 

ما 4لي :

تغييف  لعنو ن  لجد4د للشركة من 

 لعنو ن أعاله إلى  لعنو ن  لجد4د : حي 

 ملسيفة 1 حرف س تجزئة 93  لشقة 

1 مر كش.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش 

رقم  تحت   2009 ديسمبف   23 4وم 

.23882
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شركة افريك بارطوناريا بوبليك 

بريفي ساغل
ش.م.م.

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 لتسمية : شركة  فريك بارطوناريا 

بوبليك بريفي ساغل ش.م.م.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

 ملسيف : سرور تمورو.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

سرور تمورو : 500 حصة.

رشيد بلخي : 500 حصة.

 لعنو ن  ال تماعي : 2 زنقة و د زيز 

 لطابق 3  لشقة 7 أكد ل -  لرباط.

 لسنة  ال تماعية : تبتدئ في فاتح 

4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

باملحكمة  لتجارية  تم  إل4د ع 

بالرباط رقم 110912 بتاريخ 9 فبف 4ر 

.2021
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STE NAUTIQUE SERVICES

SARL AU

نوتيك سرفيس

شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمال : 10.000 درهم

حل  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

أكتوبر   9 في   الستثنائي  ملؤرخ 

قرر  لشريك  لوحيد لشركة   2020

 NAUTIQUE SERVICES SARL

نوتيك سرفيس  لسيد  لخروبي   AU

 بر هيم في :

أبو بكر   ،2 مقر  لشركة  لساكن 

 لصد4ق،  لشقة 6 - أكد ل -  لرباط 

قرر ما 4لي :

سرفيس  نوتيك  شركة  حل 

شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

تسمية  لسيد  لخروبي  بر هيم 

كمسؤول عن تصفية  لشركة.

بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2020 ديسمبف   15 في 

.109357

135 P
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STE PERLE TRAVAUX
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

ذ ت  وحيد  وشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :

 STE  PERLE  :  لتسمية 

TRAVAUX ش.م.م.ش.و.

أوالد بناصر رقم   2 قطاع   :  ملقر 

256 تمارة.

 لنشاط  لتجاري :

أعمال متنوعة أو  لبناء )مقاول(.

 لبناء، مطور عقار ت.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

بحملها  لسيدة  كاملة  مؤد ة  درهم 

مليكة بوتزلوت.

 لتسييف : مليكةبوتزلوت ملدة غيف 

محدودة.

بالسجل  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري للمحكمة  البتد ئية بتمارة 

فبف 4ر   8 بتاريخ   131911 تحت رقم 

.2021
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مكت2  لتهامي للخبفة و ملحاسبة

11 شارع محمد  لخامس درب أكاد4ر وز ن

TEL : 05.37.46.66.23

FAX : 05.37.46.66.23

STE SOLO FAO NEGOCE
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

تأسيس
عام  محضر  مع  بمقت�سى 

 2021 4نا4ر   28 في  مؤرخ  تأسي�سي 

بمد4نة وز ن تم تأسيس شركة ذ ت 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

وباملو صفات  لتالية :

فاو  صولو  شركة   :  لتسمية 

نيكوص.

: حي هد رة مركز   ملقر  ال تماعي 

 سجن وز ن.

مبلغ  في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 1000 سلمى  لرو عي ساهمت ب 

حصة   تماعية.

 ملجموع : 1000 حصة   تماعية.

 ملهام : مقاول لألشغال  ملختلفة.

بيع مو د  لبناء.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

تأسيسها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

 لنهائي.

عينت  لسيدة   : تسييف  لشركة 

لبطاقة  سلمى  لرو عي  لحاملة 

 GM 189282 لتعريف  لوطنية رقم 

غيف  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيفة 

بتوقيعها  وتلزم  لشركة  محددة 

وحدها.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بوز ن  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

2927 سجل تجاري رقم 1703.
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مكت2  لتهامي للخبفة و ملحاسبة

STE GK FEMILUXE
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

عام  محضر  مع  بمقت�سى 

 2019 12 ديسمبف  تأسي�سي مؤرخ في 

تأسيس شركة  تم  بمد4نة  لقنيطرة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة وباملو صفات 

 لتالية :

 لتسمية : شركة  يكا فيميليكس.

 ،2 رقم  مكت2   :  ملقر  ال تماعي 
ز وية شارع محمد  لخامس وموالي 

عبد  لعزيز، عمارة ف،  لقنيطرة.
مبلغ  في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 لسيدة غزالن بني عيش، ساهمت 

ب 500 حصة   تماعية ؛

 لسيدة كوثر بني عيش، ساهمت 

ب 500 حصة   تماعية ؛

 ملجموع 1000 حصة   تماعية.

 ملهام : صالون  لحالقة للسيد ت.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

تأسيسها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

 لنهائي.

تسييف  لشركة : تم تعيين  لسيدة 

لبطاقة  عيش،  لحاملة  بني  غزالن 

 GM98063 رقم   لتعريف  لوطنية 

عيش،  لحاملة  بني  كوثر  و لسيدة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

للشركة  كمسيفتين   GM132773

وتلزم  محددة  غيف  ملدة   ملذكورة 

 لشركة بتوقيعهما هما معا.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

 79882 رقم  تحت   2020 نوفمبف   3

 لسجل  لتجاري رقم 56961.
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BOUSFIHA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 17 زنقة أنتسر بي، 

شقة رقم 9 )م.ج( مكناس

إغالق  لتصفية
بمقت�سى محضر  لجمع  لعام   -  I

بتاريخ  بمكناس  للشركاء   الستثنائي 

للشركة  ملذكورة   2020 ديسمبف   31

أعاله، تقرر ما 4لي :

تقد4م تقرير  لتصفية و اء فيها :

 ألصول ال �سيء ؛

 لخصوم ال �سيء.

إغالق  لتصفية.

ذمة  ملصفي  لسيد محمد  إبر ء 

 لسرغيني،  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.D616022 لوطنية 

II - تم  إل4د ع  لقانوني لدى كتابة 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 تحت رقم 27.
للخالصة و  لنشر  إلد رة

139 P

H.T M.T GLOBAL INVEST
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 2 زنقة فيكتور 

هوغو )م.ج( مكناس

تحويل  ملقر  ال تماعي
تأسيس ملحقة للشركة
تعيين مد4ر للملحقة

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام   -  I

بتاريخ  بمكناس  للشركاء   الستثنائي 

للشركة  ملذكورة   2020 نوفمبف   20

أعاله، تقرر ما 4لي :

1 - تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة 
فيكتور  زنقة   2 رقم  مكناس،  من 

: رقم  هوغو )م.ج( إلى  لعنو ن  لتالي 

إقامة حكيم  شارع  بن خلدون،   56

شقة 9  لطابق 3، مكناس.

2 - تأسيس ملحقة باملقر  لسابق 
زنقة فيكتور هوغو   2 رقم   : للشركة 

)م.ج( مكناس.

زيزون،  خليل  تعيين  لسيد   -  3

 DJ26732  لحامل للبطاقة  لوطنية 

كمد4ر للملحقة.
من  لقانون   2 تغييف  لفصل   -  2

 ألسا�سي.

II - تم  إل4د ع  لقانوني لدى كتابة 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 5 فبف 4ر 2021 تحت رقم 610.
للخالصة و  لنشر  إلد رة
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األمانة امللكية للمغرب
29 شارع  لعلويين، رقم 1،  لرباط

إن  لجمع  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

 2020 ديسمبف   23 بتاريخ  بالعر ئش 

لشركة »موند4ريز« ش.م.
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 مقرها  لعر ئش 128 زنقة عالل بن 
عبد هللا، رأسمالها 22.963.800 درهم 
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بالعر ئش 

تحت رقم 561، قد قرر ما 4لي :
من  رأسمال  لشركة  تخفيض 
22.963.800 درهم إلى 20.000.000 

درهم.
من   6 لهذ  حصل تغييف في  ملادة 
 لقو نين  ألساسية كما أنشأت قو نين 
ديسمبف   28 بتاريخ  أساسية  د4دة 

.2020
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعر ئش 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   28 بتاريخ 

.62/2021
بمثابة مقتطف وبيان

فيفماك

141 P

VILMACO
SARL AU

تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 
بالخصائص  بسال   2021 4نا4ر   19

 لتالية :
 لهدف  ال تماعي :

تا ر ؛
وأعمال  متنوعة  أعمال  مقاول 

 لبناء.
رأس  ملال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 
للحصة  لو حدة موزعة بين  لشركاء 

على  لشكل  لتالي :
 لسيد محمد أمين رضو ن 1000 

حصة.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من  لتأسيس 

 لنهائي.
 1 قطاع   1230  :  ملقر  ال تماعي 

زرد ل  لغربية، بوقنادل، سال.
أمين  محمد  :  لسيد   لتسييف 

رضو ن.
أمين  محمد  :  لسيد   لتوقيع 

رضو ن.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.32867
142 P

Cabinet AL ASSASSE AFFAIRES

STE IAMAR ASSAHARA

SARL

حي موالي رشيد،  لشطر  لثاني، 

بلوك ف، رقم 177،  لعيون

سجل تجاري رقم 11133

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 ديسمبف 2020 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية :

وفاة  لسيد  لو لي  إثر  على 

محمد توفيق  ملالك  لوحيد لجميع 

للشركة   لحصص  ال تماعية 

IAMAR ASSAHARA SARL تمت :

نقل  لحصص  على   ملو فقة 

في  لشركة  و ملسجلة   ال تماعية 

باسم  ملالك  ملذكور أعاله إلى  لورثة 

 لشرعيين على  لشكل  لتالي :

لفائدة  حصة   تماعية   2160

 100  لسيد  لو لي عبد  لقادر بقيمة 

 216000 يعادل  بما  للحصة  درهم 

درهم ؛

لفائدة  حصة   تماعية   2160

 100  لسيد  لو لي عبد  لعزيز بقيمة 

 216000 يعادل  بما  للحصة  درهم 

درهم ؛

لفائدة  حصة   تماعية   2160

 لسيد بوبكري عبد  لغني بقيمة 100 

 216000 يعادل  بما  للحصة  درهم 

درهم ؛

لفائدة  حصة   تماعية   2160

 100 بقيمة  محمد  بوبكري   لسيد 

 216000 يعادل  بما  للحصة  درهم 

درهم ؛

لفائدة  حصة   تماعية   2160

 لسيد بوبكري عبد  لرحمان بقيمة 

يعادل  بما  للحصة  درهم   100

216000 درهم.

تعيين  لسيد  لو لي عبد  لعزيز، 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

كمسيف  د4د للشركة ملدة  د80856 

غيف محددة.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  شركة  إلى  وحيد  شريك 

 ملسؤولية  ملحدودة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/336.
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ريبارا دور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك و حد

برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي : حي سيدي بو معة، 
شارع  ملغرب  لعربي، شفشاون

تحويل أسهم  لشركة و لتعد4ل 
 لقانوني وتعيين مسيف  د4د

بتاريخ  خاص  قانون   بمو 2 
بشفشاون   2020 ديسمبف   30

بتاريخ  طنجة  بمد4نة   ملسجل 

تحت  ملر ع   2021 4وليو  فاتح 

ومحضر   202100018757029

غيف  قر ر ت  لجمعية  لعامة 

 2020 ديسمبف   30 بتاريخ   لعاد4ة 

بتاريخ  طنجة  بمد4نة   ملسجلة 

)أو(  تحت  ملر ع   2021 4نا4ر   6

RE202100000057029 قرر  ألخيف :

قبول  ستقالة  لسيد دروج بدر 
رقم  من  لجنسية  ملغربية،   لد4ن 

LC161232  ملقيم   لبطاقة  لوطنية 

شارع  ملغرب  لعربي،  في شفشاون، 

وبالتالي  نور،  إقامة   لحي  إلد ري، 

إنهاء وال4ته كمد4ر.

خنساء،  تعيين  لسيدة  لدروج 
 LC318875 رقم  لبطاقة  لوطنية 

كمد4رة مسؤولة لفتفة غيف محدودة.

تحويل  ألسهم  على   ملصادقة 

بين  لسيد   2020 30 ديسمبف  بتاريخ 

و لسيدة  بدر  لد4ن  ملحيل   لدروج 

دروج خنساء  ملحال إليها.

تعد4ل مو د  لنظام  ألسا�سي تبعا 

لذلك.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 2021 4نا4ر   13 بتاريخ   البتد ئية 

تحت رقم 7/2021.
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AUBERGE LES CERISIERS

 SARL

 Siège Social : Azrou, Commune

 Ben Smim Route de Cidre

Gourou, Villa Coup de Coeur

تأسيس رشكة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

إنشاء  لقانون  تم   2008 فبف 4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة تتميز بالخصائص  لتالية :

 AUBERGE LES  :  لتسمية 

.CERISIERS SARL

 لهدف : هدف  لشركة في  ملغرب 

لالمتثال  عند  القتضاء،  وتخضع 

و لتنظيمية  لألحكام  لقانونية 

تحقيق  بهذه  ألنشطة،   لخاصة 

وتسويق  وإد رة  وتطوير  لتخطيط 

 ملشاريع  لسياحية بما في ذلك شر ء 

 لعقار ت و لقيام بكافة أعمال  لبناء 

و لتطوير  لعقاري و لسياحي )فندق، 

مالع2  لجولف  منطقة  لتففيه، 

 لسياحية( ؛

وتسويق  إلقامات  إد رة 

 لسياحية و ميع و ملشاريع  لتي لها 

نفس  لغرض ؛

غيف  أو  مباشرة  مصالح  أخذ 

مباشرة لنفسها وبالنيابة عن أطر ف 

شخص  أي  مع  بالشر كة  أو  ثالثة 

من  شكل  بأي  أو  عتباري  طبيعي 

 ألشكال في أي معاملة بطريقة إنشاء 

شركة مساهمة  د4دة أو  الكتتاب 

حقوق  لشركة  أو  شر ء  ألسهم   أو 

أو  التحاد  أو  لتحالف   أو  الندماج 

أو غيف ذلك ؛
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مالية،  معاملة  أي  عام،  وبشكل 

منقولة  عقارية،  عقد4ة،   تجارية، 

بشكل  تتعلق  أخرى  معاملة  أي  أو 

أو  زئيا  كليا  مباشر  غيف  أو  مباشر 

وأي  أعاله،  بغرض  لشركة  ملوضح 

غرض مشابه أو ذي صلة من  ملحتمل 

تسهيل تطوير  لشركة ونشاطها.

أزرو  ماعة صن   : مقر  لشركة 

فيال كو  طريق سيدر كورو،  سميم، 

دو كور.

رأسمال  لشركة : رأسمال  لشركة 

درهم موزعة إلى   100.000 حدد في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة  لو حدة موزعة على  لشكل 

 لتالي :

 750  لسيد  ملفضل  لحالي�سي 

حصة ؛

 250 طوماس  كريستين   لسيدة 

حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تقييدها 

تمد4دها  ويمكن  بالسجل  لتجاري 

للمتقضيات  طبقا  مسبقا  حلها  أو 

 ملنصوص عليها في  لقانون  ألسا�سي 

للشركة.

وملدة  مسيفة  :  لشركة   لتسييف 

غيف محددة من طرف  ملسيف  لسيد 

 ملفضل  لحالي�سي.

 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بمكناس    ملحكمة  لتجارية 

 205 رقم  تحت   2021 فبف 4ر   12

تحت  بالسجل  لتجاري   و لتقييد 

رقم 28323.
للنسخة و لبيان

 ألستاذة وفاء بندي

145 P

AUBERGE LES CERISIERS
 SARL

 Siège Social : Azrou, Commune

 Ben Smim Route de Cidre

Gourou, Villa Coup de Coeur

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

وفاء  تلقته  ألستاذة   الستثنائي 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء  موثقة   بندي 

23 ديسمبف 2020 تقرر ما 4لي :

زيادة رأسمال  لشركة بمساهمة 

قبل  لسيد  من  حصريا  عينية 

 1.000.000 ب   ملفضل  لحالي�سي 

درهم ؛

بدمج  رأسمال  لشركة  زيادة 

قبل  لسيد  من   لحساب  لجاري 

 10.000.000  ملفضل  لحالي�سي ب 

درهم ؛

تنازل  لسيدة كريستين  لحالي�سي 

حق  كتتابها  عن  طوماس   ملزد د 

رأسمال  في  بالزيادة   لتفضيلي 

 لشركة ؛

مدقق  تقرير  على   ملصادقة 

حسابات  الشتف ك.

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بالد ر  موثقة  بندي،  وفاء   ألستاذة 

ديسمبف  و31   23 بتاريخ   لبيضاء 

وه2  لسيد  ملفضل   2020

99.650 حصة   تماعية   لحالي�سي 

لفائدة  حصة   10.850 بنسبة 

زو ته  لسيدة كريستين  لحالي�سي، 

حصة  و22.200  طوماس   ملزد دة 

4اسين  أبنائه  لسيد4ن  لفائدة 

ومهدي  لحالي�سي لكل و حد، بشركة 

.AUBERGE LES CERISIERS SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

وفاء  تلقته  ألستاذة   الستثنائي 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء  موثقة   بندي 

23 و31 ديسمبف 2020 تقرر ما 4لي :

 ملو فقة و لتصد4ق على  لزياد ت 

أسهم  وهبة  رأسمال  لشركة  في 

 لشركة ؛

ملسيف  تأكيد  لسلطات  ملخولة 

 لشركة  لسيدة كريستين  لحالي�سي 

 ملزد دة طوماس ؛

وتحيين  غرض  لشركة  تمد4د 

نظامها  ألسا�سي.

ملحضر  لجمع  تعد4ل  بمقت�سى 

ديسمبف   23  لعام  الستثنائي بتاريخ 

بندي  وفاء  تلقته  ألستاذة   2020

موثقة بالد ر  لبيضاء بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تقرر ما 4لي :

تغييف  لحالة  ملدنية  معا4نة 

للسيدة كريستين طوماس ؛

باإل ر ء ت  للقيام   لصالحيات 

 ملنصوص عليها في  لقانون.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري  و لتقييد   لضبط 

بتاريخ  بمكناس  للمحكمة  لتجارية 

تحت  لسجل   2021 فبف 4ر  فاتح 

 لتجاري رقم 526.

146 P

RAOUFANAS

رؤوف أنس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 7.500.000 درهم

مقرها  ال تماعي : ز وية زنقة دي 

 برييف وشارع يعقوب  ملنصور، 

 لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :

109025

رقم  لتعريف  لضريبي : 1006222

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام  لغيف 

 2020 أغسطس   5  لعادي  ملؤرخ في 

تقرر ما 4لي :

تحويل مقر  لشركة من  لعنو ن 

 لكائن ب : ز وية زنقة دي برييف وشارع 

إلى  يعقوب  ملنصور،  لد ر  لبيضاء 

برنامج  لنهضة،   :  لعنو ن  لجد4د 

شقة   35 عمارة رقم  سيدي مومن، 

رقم 1،  لد ر  لبيضاء.

وبالتالي تعد4ل  ملادة 2 من  لنظام 

 ألسا�سي  لذي سيتم صياغته كالتالي :

 ملادة 2 

برنامج  لنهضة،   :  ملقر  ال تماعي 

شقة   35 عمارة رقم  سيدي مومن، 

رقم 1،  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ فاتح   لتجارية بالد ر  لبيضاء 

سبتمبف 2020 تحت رقم 722538.

146 P مكرر

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78, GSM : 0661 25 96 46

STE KASSIR TRANS
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

  ADRESSE : DOUAR OULED

DOUBA SOUK EL ARBAA

RC N° : 26975

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق  و ملسجل   2021 4نا4ر   25

 2021 4نا4ر   25 بتاريخ   ألربعاء 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

KASSIR TRANS حيث تم ما 4لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

.KASSIR TRANS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة قسمة 

  تماعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 لسيد عادل قسيف 1000 حصة.

لحساب  نقل  لبضائع   :  لهدف 

 لغيف.

دو ر أوالد دبة،   :  ملقر  ال تماعي 

سوق  ألربعاء.

 ملدة : 99 سنة.
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 لتسييف : عين  لسيد عادل قسيف 

مسيف  للشركة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   3 بتاريخ  أربعاء 
و26975  بالسجل  لتفتيبي   82 رقم 

بالسجل  لتحليلي.

147 P

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78, GSM : 0661 25 96 46

STE ACTI PERNOV
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

 ADRESSE : DOUAR MERJA

 KARIAT BEN AOUDA SOUK EL

ARBAA

RC N° : 26981

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  و ملسجل   2021 4نا4ر   26

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ   ألربعاء 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ACTI PERNOV حيث تم ما 4لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

.ACTI PERNOV : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
 رأس  ملال : حدد في 100.000 درهم 

قسمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

  تماعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  لسيد عبد  لحق  لتويمي 

حصة.

نقل  ملستخدمين ونقل   :  لهدف 

 لبضائع.

 ملقر  ال تماعي : دو ر  ملر ة، قرية 

بنعودة، سوق  ألربعاء.

 ملدة : 99 سنة.

عين  لسيد عبد  لحق   :  لتسييف 

 لتويمي مسيف  للشركة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  أربعاء 

و26981  بالسجل  لتفتيبي   90 رقم 

بالسجل  لتحليلي.

148 P

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78, GSM : 0661 25 96 46

STE PERLUXE TRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ADRESSE : DOUAR

 LAANABSSA LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC N° : 26983

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق  و ملسجل   2021 فبف 4ر   2

وضع   2021 فبف 4ر   3 بتاريخ   ألربعاء 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 PERLUXE محدودة  مسؤولية 

TRANS حيث تم ما 4لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

.PERLUXE TRANS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة قسمة 

  تماعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 لسيد خليد بلحمرة 500 حصة ؛

 لسيد عبد هللا لعويني 500 حصة.

نقل  ملستخدمين ونقل   :  لهدف 

 لبضائع.

دو ر  لعنابسة   :   ملقر  ال تماعي 

لال ميمونة، سوق  ألربعاء.

 ملدة : 99 سنة.

خليد  عين  لسيد4ن   :  لتسييف 

مسيف4ن  لعويني  هللا  وعبد  بلحمرة 

للشركة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  أربعاء 
و26983  بالسجل  لتفتيبي   91 رقم 

بالسجل  لتحليلي.
149 P

د4و ن  ألستاذ لحسن منقوش

 ملوثق بالرباط

 شارع عمر  بن  لخطاب، عمارة 10، شقة 
رقم 6، أكد ل،  لرباط

 لهاتف : 73 27 77 0537

 لفاكس : 72 27 77 0537

CANDY WASH
ش.ذ.م.م ش.و

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها  ال تماعي : بالرباط، حسان 

 زنقة موالي  حمد لوكيلي، 

عمارة 30، شقة 8
تأسيس شركة

بمو 2 عقد موثق مؤرخ في فاتح 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 ديسمبف 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد، مميز تها كالتالي :
 CANDY WASH  :  لتسمية 

ش.ذ.م.م ش.و.
غسيل   :  لغرض  ال تماعي 

 لسيار ت وإصالح  آلالت.
حسان  :  لرباط،   ملقر  ال تماعي 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، عمارة 30، 

شقة 8.
مدة  لشركة : تم تحد4دها في 99 

سنة.
مبلغ  في  حدد   : رأسمال  لشركة 

10.000 درهم.
تعيين  لسيدة  تم   :  لتسييف 
خد4جة  امعي كمسيفة للشركة ملدة 

غيف محدودة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
2021 تحت  9 فبف 4ر   لتجارية بتاريخ 

رقم 110910.
بالسجل  لتجاري  وتم  لتقييد 

تحت رقم 129375.
مقتطف وبيان

 ألستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط

150 P

عقد تسييف حر

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  أعطت   2020 4نا4ر   17 في 

 COMPLEXE LA GROSSE BOSSE

مسؤولية  ذ ت  شركة   SARL AU

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد وعنو ن 

زنقة  لجاحظ،   مقرها  ال تماعي 

رقم 18 و دة.

درهم   100.000  : رأسمالها 
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

لفائدة  حق  لتسييف  لحر   30993

 SOCIETE AFRIQUA شركة 

 MAROCAINE DE DISTRIBUTION

شركة مجهولة   DE CARBURANTS

متبوعة  تسمية  لشركة   السم 

تسميتها  بمختصر  عند  القتضاء 

مقرها  عنو ن   AFRIQUIA S.M.D.C

درب  بن   ال تماعي  لد ر  لبيضاء 

 لعنان وال4ة عين  لسبع حي  ملحمدي 
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

 COMPLEXE 26713  ملحل  لكائن ب

 LA GROSSE BOSSE SARL AU

من  سنو ت  بتد ء  ست  ملدة  وذلك 

فاتح فبف 4ر 2020.

151 P

FUZE
 SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 4نا4ر 

وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة وذلك 

تحت  ملعطيات  لتالية :

.FUZE SARL لتسمية : شركة 

في  :  ستشارة  شركة  غرض 

 لتسييف.

 ،2 تجزئة  زنقة نوباليا،   2  :  ملقر 

1، حي رياض،  بلوك رقم   17 سكتور 

 لرباط.

ب  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.
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بمبلغ  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للو حدة مكتتبة 

محررة وموزعة كالتالي :

 500  لسيد محمد رشيد  لبوري 

حصة ؛

 لسيد علي  لبوري 500 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 

 لسيد محمد رشيد  لبوري كمسيف 

وحيد ملدة غيف محدودة.

 إل4د ع  لقانوني : سجلت  لشركة 

بالسجل  لتجاري.

تم  إل4د ع  لقانوني لنظام  لشركة 

وذلك  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

.110882

رقم  لسجل  لتجاري : 129325.
مقتطف قصد  إلشهار

152 P

MEK CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع  لقانون   2020 نوفمبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

وذلك تحت  ملعطيات  لتالية :

 MEK شركة   :  لتسمية 

.CONSULTING SARL AU

مكت2   : غرض  لشركة 

 الستشار ت،  لدر سات و لتكوين.

 ملقر : 12 مكرر، زنقة لبنان رقم 3 

 ملحيط،  لرباط.

ب  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم مقسمة إلى   100.000  لشركة 

درهم للحصة   100 حصة ب   1000

وموزعة  محررة  مكتتبة،   لو حدة 

كالتالي :

 1000 مرو ن   لسيد  لخياري 

حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.

 لتسييف : تسييف وحيد للشركة من 

طرف  لسيد  لخياري مرو ن،  لحامل 

للبطاقة  لوطنية رقم A721692 ملدة 

غيف محدودة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لنظام  لشركة   لقانوني 

بتاريخ  وذلك  بالرباط    لتجارية 

سجلت  لشركة   2021 فبف 4ر   8

بالسجل  لتجاري تحت رقم 129327.
مقتطف قصد  إلشهار

153 P

 GLOBAL TRAINING

CONSULTING
SARL

 22، زنقة  بل مو�سى، شقة 
رقم 12، أكد ل،  لرباط

تأسيس  لشركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   18 بتاريخ  بالرباط 

وضع  لنظام  ألسا�سي للشركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 GLOBAL TRAINING : لتسمية 

.CONSULTING SARL
زنقة  بل   ،22  :  ملقر  ال تماعي 

مو�سى، شقة رقم 12، أكد ل،  لرباط.

 لهدف  ال تماعي : 

مستشار إد ري ؛

بيع وشر ء  أل هزة  ملعلوماتية ؛

بيع وشر ء  لبف مج  ملعلوماتية.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

بفاتح  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

ديسمبف من كل سنة ما   31 4نا4ر إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
رأس  ملال : إن رأسمال  لشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

100 درهم  1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة  لو حدة :

عبد  للسيد  لنيبي  حصة   320

 لفتاح ؛

330 حصة للسيد  لنا مي محمد ؛

للسيد  مقيفشل  حصة   330

محمد.

 ملسيف :  لسيد  لنيبي عبد  لفتاح 

و لسيد  لنا مي محمد.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.129223

154 P

AL MOROJ AL KHADRAE
 SARL AU

2، زنقة  بل تزكا، رقم 6، أكد ل، 

 لرباط

تأسيس الرشكة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط بتاريخ 21 ديسمبف 2020 تم 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك  لوحيد :

 AL MOROJ AL  :  لتسمية 

.KHADRAE SARL AU
زنقة  بل   ،2  :  ملقر  ال تماعي 

تزكا، رقم 6 أكد ل،  لرباط.

صناعة   :  لهدف  ال تماعي 

 لحلي2 وإعادة تكوينه.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

 لسنة  ملالية : تبتدئ بفاتح 4نا4ر إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
رأس  ملال : إن رأسمال  لشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

100 درهم  1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة  لو حدة :

للسيد  لبوعي�سي  حصة   1000

عبد  لخالق.

عبد  :  لسيد  لبوعي�سي   ملسيف 

 لخالق.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.129229

155 P

V-HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
تأسيس 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمو 2 
7 4نا4ر 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

تتميز بالخصائص  لتالية :
 لتسمية : V-HOUSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
: مشغل بيت  لضيافة،   ملوضوع 
وتعزيز   لعالقات  لتجارية 

 الستثمار ت في  ملغرب.
شقة   112 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
محمد  لخامس،  ليز،  شارع   1 ب 

مر كش.
 99 ملدة  أنشأت  لشركة   :  ملدة 

سنة.
حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
إلى  مقسمة  درهم   1.210.000 في 
درهم   100 فئة  من  حصة   12100
كلها في ملك  لسيدة تمسماني  نيسة.
 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف.
تد ر  لشركة وتسيف من   :  إلد رة 

طرف  لسيدة تمسماني  نيسة.
للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 
 2021 4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش 
وتسجيلها تحت   119718 تحت رقم 
من  لسجل  لتجاري   110267 رقم 

 لتحليلي.
156 P

STE EL INGENIERIE
SARL A AU

AU CAPITAL DE 600.000 DHS
RC N° 72127
تحويل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 
في 17 نوفمبف 2020 قرر  لجمع  لعام 
 EL INGENIERIE  الستثنائي لشركة 
ذ ت  لشريك  لوحيد  ش.م.م 

رأسمالها 600.000 درهم، ما 4لي :
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تحويل مقرها  لرئي�سي من تمارة 
إلى   2 شقة  إقامة صالح  لد4ن   21
د8  عمارة  محج  لرياض،    لرباط 

شقة 2 حي  لرياض.
قد تم  إل4د ع  لقانوني بالسجل 
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.110671
157 P

ARIANA BOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
تجزئة 1265،  لشارع بلعربي 

 لعلوي،  لقطاع 9، حي  لسالم، سال
 لسجل  لتجاري : 16039

 لتعريف  لضريبي : 3321620
شهادة  لتعريف  ملوحد : 

000077721000073
حل مسبق

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I 
قرر مسيف  لشركة   ،2020 4ونيو   30
شركة   ARIANA BOIS SARL
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

100.000 درهم تقرر ما 4لي :
1 - حل  لشركة بشكل مسبق.

في  للشركة  تعيين  ملصفي   -  2
شخص  لسيدة بنمالك فاتن.

تجزئة   : -  عل  لعنو ن  لتالي   3
بلعربي  لعلوي،  1265،  لشارع 
مقر  سال  حي  لسالم،   ،9  لقطاع 

للتصفية.
وقد تم  إل4د ع  لقانوني لدى   -  II
 ملحكمة  البتد ئية بسال 4وم 22 ديسمبف 

2020 تحت رقم 35622.
158 P

58CONSOLIDATED
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 4نا4ر   8
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 58CONSOLIDATED  :  لتسمية 

.SARL AU

 لهدف :  الستشار ت و لتمويل.

زنقة و د زيز،   2  :  ملقر  ال تماعي 

أكد ل،   ،7 شقة   لطابق  لثالث، 

 لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة في 

100 حصة  درهم مقسم إلى   10.000

100 درهم للو حدة    تماعية بقيمة 

سدد  كتتابها وتوزيعها كما 4لي :

 لسيد بنجلون 4وسف 100 حصة.

4د4ر  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

محدودة  غيف  ملدة  4وسف  بنجلون 

توقيع  لقانون  تاريخ  من   بتد ء 

 ألسا�سي للشركة مع  عتماد توقيعه 

و لوثائق  إلد رية  في  ميع  لعقود 

و لبنكية.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.

من  4خصم ما قدره %5   :  ألرباح 

في  تكوين  الحتياطي  لقانوني  أ ل 

حدود 1/5 من  لرأسمال.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 110779 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.
بمقت�سى مقتطف وبيان

159 P

FAITH INVEST FI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

89 شارع أم  لربيع، إقامة بيتهوفن، 

هرهورة، تمارة

إثر  لجمع  لعام  الستثنائي  على 

بتاريخ 20 4وليو 2020 تقرر ما 4لي :

رفع رأسمال  لشركة من 100.000 

درهم إلى 1.100.000 درهم.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

أغسطس   25 4وم  بتمارة   البتد ئية 

2020 تحت رقم 3802.
 لتسييف

160 P

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي  لعهد، طنجة

STE ALU STOCK

SARL

شركة ألو سطوك ش.ذ.م.م

رأسمالها  ال تماعي : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : أصيال، حي 

بوكنون، طريق  لرباط، رقم 1، وال4ة 

طنجة

س.ت رقم : 367

 ستقالة وتعيين مسيف4ن  دد
محضر  لجمع  قر ر ت  بمو 2 

 لعام  ملنعقد  ستثنائيا بأصيال بتاريخ 

للشركة  ملسماة   2020 نوفمبف   20

رأسمالها  ش.ذ.م.م  سطوك«  »ألو 

مقرها  ال تماعي  درهم،   100.000

بأصيال، حي بوكنون، طريق  لرباط، 

رقم 1، وال4ة طنجة، تقرر ما 4لي :

 Julio  ستقالة  ملسيف4ن  لسيد 

ROSENDE FRANQUEIRA و لسيد 

من   Daniel ALVAREZ ARIAS

مهامهما كمسيف4ن للشركة.

 Marina تعيين  ملسيف4ن  لسادة 

 Rita MAGAN MONTENEGRO 

 Luis Tomas GARCIA CASTELAOو

 Martin CASTINEIRASو

JAMARDO وذلك ملدة غيف محدودة 

بصفتهم مسيف4ن  دد للشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

4نا4ر   2 تاريخ  في  بأصيال   البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/22.
مقتطف وبيان  لنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

161 P

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي  لعهد، طنجة

 STE KAYE ALUMINIUM

TANGER

SARL

شركة كايي ألومنيوم طنجة 

ش.ذ.م.م

رأسمالها  ال تماعي : 7.031.000 درهم

مقرها  ال تماعي : أصيال، حي 

بوكنون، طريق  لرباط، رقم 1، وال4ة 

طنجة

س.ت رقم : 29

 ستقالة وتعيين مسيف4ن  دد

محضر  لجمع  قر ر ت  بمو 2 

 لعام  ملنعقد  ستثنائيا بأصيال بتاريخ 

للشركة  ملسماة   2020 نوفمبف   20

ش.ذ.م.م  طنجة«  ألومنيوم  »كايي 

مقرها  درهم،   7.031.000 رأسمالها 

بوكنون،  حي  بأصيال،   ال تماعي 

وال4ة طنجة،   ،1 رقم  طريق  لرباط، 

تقرر ما 4لي :

 Julio  ستقالة  ملسيف4ن  لسيد 

ROSENDE FRANQUEIRA و لسيد 

من   Daniel ALVAREZ ARIAS

مهامهما كمسيف4ن للشركة.

 Marina تعيين  ملسيف4ن  لسادة 

 Rita MAGAN MONTENEGRO 

 Luis Tomas GARCIA CASTELAOو

 Martin CASTINEIRASو

JAMARDO وذلك ملدة غيف محدودة 

بصفتهم مسيف4ن  دد للشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

4نا4ر   2 تاريخ  في  بأصيال   البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/23.
مقتطف وبيان  لنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

162 P
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 ئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي  لعهد، طنجة

STE A.M.S TRANS
SARL

أ.إم.إس طر نس ش.ذ.م.م

رأسمالها  ال تماعي : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : طنجة 111، 

شارع ولي  لعهد،  لطابق 5، رقم 19

س.ت رقم : 18175

إغالق  لتصفية نهائيا
محضر  لجمع  قر ر ت  بمو 2 

 لعام  ملنعقد  ستثنائيا بطنجة بتاريخ 

للشركة  ملسماة   2020 ديسمبف   15

»أ.إم.إس طر نس« ش.ذ.م.م رأسمالها 

مقرها  ال تماعي  درهم،   100.000

بطنجة 111، شارع ولي  لعهد،  لطابق 

5، رقم 19، تقرر ما 4لي :

 ملصادقة على تقرير إغالق مسطرة 

 لتصفية  ملسبقة للشركة  ملقدمة من 

طرف  ملصفي  لسيد محمد  لدسولي 

كمصفي  لوكالته  ذمته  إخالء  مع 

للشركة. وهكذ ، إقر ر إغالق وتصفية 

 لشركة »أ. إم. إس طر نس« ش.ذ.م.م 

نهائيا بتاريخ 15 ديسمبف 2020.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 4ر   3 تاريخ  في  بطنجة   لتجارية 

2021 تحت رقم 238923.
مقتطف وبيان  لنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

163 P

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي  لعهد، طنجة

STE I.C BUILDING SYSTEMS
SARL

شركة إ.س. بويلد4نغ سيستيم 

ش.ذ.م.م

تأسيس  لشركة
بمو 2 عقد عرفي بطنجة بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :

بويلد4نغ  إ.س.   :  لتسمية 

سيستيم.

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.

نجارة  أللومنيوم   :  لهدف 

ومستلزماتها.

مركز  طنجة،   :  ملقر  ال تماعي 

NREA، 183 شارع ولي  لعهد، مكت2 

رقم 13،  لطابق  ألر�سي.

 ملدة : 99 سنة.

حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

20.000 درهم مقسمة   ال تماعي في 

من  حصة   تماعية   200 على 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

عند  برمتها  وتسد4دها  تحريرها  تم 

 الكتتاب.

 لشركاء :

 MARIA DE LOS  لسيدة 

 MILAGROS PINEIRO BLANCO

100 حصة   تماعية ؛

 IBAI CASTINERIAS  لسيدة 

PINEIRO 100 حصة   تماعية.

4د4ر  لشركة  لسيدة   :  إلد رة 

 MARIA DE LOS MILAGROS

 IBAI و لسيد   PINEIRO BLANCO

وذلك   CASTINERIAS PINEIRO

ملدة غيف محدودة.

في  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة ما عد   لسنة  ألولى تبتدئ 

عند  لتأسيس.

لالحتياط  لقانوني   %5  :  ألرباح 

تقتطع إلز ميا ما د م هذ   ألخيف أقل 

و لباقي  رأسمال  لشركة  عشر  من 

4وزع على  لشركاء حس2 مساهمتهم 

قر ر ت  وحس2  في  لرأسمال 

 لجمعيات  لعامة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بطنجة   ملحكمة  لتجارية 

 238820 تحت رقم   2021 4نا4ر   29

سجل تجاري رقم 112235.
مقتطف وبيان للنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

164 P

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي  لعهد، طنجة

STE KS AUTOMOTIVE

SARL A AU

 ك إس أوطوموتيف ش.ذ.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس  لشركة
بمو 2 عقد عرفي بطنجة بتاريخ 

وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  للشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

 لتسمية : ك إس أوطوموتيف.

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

 لهدف : 

 لتنمية  لصناعية وإنشاء وحد ت 

صناعية ؛

في  ملجال   لتنمية  لعقارية 

 لصناعي.

رقم  :  لقطعة   ملقر  ال تماعي 

32،  ملنطقة  لحرة للتصد4ر، طنجة 

2،  ماعة  أوطوموتيف سيتي طاك 

أنجرة،  إقليم  لفحص   و معة، 

طنجة.

 ملدة : 99 سنة.

حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

أورو مقسمة   50.000 في   ال تماعي 

من  حصة   تماعية   500 على 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

عند  برمتها  وتسد4دها  تحريرها  تم 

 الكتتاب من طرف  لشريك  لوحيد.

 لسيدة نهيلة خيمي.

 إلد رة : يعتبف  لسيدة نهيلة خيمي 

 ملسيفة  لوحيدة للشركة وذلك ملدة 

غيف محدودة.

في  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة ما عد   لسنة  ألولى تبتدئ 

عند  لتأسيس.

لالحتياط  لقانوني   %5  :  ألرباح 

تقتطع إلز ميا ما د م هذ   ألخيف أقل 

و لباقي  رأسمال  لشركة  عشر  من 

4وزع على  لشركاء حس2 مساهمتهم 

قر ر ت  وحس2  في  لرأسمال 

 لجمعيات  لعامة.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

 ملحكمة  لتجارية بطنجة بتاريخ فاتح 

 238855 رقم  تحت   2021 فبف 4ر 

سجل تجاري رقم 112273.
مقتطف وبيان للنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

165 P

 STE TECHNOLOGIE VERT

ORIENTALE

SARL AU

شهر مستخرج من  لنظام  ألسا�سي 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   27

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 STE TECHNOLOGIE VERT

ORIENTALE SARL AU على  لشكل 

 لتالي :

 STE  : تسمية  لشركة 

 TECHNOLOGIE VERT

.ORIENTALE

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

:  ألشغال  غرض  لشركة 

أو  لزر عة  مقاول  تا ر،   ملختلفة، 

صيانة  ملنتزهات و لحد ئق و لطرق، 

إد رة  لعمليات  في  أعمال  ر ئد 

أو  لزر عية  أو  لوسيطة   لتجارية 

أو  لعسكرية،  للخدمة  ملدنية 

تا ر منتجات  و لتصد4ر،   الستيف د 

 لصحة  لنباتية.

 1 : تجزئة مجيدة   ملقر  ال تماعي 

زنقة  ملحطة، تازة.



3285 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

مدة  تحد4د  تم   : مدة  لشركة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في   لشركة 

وكذ   حاالت  لحل  لسابق  عد   ما 

حاالت  لتمد4د و لكل وفقا للقو نين 

 لسارية  ملفعول.

تحد4د  تم   : رأسمال  لشركة 

درهم تم   100.000 مدة  لشركة في 

تقد4مها نقد .

أمين  محمد  بنسالم   لسيد 

100.000 درهم.

 لشريك  لوحيد في  لشركة :

بنسالم،  أمين  محمد   لسيد 

بتاريخ  مزد د  مغربي  لجنسية، 

لبطاقة  1985،  لحامل  4ونيو   22

فا112203،  رقم   لتعريف  لوطنية 

زكزل  برج  و للوت  بتجزئة   لقاطن 

بركان مسيف شريك وحيد في  لشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 

تحت   2020 نوفمبف   19 بتازة بتاريخ 

رقم 2020/532.

166 P

 STE YARA CAROUB

INTERNATIONAL
SARL

شهر مستخرج من  لنظام  ألسا�سي 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

6 4نا4ر 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

 STE YARA  ملسؤولية  ملحدودة 

 CAROUB INTERNATIONAL

SARL AU على  لشكل  لتالي :

 STE YARA  : تسمية  لشركة 

 CAROUB INTERNATIONAL

.SARL

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

تحويل  لخروب   : غرض  لشركة 

إلى طعام، صناعة  ألغذ4ة و لتجميل.

 ملقر  ال تماعي : تجزئة I.8  لقط2 

 لصناعي بركان مد غ  حفيف، بركان.

مدة  تحد4د  تم   : مدة  لشركة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في   لشركة 
وكذ   حاالت  لحل  لسابق  عد   ما 
حاالت  لتمد4د و لكل وفقا للقو نين 

 لسارية  ملفعول.
تحد4د  تم   : رأسمال  لشركة 
درهم تم   100.000 مدة  لشركة في 

تقد4مها نقد .
 لشركاء :

مغربي  4نعوري،   لسيد  حمد 
 لجنسية، مزد د بتاريخ فاتح أكتوبر 
لبطاقة  لتعريف  1959،  لحامل 
F100622،  لقاطن  رقم   لوطنية 
شريك  بالوال4ات  ملتحدة  ألمريكية 

ومسيف في  لشركة ؛
مغربي  رحي2،   لسيد  لحسن 
مارس   11 بتاريخ  مزد د   لجنسية، 
لبطاقة  لتعريف  1960،  لحامل 
 لوطنية رقم C127711  لقاطن بدو ر 
 سجن وز ن شريك ومسيف في  لشركة.

 50.000 4نعوري   لسيد  حمد 
درهم ؛

 50.000 رحي2   لسيد  لحسن 
درهم ؛

 ملجموع 100.000 درهم.
وتلزم  تسيف  لشركة   :  لتسييف 
4نعوري  بإمضاء  لسيد  حمد 
ما  كل  في  رحي2  و لسيد  لحسن 
و إلد رية  باملسائل  لقانونية  4تعلق 

و ملالية للشركة.
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 
ببفكان بتاريخ 7 4نا4ر 2021 تحت رقم 

.12/2021
167 P

 STE CENTRE DE RELATION
CLIENT

SARL
شهر مستخرج من  لنظام  ألسا�سي 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
6 4نا4ر 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 
 STE CENTRE  ملسؤولية  ملحدودة 
DE RELATION CLIENT SARL على 

 لشكل  لتالي :

 STE CENTRE  : تسمية  لشركة 

.DE RELATION CLIENT SARL

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

غرض  لشركة : مركز  التصال.

محمد  شارع   :  ملقر  ال تماعي 

قادة،  لطابق  عمارة   لخامس، 

 لثاني،  لشقة رقم 7 و8، و دة.

مدة  تحد4د  تم   : مدة  لشركة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في   لشركة 

وكذ   حاالت  لحل  لسابق  عد   ما 

حاالت  لتمد4د و لكل وفقا للقو نين 

 لسارية  ملفعول.
: تم تحد4د مدة  رأسمال  لشركة 

 لشركة في 10.000 درهم تم تقد4مها 

نقد .

 لشركاء :

نصر  لد4ن،  لحسيني   لسيد 

بتاريخ  مزد د  مغربي  لجنسية، 

لبطاقة  لتعريف  1961،  لحامل 

ف828126،  لقاطن  رقم   لوطنية 

بفرنسا شريك ومسيف في  لشركة ؛

مغربي   لسيد  بو نخلية رضو ن، 

 لجنسية، مزد د بتاريخ 7 أبريل 1989، 

 لحامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم 

بسيدي  4فني  PS809633  لقاطن 

 ملغرب شريك في  لشركة ؛

 لسيد بر نكت بن  مين شكي2، 

بتاريخ  مزد د   مغربي  لجنسية، 

1992،  لحامل لجو ز  أغسطس   23

12C163979  لقاطن  رقم   لسفر 

بفرنسا شريك في  لشركة ؛

مغربي  4وسري،  بوهر وة   لسيد 

 لجنسية، مزد د بتاريخ 6 مارس 1987 

 11AH95017 لحامل لجو ز  لسفر رقم 

 لقاطن بفرنسا شريك في  لشركة.

 لسيد لحسيني نصر  لد4ن 2500 

درهم ؛

 2500 رضو ن  نخيلة   لسيد  بو 

درهم ؛

 لسيد بر نكت بن  مين شكي2 

2500 درهم ؛

 2500 4وسري  بوهر وة   لسيدة 

درهم ؛

 ملجموع 10.000 درهم.
وتلزم  تسيف  لشركة   :  لتسييف 
بإمضاء  لسيد لحسيني نصر  لد4ن، 
بتاريخ  مزد د  مغربي  لجنسية، 
لبطاقة  لتعريف  1961،  لحامل 
ف828126  لقاطن  رقم   لوطنية 
4تعلق  في كل ما  في  لشركة  بفرنسا 
باملسائل  لقانونية و إلد رية و ملالية 

للشركة شريك ومسيف.
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
ضبط  ملحكمة  لتجارية  بكتابة 
بو دة بتاريخ 8 ديسمبف 2020 تحت 

رقم 2020/2881.
168 P

BENI OUKIL TRANSPORT
SARL

شهر مستخرج من محضر  لجمع 
 لعام  الستثنائي 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر  لجمع  لعام   2020 أكتوبر   2
 BENI OUKIL TRANSPORT لشركة
ذ ت  ملسؤولية  شركة   SARL
درهم،   100.000  ملحدودة رأسمالها 

 لحل  ملسبق للشركة.
عبادي،  هاشم  ويعتبف  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رئي�سي  كمصفي   FA173561 رقم 
بتصفية  ميع  للشركة  د  هتم 

أصول  لشركة.
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 
لبفكان بتاريخ 17 ديسمبف 2020 تحت 

رقم 2020/528.
169 P

STE JET FLY
SARL

شهر مستخرج من  لجمع  لعام 
 الستثنائي 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر  لجمع  لعام   2020 4وليو   27
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
رأسمالها   STE JET FLY SARL
100.000 درهم، بتعد4ل  لفصل 15 
على  للشركة  من  لقانون  ألسا�سي 

 لشكل  لتالي :
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قرر  لشركاء : تعيين مسيف  د4د :

منعيم،  تعيين  لسيد  لعبودة 

لبطاقة  مغربي  لجنسية،  لحامل 

 ،GK11288 رقم   لتعريف  لوطنية 

 لساكن بدو ر بني وكيل والد صغيف 

يعتبف  و لذي  بركان،  لعثامنة، 

من  بالشركة  بتد ء   وشريكا   مسيف  

27 4وليو 2020.

وتلزم  تسيف  لشركة   :  لتسييف 

بإمضاء  لسيد  سبيت فؤ د و لسيد 

4تعلق  ما  كل  في  منعيم،   لعبودة 

باملسائل  لقانونية و إلد رية للشركة 

مسيف غيف شريك.

تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 

ببفكان بتاريخ 25 نوفمبف 2020 تحت 
رقم 2020/282.

170 P

STE AMIS INTER TRANS
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر  لجمع  لعام   ،2020 أكتوبر   22

 STE AMIS INTER TRANS لشركة 

SARL، رأسمالها 90.000 درهم، على 

من  لقانون  ألسا�سي  فصول  تغييف 

للشركة وذلك على  لشكل  لتالي :

1 - تم بيع 900 حصة من  لسيد 

مغربي  لجنسية،  عبادي،  طارق 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بزنقة  152818،  لقاطن  فا   : رقم 

زاللفة  لرقم 103 حي  ملسيفة بركان.

مغربي  ر�سى،  عبادي  إلى  لسيد 

 لجنسية،  لحامل لبطاقة  لتعريف 

127581  ملقيم  فا  رقم   لوطنية 

بزنقة زاللفة  لرقم 103 حي  ملسيفة.

من  فصول  تغييف  تم  وبذلك 

تماشيا  للشركة   لقانون  ألسا�سي 

مع عملية بيع  لحصص على  لشكل 

 لتالي :

 لفصل  لسادس :  لحصص :

 90.000  : ر�سى  عبادي   لسيد 

درهم.

 ملجموع : 90.000 درهم.

 لفصل  لسابع : رأسمال  لشركة :
رأسمال  لشركة محدد في 90.000 
درهم مقسم إلى 900 حصة من 100 

درهم موزعة على  لشكل  لتالي :
 لسيد عبادي ر�سى : 900 حصة.

 ملجموع : 900 حصة.
حدف  لسيد  تم  لقد   :  لتسييف 
مغربي  لجنسية،  عبادي،  طارق 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بزنقة  152818،  لقاطن  فا   : رقم 
حي  ملسيفة بركان،   103 زالفة  لرقم 

كمسيف وشريك في  لشركة.
وإضافة مسيف  د4د في  لشركة :

بإمضاء  وتلزم  تسيف  لشركة 
مغربي  عبادي،  عبد  لحق   لسيد 
 لجنسية،  لحامل لبطاقة  لتعريف 
216896،  لقاطن   لوطنية رقم : ف 
في  بركان  لعثامنة  بتجزئة  النتصار 
باملسائل  لقانونية  4تعلق  ما  كل 
و إلد رية و ملالية للشركة مسيف وحيد 

في  لشركة.
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 
 2020 ديسمبف   20 بتاريخ  ببفكان، 

تحت رقم : 2020/503.
171 P

 SOCIETE EL OURINI
IMPORT EXPORT

SARL AU
 21 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  لشريك  لوحيد   ،2020 4نا4ر 
 SOCIETE EL OURINI لشركة 
رأسمالها   ،IMPORT EXPORT
بعض  بإدخال  درهم،   90.000
على  لقانون  ألسا�سي   لتعد4الت 

للشركة وذلك على  لشكل  لتالي :
1 - حذف  ملهنة  لتالية :

 ألشغال  ملختلفة.
مع إضافة مهن  د4دة في  لشركة :
وتوسيع  لكو شف   ستيف د 

 لتشخيصية.
وتوزيع  ملكمالت   ستيف د 

 لغد ئية.
مستحضر ت  وتوزيع   ستيف د 
ومنتجات  لنظافة   لتجميل 

 لشخصية.

مع  لحفاظ على  ملهن  لتالية :
 الستيف د و لتصد4ر.

تا ر منتجات  لصيدلة.
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 
 2020 ديسمبف   28 بتاريخ  ببفكان، 

تحت رقم : 2020/528.
172 P

 يكوفيسك

21، شارع عبد  له بن 4اسين

 لد ر  لبيضاء

LEMAN-INDUSTRIE
SARL

لومان -  ندوستفي ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 2.200.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  ملحمد4ة -  لطريق 
 لثناوية 111، تجزئة توفيق - زناتة

 لسجل  لتجاري رقم 25191
 ملحمد4ة

 لتعريف  لجبائي رقم 15270901
 لتعريف  ملوحد للشركة 

00156667000063
زيادة رأس  ملال  لشركة من 

2.200.000 درهم إلى 2.500.000 
درهم، من خالل دمج  الحتياطيات

بمقت�سى  لقر ر  لجمع   -  1
بتاريخ  باملحمد4ة   الستثنائي  ملؤرخ 
قام  ملساهمون   ،2020 سبتمبف   15
للشركة  ملسماة »لومان -  ندوستفي« 
محدودة مسؤولية  ذ ت   شركة 

 بما 4لي :
من  رأس  ملال  لشركة  في  زيادة 
 2.500.000 إلى  درهم   2.200.000
من خالل دمج  الحتياطيات  درهم، 
 21.000 مجانيا،  ومنح  لشركاء 
حصة بقيمة 100 درهم لكل منها، بما 
4تناس2 مع  لحصص  لقد4مة  لتي 

4مكلها كل و حد منهم.
من  لقانون   7 و   6 تعد4ل  لبنود 

 ألسا�سي للشركة طبقا ملا سبق.
بكتابة  تم  إل4ـــــد ع  لقانوني   -  2
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2020 أكتوبر   20 بتاريخ  باملحمد4ة 

تحت رقم  1381.
مستخلص للنشر

 يكوفيسك

173 P

 يكوفيسك
21، شارع عبد  له بن 4اسين

 لد ر  لبيضاء

OUSTALET INVEST
SARL

أوستالي  نفيست ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 10.000 درهم
مقر  لتصفية : 1 تجزئة  لفرح - 

 ملحمد4ة
 لسجل  لتجاري  ملحمد4ة رقم 

16271
 لضريبة  لجبائية رقم 15221087

إنهاء عملية تصفية   لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام   -  1
 21 بتاريخ  باملحمد4ة   الستثنائي 
قام  ملساهمون   ،2020 ديسمبف 
»أوستالي  نفيست«  للشركة  ملسماة 
محدودة،  مسؤولية  ذ ت  شركة 

رأسمالها 10.000 درهم بما 4لي :
 الستماع لقر ر  ملصفي و ملصادقة  

عليه.
منح  ملصافي  لتبفئة  لكاملة بدون 

تحفظ بالنسبة ملهامه.
تسجيل  لتصفية  لنهائية لشركة 

»أوستالي  نفيست«.
2 - تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
 البتد ئية باملحمد4ة بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 198.
مستخلص للنشر

 يكوفيسك

174 P

ريتاج فواياج & إفنت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 1.000.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : زنقة تلمسان عمارة 

12 محل رقم 2 حسان -  لرباط
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 
أغسطس   22 بصفة غيف عاد4ة 4وم 
2020 قام مساهمو  لشركة بما 4لي :

نقل  ملقر  ال تماعي للشركة   -  1
من زنقة تلمسان عمارة 12 محل رقم 
2 حسان -  لرباط إلى 38 ملتقى زنقة 
أبو شعي2  لدكالي وشارع باستور حي 

 لليمون  لرباط.
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2 - تعد4ل  لفصول 5 من  لقانون 
نتيجة  وتحيينه  للشركة   ألسا�سي 

لذلك.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

.110158
من أ ل  لنشر و إلخالص

مسيف  لشركة

175 P

GC - LOGITRAV
تكوين شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
 10 4وم  بتمارة  عرفي  لعقد  تبعا 
شركة ذ ت  تم إنشاء   2020 أكتوبر 
ذ ت  ملميز ت  محدودة،  مسؤولية 

 لتالية :
 GC« إلسم :  لشركة أخذت  سم 

.»- LOGITRAV
 ألهد ف :  لبناء.

كل  لعمليات  لتجارية  ملالية 
و لصناعية  ملرتبطة  و لعقارية 
بأهد ف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

 لشركة.
 ملقر  ال تماعي :  لطابق  ألر�سي، 
تجزئة  لوفاق  لعمارة   ،1 متجر رقم 

2112 تمارة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
رأسمال : حدد في 100.000 درهم 
حصة   تماعية   1.000 إلى  مقسم 
كلها محررة نقد  من طرف  لشركاء :

 50.000  : هشام   لسيد  ملحي2 
درهم.

 : بدر   لسيد  لعسري  لفنا�سي 
50.000 درهم.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
فاتح 4نا4ر إلى غا4ة 31 ديسمبف من كل 

سنة.
 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 لسيد  ملحي2 هشام.
باملائة   5 خصم  بعد   :  ألرباح 
أو  4وزع  لالحتياط  لقانوني،  لباقي 
4ؤ ل حس2 قر ر ت  لجمعية  لعامة 

 لعاد4ة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
بتمارة تحت رقم 2310 4وم 9 نوفمبف 

.2020
عن  لنسخة و لنص

176 P

KASSITA ART
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
بالرباط بتاريخ 21 ديسمبف 2020 تم 
إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  لتالية :
KASSITA ART : إلسم 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانونية 
مسؤولية محدودة.

فعاليات   :  ملوضوع  ال تماعي 
معارض،  ثقافية،  فعاليات  )تنظيم 

إقامة فنية(.
) لتصوير   لسمعي  لبصري 
بالفيد4و،   لفوتوغر في،  لتصوير 

إنتاج  لصوت(.
محتوى  )إنشاء   لتو صل  ملرئي 
رسومي للشركات :  ملرئيات  لتفويجية 
تغليف   - -  لكتالو ات  -  لنشر ت 
 إلعالنات - مقاطع  لفيد4و  إلعالنية 
وثالثية  ثنائية  -  لرسوم  ملتحركة 
إنشاء  ملو ثيق  لرسومية   -  ألبعاد 
للشبكات  -  ملنشور ت  إلعالنية 

 ال تماعية(.
 لتجارة  إللكتفونية : بيع  ملنتجات 

 ألصلية على منصتنا  لرقمية.
مجلة ثقافية  لكتفونية.

من 4وم  سنة  بتد ء   99   :  ملدة 
 لتقييد بالسجل  لتجاري.

 ملقر : رقم 15 شارع  ألبطال رقم 
2 أكد ل  لرباط.

 لرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة  لو حدة.
:  لسيد 4ونس ميلودي   لحصص 
20 حصة و لسيد سعد  ملشروح 30 
 30 حصة و لسيد عبد  لحق صبفي 

حصة.

ميلودي  4ونس  :  لسيد   لتسييف 
كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لسجل  لتجاري رقم : 129165.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
تم  إل4د ع  لقانوني للشركة   -  II

باملحكمة  لتجارية بالرباط.
177 P

BECOTRAV
SARL AU

 لزيادة في رأسمال  لشركة
غيف  لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 
ديسمبف   16 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

2020 تقرر ما 4لي :
تقرير  إلد رة  إلى  بعد  الستماع 
و لذي يشيف إلى أن   لذي تم قر ءته، 
4قرر  بالكامل،  مدفوع  رأس  ملال 

 لشريك  لوحيد :
بمقد ر  رأس  ملال  زيادة 
من  ليفتفع  درهم،   2.000.000
مبلغ  إلى  درهم   3.000.000 مبلغ 
 20.000 بإنشاء  درهم   5.000.000
سهم  د4د بقيمة  سمية 100 درهم 
دمج  لحساب  من خالل  منها،  لكل 
للشركاء  لد ئنين  ملنتمين   لجاري 
إلى  لشريك  لوحيد،  ملقابل لد4ون 
ومستحقة  لدفع  سائلة  معينة، 
تحد4ث  درهم   2.000.000 باملبلغ 

 لقو نين.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.35889
178 P

S.B.M.A
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 سبتمبف   16 في  بالرباط 
وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 
مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية :

.S.B.M.A SARL : لتسمية 
 27 :  لكز رة رقم   ملقر  ال تماعي 

محيط بوقنادل سال.

أشغال  كر ء  الليات   :  ملوضوع 
مختلفة بيع مو د  لبناء.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
 لسيد محمد  مين بوهوش ملدة غيف 

محددة.
100.000 درهم سعر   :  لرأسمال 
100 درهم للحصة مقسمة كما 4لي :
محمد  مين بوهوش : 500 حصة.
محمد علي بوهوش : 500 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.
 لسنة  ال تماعية : تبتدئ في فاتح 

4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم 32607.
179 P

STE ALMOKAYADA
SARL

تحويل مقر   لشركة
غيف  لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 
ديسمبف   10 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

2020 تقرر ما 4لي :
من سكتور  مقر  لشركة  تحويل 
حي   1085 رقم  زنقة  لسعادة  د ل 
 لرحمة سال إلى 38 شارع عبد  ملومن 
شقة رقم 20 طابق 2 حسان  لرباط.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.35888
180 P

STE TECHNOVIAS
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها 10.000 درهم

رقم 39 زنقة طبفق حي حكمات 
 لخميسات

قفل  لتصفية
محضر  لجمع  لعام  بمو 2 
 20 بتاريخ  بالخميسات   الستثنائي 

4نا4ر 2021 تقرر ما 4لي :
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1 -  لتصفية  لنهائية للشركة.

2 - تبفئة ذمة  ملصفي.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  بالخميسات 

تحت رقم 38.

 لسجل  لتجاري رقم 26507.

181 P

BAYNA SPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرباط، 27 زنقة عبد  لكريم 

 لدويري، إقامة زيتونة مخزن شارع 

مدغشقر

تأسيس
محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

با4نة  محمد  �سي  من طرف  ألستاذ 

تأسيس  تم   2021 4نا4ر   22 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

باملو صفات  لتالية :

 BAYNA« شركة   :  لتسمية 

.»SPORT

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لصفة 

 ملحدودة.

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتجهيز ت  للمعد ت  و لتصد4ر 

 لرياضية، تجارة  ملعد ت و لتجهيز ت 

 لرياضية  لنسيج و لخياطة.

 ملقر  ال تماعي :  لرباط، 27 زنقة 

زيتونة  إقامة  عبد  لكريم  لدويري، 

مخزن شارع مدغشقر.

مدة  لشركة  تحد4د  تم   :  ملدة 

خالل 99 سنة من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.

مبلغ رأسمال  لشركة : 100.000 

درهم.

 لشركاء : 1 -  لسيد حاتم با4نة 

بحصة 300.

2 -  لسيد محسن صائلة بحصة 

.700

 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 

 لسيدة حاتم با4نة ومحسن صائلة 

وذلك ملدة غيف محدودة.

لدى  للشركة   إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

رقم  بالرباط  لسجل  لتجاري 

129319 بتاريخ 8 فبف 4ر 2021.

182 P

GRAVA NOUN
تفويت حصص

GRAVA NOUN : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

 ملقر  لرئي�سي : شارع عبد  لرحيم 

مد4نة  ملر�سى  إقامة  مال  بوعبيد 

 لعيون.

ملد والت  لجمع  طبقا   :  ملوضوع 

 لغيف عادي بتاريخ 5 فبف 4ر 2021 قرر 

 ملشاركون ما 4لي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

إلى  لسيد  عدنان   لسيد  مال 

 لحبي2  زويكي.

 ستقالة  لسيد  مال عدنان من 

منصبه كمسيف.

تعيين  لسيد  لحبي2  زويكي 

ملدة  للشركة  وحيد  وشريك  كمسيف 

غيف محددة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

.208/2021

183 P

L’GLYB SAHARA
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : شارع مكة رقم 210  لعيون

تعد4ل قانوني
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

4نا4ر 2021 تمت  ملصادقة من طرف 

 لشركاء على ما 4لي :

تفويت حصص   تماعية :

بقيمة  حصة   1000 تفويت  تم 

100 درهم للو حدة كما 4لي :

طرف  لسيد  من  حصة   500
ناد4ة  لصالح  لسيدة  عمر  لزفطي 

لغفيفي.
طرف  لسيدة  من  حصة   500
فاطمة صبي لصالح  لسيدة سكينة 

عياش.
تغييف  السم  ال تماعي للشركة إلى 

.LANO : إلسم  آلتي 
تغييف نشاط  لشركة إلى : أشغال 
 لبناء -  لطرق -  لكهرباء -  لنجارة - 

أشغال متعددة.
عمر  :  ستقالة  لسيد   لتسييف 
 لزفطي و لسيدة فاطمة صبي وتعيين 
كمسيفة  لغفيفي  ناد4ة   لسيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

.2021/398
184 P

 NOUVELLE DES ROUTES ET
DES REALISATIONS

SARL AU
تعد4الت قانونية

قر ر  ملساهم  لوحيد  إثر  على 
بتاريخ 22 4نا4ر 2021 ملساهم شركة 
 NOUVELLE DES ROUTES ET«
شركة ذ ت   »DES REALISATIONS
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد، 
درهم   15.500.000 رأسمالها   لبالغ 
إقامة  مقرها  ال تماعي  و لكائن 
 D بلوك   1 تجزئة  لوكالة   ،195D
طابق  ألول أمام تجزئة   1 شقة رقم 
ص.ب   ملستقبل  لضحى  لعيون 

2131،  لعيون، تقرر :
 »SNRR« إضافة  الختصار 
ستحمل  وبالتالي  لصالح  لشركة 
 لشركة من  آلن فصاعد   لتسمية 
 NEW OF ROUTES AND«
مع  ختصار   »REALISATIONS

.»SNRR«
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   27 بتاريخ 

.2021/263
185 P

DUNAS PRODUCTION
SARL AU

تعد4الت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد  إثر  على 

بتاريخ 15 4نا4ر 2021 ملساهم شركة 

شركة   »DUNAS PRODUCTION«

بمساهم  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 1.000.000 رأسمالها  و حد،  لبالغ 

درهم و لكائن مقرها شارع  م سعد 

شقة  23  لطابق  لثاني  رقم  إقامة 
رقم 2  لعيون، تقرر :

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 

من  لعنو ن  لقد4م إلى عنو ن  د4د 

 1 رقم  شيعة  إقامة  مكة  شارع  هو 

 لعيون.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   25 بتاريخ 

.2021/238

186 P

HOUARA TECHNIQUE
SARL

تعد4الت قانونية
إثر  لجمع  لعام  الستثنائي  على 

 HOUARA شركة  ملساهم 

TECHNIQUE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 20.000 رأسمالها   ملحدودة،  لبالغ 

محمد  شارع  مقرها  و لكائن  درهم 
مد4نة   13 رقم  و   11 رقم   ليز4دي، 

 ملر�سى  لعيون، تقرر :

تأكيد  لوفاة.

إلى  لورثة   نتقال  ألسهم 

 لشرعيين.

وهي  ميع  حصة   12 تفويت 

سباعي  مهدي   لحصص  لسيد 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.

وهي  ميع  حصة   12 تفويت 

سباعي  إسماعيل   لحصص  لسيد 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.

وهي  ميع  حصة   12 تفويت 

سباعي  عدنان   لحصص  لسيد 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.
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وهي  ميع  حصة   12 تفويت 

سباعي  هللا  عبد   لحصص  لسيد 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.

وهي  ميع  حصة   12 تفويت 

وهبي  أسماء   لحصص  لسيدة 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.

وهي  ميع  حصص   9 تفويت 

سباعي  أميمة   لحصص  لسيدة 

لفائدة  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة.

تعيين  لسيد عبد  لرحيم  لهبزة 

كمسيف4ن  عي�سى  لهبزة  و لسيد 

للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   25 بتاريخ 

.2021/239

187 P

HOUARA MAREYEUR
»HOMAC«

SARL

تعد4الت قانونية
إثر  لجمع  لعام  الستثنائي  على 

 HOUARA شركة  ملساهم 

شركة   »MAREYEUR »HOMAC

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  لبالغ 
و لكائن  درهم   700.000 رأسمالها 
قبول  تم  مقرها  ملر�سى،  لعيون، 

وتقرر ما 4لي :

طرف  من  حصة   3.500 تفويت 

إلى  لسيد   لسيد  لحسين  لهبزة 

4ونس  لهبزة.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد.

تعيين  لسيد  لحسين  لهبزة 

كمسيف وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   25 بتاريخ 

.2021/220

188 P

KANTAOUI DE TRANSPORT
SARL AU

تعد4الت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد  إثر  على 
بتاريخ 27 4نا4ر 2021 ملساهم شركة 
 »KANTAOUI DE TRANSPORT«
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  و حد،  لبالغ  بمساهم 
100.000 درهم و لكائن مقرها شارع 
حي ولي   ،72 رقم   لقو ت  ملساعدة، 

 لعهد،  لعيون، تقرر ما 4لي :
رفع رأسمال  لشركة من 100.000 

درهم إلى 2.000.000 درهم.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   27 بتاريخ 

.2021/262
189 P

EL WAD TRAVAUX
SARL AU

تعد4الت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد  إثر  على 
بتاريخ 19 4نا4ر 2021 ملساهم شركة 
»EL WAD TRAVAUX« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد، 
درهم   100.000 رأسمالها   لبالغ 
رشيد،  موالي  حي  مقرها  و لكائن 
 ،25 رقم   ،20 بلوك   لشطر  ألول، 

 لعيون، تقرر ما 4لي :
ما  وهي  حصة   1000 تفويت 
مجموع حصص  لسيد كريم زويتة 
إلى  لسيد  بر هيم  لخليل  لكنتاوي.

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 
إلى  لعنو ن  من  لعنو ن  لقد4م 
رقم  شارع  لحسن  لثاني،   :  لجد4د 

20، حي  لحسني،  لعيون.
تعيين  لسيد  بر هيم  لخليل 

 لكنتاوي كمسيف وحيد لشركة.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   25 بتاريخ 

.2021/237
190 P

STE CHHAYAF FISH
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
وضع  تم   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE CHHAYAF FISH  :  لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

تجارة  لسمك،  لصيد   :  لهدف 

نقل  أنو عه،  بمختلف   لبحري 

 لبضائع ....

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للو حدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :

 500  : بو لطاس  حمد   لسيد 

حصة.

 500  : محمد   لسيد  شحيمي 

حصة.

حي  لقدس   :  ملقر  ال تماعي 

تجزئة 707 شارع شريف  مزيان رقم 

66  لعيون. 

طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد رة 

بو لطاس  حمد ملدة غيف محددة كما 

تعتمد  لشركة  المضاء  لوحيد له.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   5 بتاريخ 

.35085

191 P

ENYOM IMMO
تأسيس

تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 2 فبف 4ر 

تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2021

 ملميز ت  لتالية :

.»ENYOM IMMO« : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.

شر ء  ملعد ت   لتفويج  لعقاري، 
وبيع  ألر �سي، وتشغيل وكالة عقارية، 
وعالية  مساكن  قتصاد4ة  وبناء 

 ملستوى.
شارع مكة عمارة   :  ملقر  لرئي�سي 
 17 رقم   ألوقاف  لطابق  لثالث 

 لعيون.
 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
ملك  لسيد  في  للو حدة   100 فئة 

 ليز4د محسن.
تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

 ليز4د محسن.
بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   5 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021/380

.35087
192 P

ROMO INTERIM
تأسيس

فاتح  بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 
فبف 4ر 2021 تم وضع قو نين  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
.»ROMO INTERIM« : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.
 لوساطة في  لتوظيف.

 ملقر  لرئي�سي :  لحي  لحجري رقم 
18  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
ملك  لسيد  في  للو حدة   100 فئة 

محمد روحيل.
تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

محمد روحيل.
بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021/325

.35033
193 P
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GRAND SAHARA SERVICES
تأسيس

فاتح  بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 
فبف 4ر 2021 تم وضع قو نين  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 GRAND SAHARA«  :  لتسمية 

.»SERVICES
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.
 لحر سة.

شارع  لسمارة   :  ملقر  لرئي�سي 
عمارة 2  لطابق  ألول رقم 1  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
ملك  لسيد  في  للو حدة   100 فئة 

محمد روحيل.
تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

محمد روحيل.
بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021/326

.35035
194 P

 UNIVERS SERVICES
INTERIM

تأسيس
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 2 فبف 4ر 
تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2021

 ملميز ت  لتالية :
 UNIVERS SERVICES« : لتسمية 

.»INTERIM
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.
 لوساطة في  لتوظيف.

زنقة أكفول رقم   :  ملقر  لرئي�سي 
12 حي خط  لرملة 01  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 للو حدة في ملك  لسيد عبد 

 لجليل مستاكو.

تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

عبد  لجليل مستاكو.

بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021/327

.35037

195 P

ROMO GARDIENNAGE

تأسيس
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 2 فبف 4ر 

تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2021

 ملميز ت  لتالية :

 ROMO«  :  لتسمية 

.»GARDIENNAGE

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.

 لحر سة.

 ملقر  لرئي�سي : زنقة  لسمر ء رقم 

18  لحي  إلد ري  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 للو حدة في ملك  لسيد عبد 

 لجليل مستاكو.

تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

عبد  لجليل مستاكو.

بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021/328

.35039

196 P

IMMOLEAD PROPERTY
تأسيس

تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 5 فبف 4ر 
تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2021

 ملميز ت  لتالية :
 IMMOLEAD«  :  لتسمية 

.»PROPERTY
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
4تعلق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خار ه.
 لتفويج  لعقاري، تجارة بيع  ميع 
عامة،  ستيف د  تجارة  مو د  لبناء، 

وتصد4ر ...
 ملقر  لرئي�سي : 3 كلم طريق  مليناء 

 لعيون.
 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
ملك  لسيد  في  للو حدة   100 فئة 

سيد تي  مال.
تعيين من طرف  لسيد   :  إلد رة 

سيد تي  مال.
بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021/209

.35121
197 P

STE JANAT MARINA
SARL AU

 لسجل  لتجاري 32525
تأسيس شركة

ديسمبف   31 بتاريخ  بالعيون  تم 
شركة ذ ت  ملسؤولية  إنشاء   2020
 ملحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

 لتالية :
.»JANAT MARINA« : لتسمية 

 لنشاط : وكالة  ألسفار و لسياحة.
 ملقر  ال تماعي : زنقة عبدة  لرقم 

2 حي خط  لرملة 1  لعيون.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

موزعة  حصة   1.000 على  مقسمة 

كالتالي :

 1.000  :  لسيد  حمد  لفقيف 

حصة.

تم تعيين  لسيد  حمد   :  لتسييف 

 لفقيف كمسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة. 

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2020 ديسمبف   31

.2020/3270

198 P

SOCIETE F2A FOOD
SARL

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى 

 2 بتاريخ  عثمان  لعيادي   ألستاذ 

2021 و ملسجل بأكاد4ر بتاريخ  فبف 4ر 

تأسيس شركة  تم   ،2021 فبف 4ر   3

 F2A ذ ت مسؤولية محدودة مسماة 

 10.000 رأسمالها   ،FOOD SARL

 RDC LOT بأكاد4ر،  مقرها  درهم 

 E 356 AVENUE ABDLLAH EL

 GUERSIFI AL HOUDA )en face

وهدفها  ملطعمة   )de CIH BANK

 Mr للو بات  لسريعة 4مثلها  لسيد

Abdellah BELKADI  لحامل لبطاقة 

 J369652 رقم    لتعريف  لوطنية 

تاريخ  من  سنو ت   2 ملدة  وذلك 

4ؤول  لتسييف  ثم  تأسيس  لشركة 

 Abdlilah AHIZOUNE بعده للسيد

2 سنو ت  ملو لية للفتفة  لتي ما  ملدة 

قبلها.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   8 بأكاد4ر بتاريخ 

رقم 98231.

بالسجل  لتجاري  تقييدها  تم 

 8 بتاريخ  بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 26077.

199 P
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STE LSARDECOPI
SARL

شركة ل س  ردكوبي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 
بمقر   2020 ديسمبف   10 بتاريخ 

 لشركة قد تقرر ما 4لي :
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع   -  1
إدماج  طريق  عن  درهم   285.000

د4ون  لحساب  لجاري للشركاء.
2 - تحيين  لقانون  ألسا�سي.

3 - صالحيات  إل4د ع.
قد تم  لتقييد بالسجل  لتجاري 
2021 تحت  بسال بتاريخ فاتح فبف 4ر 

رقم 38869.
200 P

PETRO-CHAMELEON
SARL AU
تأسيس

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 8 فبف 4ر 
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 
درهم   100.000 رأسمالها  و حد 
 ،30 عمارة رقم   : ومقرها  ال تماعي 
موالي  حمد  شارع   8 رقم  شقة 
تحمل  و لتي  لوكيلي حسان  لرباط. 

 لخصائص  لتالية :
PETRO-  :  لتسمية 

.CHAMELEON SARL AU
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
مسؤولية محدودة من شريك و حد.

:  لسيد  لشامخ   لشريك  لوحيد 
محمد.

 لهدف  ال تماعي : توزيع وتسويق 
 لوقود.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لسجل  لتجاري.

درهم   100.000  :  لرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  لشامخ 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  محمد 

محدودة.
لدى  تم  قد   :  إل4د ع  لقانوني 
) لجريدة  للحكومة   ألمانة  لعامة 
زمور  سال،  بجهة  لرباط،   لرسمية( 
تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ  وزعيف 
D110893،  لسجل  لتجاري  رقم 

رقم 129355.
201 P

BUSINESS CASH CENTER
S.A

شركة مجهولة  إلسم
رأسمالها  ال تماعي : 25.000.000 

درهم
 ملقر  ال تماعي :  ملجمع  لصناعي 
CFCIM  لتجزئة 63 - بوسكورة - 

 لد ر  لبيضاء
س.ت. : 130025  لبيضاء
 ستقالة وتعيين مسيف4ن

- مجلس  إلد رة لشركة بيزنس   1
كاش سنتف  ملجتمع بتاريخ 12 نوفمبف 

2020 قرر ما 4لي :
مالحظة  ستقالة  لسيد  ون 
بول إدورد من مهامه كمسيف وتعيين 
مرية  بتفونيال  ر رد   ليدي   لسيدة 
فن هوت، كمسيفة  د4دة طيلة  ملدة 

 ملتبقية لسابقها.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 27 4نا4ر 2021 تحت 

 لرقم 762892.
للخالصة و لبيان

 إلد رة  لعامة

202 P

SARFY PRO
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها  ال تماعي : 90.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : 22، شارع  لجيش 
 مللكي،  لطابق 8،  لرقم 1 -  لد ر 

 لبيضاء
س.ت. : 392279  لبيضاء
حل مسبق وتعيين ملصفي

ملد ولة  لجمع  لعام  تبعا   -  1
 2020 10 ديسمبف   الستثنائي بتاريخ 
 لشركاء قررو   لحل  ملسبق للشركة.

عين  إليه   لجمع  لعام  ملشار 
مع  لصالحيات  لو سعة  كمصفي 

للقيام بعمليات  لتصفية :
 لسيد عبد  ملنعم فوزي،  لحامل 
 ،Z131278 رقم  للبطاقة  لوطنية 
إقامة   - بالد ر  لبيضاء   لساكن 
حد ئق  ملنظر  لجميل - فيال رقم 15 

- طريق أزمور  لحي  لحسني.
مقر  لتصفية حدد بالد ر  لبيضاء 
22، شارع  لجيش  مللكي،  لطابق 8، 

 لرقم 1. 
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 27 4نا4ر 2021 تحت 

 لرقم 762893.
للخالصة و لبيان

 ملصفي

203 P

FKM HOME
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط 4وم فاتح فبف 4ر 2021، تمت 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها 

 لخصائص  لتالية :
.FKM HOME : لتسمية 

 لهدف : 
زخرفة  لشقق أو زينتها.

إقامة  بن   :  ملقر  إل تماعي 
3، أكد ل،  9،  لشقة  خلدون،  ملبنى 

 لرباط.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 10.000 درهم.
تسييف  لشركة  عهد   :  إلد رة 
 Mme. EL ALAOUI EL MADRHRI

.MERIEM
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف.
وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
ديسمبف   9 بتاريخ   لتجارية بالرباط، 

2021، تحت رقم 129397.
204 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARL

 920AVENUE DES FAR, APPT N°1 C.Y.M

RABAT

TEL : 0537.79.55.73

FAX : 0537.79.55.73

 MULTI WORK CENTER
MAROC

SARL

شارع أحمد بن عبود عمارة 

 لشرقاوي  لطابق  الول  لشقة 10 

سال

 لسجل  لتجاري رقم : 22579

مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 21 بتاريخ   إلستثنائي  ملنعقد 

2021،  ملسجلة تحت رقم  ديسمبف 

 RE202100001602026 DU2

JANVIER 2021 قرر ما 4لي :
زيادة رأس ملال من 1.000.000.00 

درهم   3.000.000.00 إلى  درهم 

من  لحسابات  لجارية  مقتطعة 

للشركاء.

فاطمة  قبول  ستقالة  لسيدة 

خالل  لفتفة  ذمتها  إبر ء  مع   لتولي 

وتعيين  لتسييف  لشركة   لسابقة 

مسيف   د4د   بابا  مصطفى   لسيد 

لفتفة غيف محدودة.

تغييف  لفصل  لسادس،  لسابع 

و لخامس عشر من  لقانون  ألسا�سي 

و لرأسمال  بالحصص   ملتعلق 

 إل تماعي و لتسييف.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  ملحكمة   لضبط 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ  سال   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 35872.

205 P

TRANS LAMDARDAR
تأسيس شركة

 22 بمو 2 عقد عرفي مؤرخ في 

تم تأسيس شركة ذ ت   2021 4نا4ر 

لها  ملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 TRANS  :  لتسمية 

.LAMDARDAR
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 لهدف  إل تماعي :
نقل  ألشخاص لفائدة  لغيف.

: ود د4ة  ألندلس   ملقر  إل تماعي 
 لجنوبي رقم 378 تيفلت.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
في 100.000.00 درهم.

عينت  لسيدة   : تسييف  لشركة 
ملوكي  مينة مسيفة للشركة مع  ميع 

 لصالحيات.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتفلت  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

تحت  لسجل  لتجاري عدد 715.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

206 P

ITALIANO CHR
تأسيس شركة

 26 بمو 2 عقد عرفي مؤرخ في 
تم تأسيس شركة ذ ت   2021 4نا4ر 
لها  ملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :
.ITALIANO CHR : لتسمية 

 لهدف  إل تماعي :
نقل  ألشخاص لفائدة  لغيف.

شقة   B36 رقم   :  ملقر  إل تماعي 
طريق صفرو  تجزئة  لسالم   9 رقم 

فاس.
  لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في 100.000.00 درهم.
عين  لصدوق   : تسييف  لشركة 
مع  ميع  للشركة  مسيف   4ونس 

 لصالحيات.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت  لسجل  لتجاري عدد 66031.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

207 P

AZZOUZ CAR شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : تجزئة 37  لفضيلة 
236 و د  لذه2 تمارة

تغييف  لنشاط  إل تماعي للشركة
قر ر  لشريك  لوحيد  بمو 2 
ذ ت  للشركة   2019 4نا4ر   2 بتاريخ 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ورأسمالها   AZZOUZ CAR  ملسماة 

بتمارة  مقرها  درهم،   100.000.00

تجزئة 37  لفضيلة 236 و د  لذه2، 

تقرر ما 4لي :

تغييف  لنشاط  إل تماعي للشركة 

إلى  آلتي :

نقل  لبضائع.

من   3 سيتغر  لفصل  وبهذ  

 لقانون  ألسا�سي للشركة على أساس 

هذ   لتقسيم  لجد4د.

تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة 

حس2  لتغييف ت  لسالفة.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

فبف 4ر   8 بتاريخ  بتمارة   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 2898.

 208 P

STE FUT FIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تغييف  ملسيف
ذ ت  شركة   STE FUT FIVE

رأسمالها  محدودة  مسؤولية 

درهم  ملقر  إل تماعي   125.000.00

عمارة  إقامة  لكرنيش،  ركر كا  زنقة 

2  لطابق  ألر�سي،  لد ر لبيضاء 

 لسجل  لتجاري 369373.

 22 بتاريخ  مد ولة  على  بناء 

، عين  لجمع  لعام   2020 أغسطس 

رضو ن  طارقي   إلستثنائي  لسيد 

TARIQUI RADOUANE،  ملقيم ب 

 33700 أوتريلو  موريس  شارع   39

للشركة  مسيف   ميف4نياك-فرنسا، 

محل  ليحل  محدودة،  غيف  لفتفة 

 SABRY EL لسيد صبفي  ملكي سميف 

.MEKKI SAMIR

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالد ر لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

عدد  تحت   2020 4نا4ر   9 بتاريخ 

 REGISTRE في  لسجل   18751

.CHRONOLOGIQUE

209 P

MEDPROSPER شركة

SARL AU

رأسمال  لشركة : 150.000 درهم

 ملقر  إل تماعي : 90 شارع  لجيش 

 مللكي  لوحدة برشيد

بمقت�سى عقد عرفي قرر  لشريك 

 لوحيد بتاريخ 18 4نا4ر 2021 ما 4لي :

نقل  ملقر  إل تماعي للشركة من 

برشيد  شارع  لجيش  لوحدة   92

شارع  لجيش  مللكي  لوحدة   90 إلى 

برشيد.

زيادة رأسمال  لشركة من 10.000 

درهم إلى 150.000.00درهم.

للشركة   : تغييف  لهدف  إل تماعي 

إلى  و لتصد4ر  تجارة  الستيف د  من 

 ملجال  لفالحي بجميع أشكاله.

في  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   9 بتاريخ  ببفشيد   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 155.
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 CAMPUS DES METIERS ET

DE L’ARTISANAT CMA

SARL AU

شركة ذ.م.م.ش.و

قررت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 CAMPUS DES METIERS شركة 

ET DE L’ARTISANAT CMA شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت مسيف 

وحيد ش.ذ.م.م.ش.و ذ ت رأس  ملال 

100.000.00 درهم ما 4لي :

رقم  من  تحويل  ملقر  إل تماعي 

زنقة موالي  حمد   8 30  لشقة رقم 

إلى  لعنو ن  حسان  لرباط   لوكيلي 

حي   33 رقم  زنقة  ملجسد   لجد4د 

 لرشاد  لرباط.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 108676 تحت  بالرباط   لتجارية 

بتاريخ 19 نوفمنبف 2020.
 للبيان

211 P

 STE. LINA SERVICE

NETTOYAGE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم  بالرباط،   2021 4نا4ر   13 في 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة تحمل 

 لخصائص  لتالية :

 LINA SERVICE  :  لتسمية 

.NETTOYAGE SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف  إل تماعي :  ميع أنشطة 

منتجات  تسويق  ميع   لتنظيف، 

ومو د  لتنظيف، بستنة  لحد ئق،

أشغال  لبناء  ملختلفة  ألملنيوم، 

 لفوالذ  ملقاوم للصدأ.

 لسباكة،  لكهرباء  لصباغة.

 لتجارة.

درهم   60.000.00  : رأس  ملال 

مقسمة إلى 600 حصة من فئة 100 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشكل  لتالي :

 300  لسيد  لحسن  لقر�سي 

حصة.

 لسيد نبيل خازم 300 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل .

شقة   30 عمارة   :  ملقر  إل تماعي 

8 شارع موالي  حمد  لوكيلي حسان 

 لرباط.

 ملسيف : 

 لسيد  لحسن  لقر�سي.

  لسيد نبيل خازم.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.129275

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

.2021

212 P
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PRO’WORK’IN
SARL AU

 SHIPPEL
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 
 ملحدودة بشريك و حد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :
.SHIPPEL  SARL AU : لتسمية 

SARL AU : لصفة  لقانونية 
 لهدف  إل تماعي :

مقاول نقل  لبضائع.
 ملر سلة، توزيع.
وسيط تجاري.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

على  لشكل  لتالي :
 1000 منصور  سيف  لد4ن 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  إل تماعي : عمارة 11 مكت2 
5  لطابق  لثاني زنقة ضا4ة عو   رقم 

أكد ل  لرباط.
 ملسيف : سيف  لد4ن منصور.

 لسجل  لتجاري : 129287.
213 P

FIDUMATIC AGADIR
SARL

 AUXILIAIRE GESTION
FINANCE MAROC

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 9500.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL ; PROPRIETE
 LASTAH DOUAR AGOUIDIR

TAROUDANT

R.C : TAROUDANT N°1181
 AUGMENTATION DE CAPITAL
 DE 9500.000 DHS à 17787000

DHS
ديسمبف   30 بتاريخ  قر ر  بمو 2 
2020 أكد  ملساهم  لوحيد  ستكمال 
 AUXILIAIRE زيادة رأس مال شركة 
 GESTION FINANCE MAROC
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
بالشريك  لوحيد باملساهمة  لعينية  
هو  كما  درهم   8287000 بقيمة 
موضح  في تقرير  لسيد بوشما  حمد 
مدقق حسابات  ملساهمة مما 4رفع 
 9500.000 من  مال  لشركة  رأس 

درهم إلى 17787000 درهم.
صادق  نفس  لقر ر  وبمو 2 
على  لقانون   ملساهم  لوحيد 
 ألسا�سي كما تم تعد4له بعد  لزيادة 

في رأس  ملال.
تم  إل4د ع  لقانوني لهذ   لقر ر   
باملحكمة  كات2  لضبط  لدى 
2 فبف 4ر   إلبتد ئية بتارود نت بتاريخ 

2021 تحت رقم 92.
 ملسيف

214 P

MHQ SAKAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمال  لشركة : 100000 درهم
 ملقر  إل تماعي : 5 زنقة سيام 
 لطابق  ألول شقة رقم 2 د4ور 

 لجامع  لرباط
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ 30 نوفمنبف 
 MHQ SAKAN لشركة   2020
قرر لشريك  لوحيد   S.A.R.L AU

للشركة ما 4لي :
زنقة   20 تحويل مقر  لشركة من 
 2 رقم  شقة  علي  سيدي   كلمان 
 5 إلى  لعنو ن  لتالي  أكد ل  لرباط 
زنقة سيام  لطابق  ألول شقة رقم 1 

د4ور  لجامع  لرباط.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 8 بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 
 110889 رقم  تحت   2021 فبف 4ر 

ورقم  لسجل  لتجاري 122177.
للنشر و إلعالن

215  P

 ITTIHAD ZEMMOURI
 KHEMISSET

IZK SA
تأسيس شركة مجهولة  إلسم

بمو 2 قر ر  لشركاء تقرر تأسيس 
شركة مجهولة  إلسم وتبعا لذلك فإنها 
تتكون من  معية  التحاد  لزموري 

 لخميسات لكرة  لقدم:
  لسيد  لفياللي حسن.
  لسيد فؤ د محفوظ.

 لسيد بو معة بولعياد.
 لسيد محمد لقصيور.

و لسيد  نور  لفقيف.
 ITTIHAD تسمية  لشركة 
 ZEMMOURI KHEMISSET  IZK

.SA
نشاط  لشركة :

إد رة نشاط كرة  لقدم.
95 تجزئة د4ار  : رقم  مقر  لشركة 

 ملنصور لخميسات.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
رأس  ملال : 200.000 درهما مقسم 
درهم   100 حصة بقيمة   2000 على 

للحصة  لو حدة.
:  لسيد حسن  و لتوقيع   لتسييف 

 لفياللي.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
بتاريخ بالخميسات    إلبتد ئية 

 3 فبف 4ر 2021 تحت رقم 29187.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

216 P

ANDALOUSIAN FASHION
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك و حد
قر ر  لشريك  لو حد  بمو 2 
تقرر تأسيس   2020 4نا4ر   16 بتاريخ 
بشريك  محدودة  ملسؤولية  شركة 
من  تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  و حد 

 لسيد زهيف  الطر �سي.
 ANDALOUSIAN : تسمية  لشركة

. FASHIONSARL AU
نشاط  لشركة :

تصميم  لزي  لتقليدي   ألصيل 
للنساء.

حي  ملغرب  لعربي   : مقر  لشركة 
رقم 3050 تمارة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
إحد ثها  لفعلي.

رأس  ملال : 10.000 درهما مقسم 
درهم   100 بقيمة  حصة   100 على 

للحصة  لو حدة.
زهيف  :  لسيد  و لتوقيع   لتسييف 

 الطر �سي.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   5 بتاريخ  بتمارة   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 131909.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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 PRESTA FASTNET
 SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لو حد  بمو 2 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية  تقرر 
لذلك  وتبعا  و حد  بشريك  محدودة 
فإنها تتكون من  لسيد زرناف عبد 

هللا.
نشاط  لشركة :

ومعد ت  منتجات  وبيع  شر ء 
 لتنظيف.

صيانة  ملساحات  لخضر ء 
و لبستنة.

مقر  لشركة : 12 مكرر زنقة لبنان 
 لشقة رقم 3 حي  ملحيط  لرباط.

 PRESTA  : تسمية  لشركة 
. FASTNET SARL. AU

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
إحد ثها  لفعلي.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملال 
حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للحصة  لو حدة.
:  لسيد زرناف   لتسييف و لتوقيع 

عبد هللا.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 129291.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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NEGO  MULTISERVICE
SARL.AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لو حد  بمو 2 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية  تقرر 
لذلك  وتبعا  و حد  بشريك  محدودة 
فإنها تتكون من  لسيد زرناف عبد 

هللا.
نشاط  لشركة :

تجارة عامة.
تقد4م  لخدمات. 

مقر  لشركة : 12 مكرر زنقة لبنان 
 لشقة رقم 3 حي  ملحيط  لرباط.

  NEGO  : تسمية  لشركة 
. MULTISERVICES SARL. AU

نشاط  لشركة :
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
 100.000 في  حدد   : رأس  ملال 
حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للحصة  لو حدة.
زرناف  :  لسيد   لتسييف  لتوقيع 

عبد هللا.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 129289.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

219 P

STE. LITHOMID
SARL
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 4نا4ر   19 بميدلت بتاريخ 
وضع  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت 
ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة، 

 لتالية :
 STE. LITHOMID  :   لتسمية 

.SARL
 لهدف :

 لبحث عن  ملياه وحفر  آلبار.
 إلستغالل  ملعدني.

سطات  زنقة   :  ملقر  إل تماعي 
 لطابق  ألول ميدلت.

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة ما عد  في 

حالة  لفسخ  ملسبق أو  لتمد4د.
رأس مال  لشركة: 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة  لو حدة،  كتتبت 

كالتالي :

حصة للسيد  لعسال عبد   500

 ملجيد .

و500 حصة للسيد خفو  عصام.

تسييف  لشركة  4تولى   :  لتسييف 

كل من  لسيد  لعسال عبد  ملجيد 

غيف  ملدة  عصام  خفو   و لسيد 

محدودة.

في  تبتدئ   :  لسنة  إل تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  كتابة  لضبط 

فبف 4ر   3 بتاريخ  بميدلت   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/38.
رقم  لسجل  لتجاري 2619.
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 STE. MALKSLIM
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   8 بتاريخ  بميدلت 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد،  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE. MALKSLIM  :   لتسمية 

.SARL AU

 لهدف :

وساطة مالية في مسائل  ألمو ل.

أو  في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 

 لبناء.
زنقة   125 رقم   :  ملقر  إل تماعي 

 بن حيبوس ميمالل ميدلت.

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة ما عد  في 

حالة  لفسخ  ملسبق أو  لتمد4د.

رأس مال  لشركة: 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة  لو حدة، كالتالي :

1000 للسيدة سلماني حياة .

تسييف  لشركة  لسيدة  تتولى 

سليماني حياة ملدة غيف محددة.

في   تبتدئ   :  لسنة  إل تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  كتابة  لضبط 

فبف 4ر   ... بتاريخ  بميدلت   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/37.
رقم  لسجل  لتجاري 2617.
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STE. NEWYOU SERVICES
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   8 بتاريخ  بميدلت 

وضع  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت 

وحيد،  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 NEWYOU SERVICES : لتسمية  

.SARL AU

 لهدف :

أشغال مختلفة أو  لبناء.

خدمة  لحر سة.

 نيكوس.
زنقة   17 رقم   :  ملقر  إل تماعي 

 لكابون  خر مجيون  ميدلت.

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة ما عد  في 

حالة  لفسخ  ملسبق أو  لتمد4د.
رأس مال  لشركة: 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة  لو حدة، كتتبت 

كالتالي :

1000 للسيد بوعزمة 4وسف .

تسييف  لشركة  4تولى   :  لتسييف 

غيف  ملدة  4وسف  بوعزمة   لسيد 

محددة.

في   تبتدئ   :  لسنة  إل تماعية 
ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.
بمصلحة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  كتابة  لضبط 
4نا4ر   21 بتاريخ  بميدلت   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/20.
رقم  لسجل  لتجاري 2597.

222 P

SOCIETE WADE ALJMAR
S.A.R.L.AU

 ملقر  إل تماعي : 10 زنقة  لحرية 
 لطابق  لثالث  لرقم 5  لد ر لبيضاء

 لرأسمال : 100.000.00 درهم
 لتعريف  لضريبي 22923722

 لسجل  لتجاري : 389373
تصفية شركة وتعيين مصفي  لها

عام  محضر  مع  بمقت�سى 
4نا4ر   12 بتاريخ  مؤرخ   ستثنائي 

2021 تقرر ما 4لي :
و ملساهم  قرر  لشريك  لوحيد 
 لوحيد في  لشركة  نحالل وتصفية 
 لشركة تبعا للتوقف  لكلي للنشاط 

 لتجاري.
تم تعيين  لسيد  لتبفوري مفتاح 
 TABROURI MUFTAH علي  صالح 
لجو ز  لسفر  SALEH ALI  لحامل 

رقم PY8R1KY كمصفي للشركة.
تم تعيين مقر  لشركة :  لكائن 10 
 5 زنقة  لحرية  لطابق  لثالث  لرقم 

 لد ر لبيضاء كمقر للتصفية.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء بتاريخ 26 4نا4ر 2021 

تحت رقم 762668.
223 P

STE. FATIHAS
SARL AU

حل مسبق للشركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
تم  لحل   2021 سبتمبف   21 بتاريخ 
وتسمية   FATIHAS لشركة   ملسبق 

عادل شكار كمصفي للشركة.



3295 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

كما تم تعيين مقر تصفية  لشركة 
حي  لسالم سال. تجزئة  ألندلس   5
باملحكمة  تم  لوضع  لقانوني  ولقد 
أكتوبر   19 بتاريخ  بسال   إلبتد ئية 

2020 تحت  لرقم 35228.
224 P

STE. FATIHAS
SARL AU
تصفية

وتقرير  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفمنبف   26 في   ملصفي  ملسجالن 
شركة  تصفية  تم  بالرباط   2020

. FATIHAS
تم  إل4د ع  لقانوني  ولقد 
باملحكمة  إلبتد ئية بسال بتاريخ فاتح 

فبف 4ر 2021 تحت  لرقم 35873.
225 P

STE TCR PRODUCTION
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
بالرباط   2021 4نا4ر   22 في  مسجل 
لشركة ت.س.ر برود4كسيون ش.م.م 
ذ ت  لشريك  لوحيد تم تقرير ما 4لي:
تغييف  ملقر  إل تماعي للشركة من 
سال  حي  لسالم  تجزئة  ألندلس   5
هللا  عبد  سيدي  تجزئة   1223 إلى 

 لعيا4دة سال.
تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 35876  إلبتد ئية بسال تحت  لرقم 

بتاريخ فاتح فبف 4ر 2021.
226 P

STE. FAN DECOR
SARL AU
تصفية

وتقرير  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفمنبف   22 في   ملصفي  ملسجالن 
2020 بالرباط تم تصفية شركة فان 

د4كور .
تم  إل4د ع  لقانوني  ولقد 
 21 باملحكمة  إلبتد ئية بسال بتاريخ 

فبف 4ر 2021 تحت  لرقم 35870.
227 P

SEIRI SEITON SERVICE
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   7
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :
 SEIRI  :  لتسمية  إل تماعية 

.SEITON SERVICE
 لهدف  إل تماعي :

مقاول في تنظيف متا ر، مخازن 
و لشقق.

مقاول زرع أو صيانة  لحد ئق.
مقاول أعمال أو تشييد متنوعة.

مكرر،   23 رقم   :  ملقر  إل تماعي 
حي  لرشاد  محمد،  سيدي  شارع 

 لقرية سال.
 ملدة  إل تماعية : 99 سنة.

حدد   :  لرأسمال  إل تماعي 
رأسمال  لشركة في مبلغ 100.000.00 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كما 4لي :
مصطفى   لسيد  مال  لد4ن 

500 حصة.
 500 عبد  الله  فاطن   لسيد 

حصة.
تم تعيين  لسيد  مال   :  لتسييف 

 لد4ن مصطفى.
عبد  الله،  فاطن  و لسيد 

كمسيف4ن للشركة ملدة غيف محدودة.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري 
باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 

 إلبتد ئية بسال تحت رقم 32837.
228 P

RAPIDOS AUTONOBILE
SARL AU

غابدوس  وطونوبل
 26 محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تكوين نظام أسا�سي   2021 4نا4ر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتلي :

 RAPIDOS  :  لتسمية 
.AUTONOBILE

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية:

 ستيف د  لسيار ت  لجد4دة 

و ملستعملة.

 الستيف د و لتصد4ر.

 ستيف د معد ت  إلسعاف و لعتاد.

شقة   30 عمارة   :  ملقر  إل تماعي 
زنقة موالي  حمد  لوكيلي حسان   8

 لرباط
 10.000  : رأس  ملال  إل تماعي 

درهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100.00درهم.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

لبطاقة  عبد  لغني  ألشقر  لحامل 

 KB56285 رقم   لتعريف  لوطنية 

غيف  وملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

وضع  تم   إل4د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129365.

229 P

 STE MJJ AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   ،2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

.STE MJJ AUTO  :  لتسمية 

تمارس  لشركة  الهد ف   :  لهدف 

 لتالية :

 ستيف د  لسيار ت  لجد4دة 

و ملستعملة.

 الستيف د و لتصد4ر.

 ستيف د معد ت  السعاف و لعتاد.

شقة   30 عمارة   :  ملقر  ال تماعي 
أحمد  لوكيلي  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان  لرباط.
 100.000  : رأ4مال  ال تماعي 

1000 حصة  قيمة  درهم مقسم  لى 

كل و حدة 100 درهم.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 
بندهيبة  لحامل  لبطاقة   الله 
 BK73979 رقم   لتعريف  لوطنية 
غيف  وملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.
لدى  وضع  مللف  لقانوني  تم 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
بالرباط ، تحت رقم  لسجل  لتجاري 

.129363
230 P

STE HDID CONSULTANTS

مقر :  لد ر لبيضاء 2 زنقة  ملعطي  زولي )زنقة 

فريول سابقا( أنفا

STE FILAHAFRUIT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
وضع  لنظام  تم   ،2020 ديسمبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   السا�سي 
محدودة بشريك وحيد تكمن مميز تها 

فيما 4لي :
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 STE  : تسمية  لشركة 

.FILAHAFRUIT
:  ستغالل  الر �سي   لغرض 

 لفالحية.
مقر  لشركة :  لد ر لبيضاء 292، 
أنفا  لطابق  يعقوب  ملنصور فضاء 

 لر بع رقم 15.
 ملدة : 99 سنة.

 100.000  : ر سمال  لشركة 
درهم.

من فاتح   :  لسنة  ملالية للشركة 
4نا4ر  لى 31 ديسمبف.

 ملدبر :  لسيد مصطفى حرشاوي.
تم  لقيام باال4د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
للد ر لبيضاء بتاريخ 15 4نا4ر 2021، 

تحت رقم 761362.
بكتابة  لضبط  قيد  لشركة  تم 
لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر لبيضاء 
رقم  تحت   ،2021 4نا4ر   15 بتاريخ 

.285679
231 P
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STE C.H COM
SARL

 SIEGE : 22 RUE N°29 QN SIDI KACEM
TEL : 05.37.59.41.63

IF : 03740187
TP : 21602620
RC N° : 24701

CNSS : 6227202

STE AL YAKADA ECOLE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت شريك وحيد

مقرها  ال تماعي : د ر  لعسلوجي 
 لحو فات مشرع بلقصيفي
 لسجل  لتجاري رقم : 293

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  عد د  لقانون   ،2021 4نا4ر   5
مسؤولية  ذ ت  لشركة   السا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
شريك  ذ ت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
 STE AL  : تسمية  لشركة 
 YAKADA AUTO ECOLE SARL

.AU
لتعليم  مدرسة   : غرض  لشركة 

 لسياقة.
د ر  لعسلوجي   : مقر  لشركة 

 لحو فات مشرع بلقصيفي.
أ لها  من  تاسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسمال  لشركة 

درهم.
و لعائلية   السماء  لشخصية 
:  لسيدة  وصفات ومو طن  لشركاء 
مشرع  عنو نها  خورص  ها ر 

بلقصيفي سيدي قاسم.
و لعائلية   السماء  لشخصية 
:  لسيدة  مسيفي  لشركة  ومو طن 
مشرع  عنو نها  خورص  ها ر 

بلقصيفي سيدي قاسم.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 2  البتد ئية بمشرع بلقصيفي بتاريخ 

فبف 4ر 2021، تحت رقم 2021/21.
232 P

STE PRONTO MODA HIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 مقرها  ال تماعي :  ملرك2  لتجاري 
رقم 226  لناظور

ليوم  بمقت�سى  لعقد  لتاسي�سي 
25 4نا4ر 2021.

ذ ت  شركة  قو نين  تحرير  تم 
 ملسؤولية  ملحدودة و ملميزة بما  4لي :

 PRONTO السم  لتجاري : شركة 
MODA HIT ش.م.م.

رقم  :  ملرك2  لتجاري   لعنو ن 
226  لناظور.

:  ستيف د   لنشاط  لتجاري 
وتصد4ر  ملنتجات  لنسيجية 

و ملالبس  لجاهزة.
 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  :  لر سمال 
بقيمة  حصة   1000 على  وموزعة 

100 درهم للحصة لصالح :
 لسيد : هيت  مال 1000 حصة.
 لتسييف : عين  لسيد هيت  مال 

مسيف  للشركة ملدة غيف محدودة.
من  الرباح   %  5 تخصم   :  الرباح 

 لصافي من أ ل  الحتياط  لقانوني.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 4وم  بالناظور   البتد ئية 

2021، تحت رقم 185.
233 P

STE AFRICA HARDWARE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 مقرها  ال تماعي : شارع  وروبا زنقة 
25 رقم 69 أوالد لحسن  لناظور

ليوم  بمقت�سى  لعقد  لتاسي�سي 
26 4نا4ر 2021.

ذ ت  شركة  قو نين  تحرير  تم 
 ملسؤولية  ملحدودة و ملميزة بما  4لي :

 AFRICA شركة   :  السم  لتجاري 
HARDWARE  ش.م.م.ش.و.

 25 شارع  وروبا زنقة    :  لعنو ن 
رقم 69 أوالد لحسن  لناظور.

:  ستيف د    لنشاط  لتجاري 
وتصد4ر وتوزيع  لعقاقيف.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   200.000  :  لر سمال 
بقيمة  حصة   2000 على  وموزعة 

100 درهم للحصة لصالح :
عبد  لعلي   لسيد  لحمد وي 

2000 حصة.
: عين   لسيد  لحمد وي   لتسييف 
مسيف  للشركة ملدة غيف  عبد  لعلي  

محدودة.
من  الرباح   %  5 تخصم   :  الرباح 

 لصافي من أ ل  الحتياط  لقانوني.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 4وم  بالناظور   البتد ئية 

2021، تحت رقم 186.
234 P

STE EXPFOX
SARL

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  بمو 2 
وضع  تم   2020 ديسمبف   17 بتاريخ 
 EXPFOX لشركة   لقانون  السا�سي 
SARLشركة ذ ت مسؤولية محدودة.

.STE EXPFOX SARL : لتسمية 
بدون  نقل  المتعة   :  لهدف 
لحساب  لغيف،  ستيف د  مصاحبة 
و ال هزة  وتصد4ر  لدر  ات  لنارية 

 ملنزلية.
وبصفة عامة، كل  لخدمات ذ ت 
باالهد ف  ملشار  ليها  مباشرة  صلة 
أعاله أو  لقادرة على توسيع وتطوير 

 لشركة.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
تاسيسها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

 لنهائي.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
موزع على 1000 حصة من فئة 100 

درهم كالتالي :
 500  ..... مر د   لسيد  لعاللي 

حصة.
 500  ..... فيصل   لسيد  لعاللي 

حصة.
 ملجموع ............ 1000 حصة.

عين  لسيد ن   : تسيف  لشركة 
 لعاللي مر د و لعاللي فيصل كمسيف ن 

للشركة ملدة غيف محددة.

شارع  لخطابي   :  ملقر  ال تماعي 
 لعروي  لناظور.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
ديسمبف   28  البتد ئية بالناظور 4وم 
رقم  لسجل  لتجاري  تحت   ،2020

.21369
235 P

STE DAKAE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ر سمالها : 10.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 79 شارع 
 بن سينا  لطابق  لثاني شقة رقم 8 

 كد ل  لرباط
باسم قر ر  لشريك  لوحيد بتاريخ 

15 4نا4ر 2021، تم تقرير ما 4لي :
تغييف  ملوضوع  ال تماعي للشركة.
تحيين  لنظام  السا�سي للشركة.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

.110915
للخالصة و لبيان

236 P

 STE NFC
ENVIRONNEMENT

شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

رأسمال : 10.000 درهم
مقرها  ال تماعي : 28 زنقة كاليسيا 

حي  لرياض سيكتور 19  لرباط
باسم قر ر  لشريك  لوحيد بتاريخ 

2 فبف 4ر 2021، تم تقرير ما 4لي :
تفويت  لحصص  لتامة ما بين :

و لسيد  غا4موند  كلود   لسيد 
مارك بيطون حول 100 حصة.

 ستقالة  لسيد كلود غا4موند من 
 لتسييف.

بيطون،  مارك  تعيين  لسيد 
بتاريخ  مزد د  مغربية،  من  نسية 
للبطاقة  حامل   ،1967/02/06
 ،A338067 رقم   لتعريف  لوطنية 
قاطن بمؤسسة  لحسن  لثاني رقم 
مسيف  مهنته  تمارة،  هرهورة   53

شركات، كمسيف  د4د للشركة وذلك 

ملدة غيف محدودة.
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تحيين  لنظام  السا�سي للشركة.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

.110925
للخالصة و لبيان

237 P

عقد التسيير الحر
عقد  لتسييف  لحر  على  بناء 
 ملصادق عليه بتاريخ 2 4نا4ر 2021، 

و ملبفم بين :
مجيد  أحمد   :  لطرف  الول 
و ملسجل   J12512 رقم  وطنيته 
 620 رقم  تحت  بالسجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بتزنيت.
مجيد  أ4وب   :  لطرف  لثاني 

.JE277220 وطنتيه رقم
و لذي بمو به قبل  لطرق  لثاني 
بتسييف  ملحل  لكائن  مجيد  أ4وب 
شارع موالي سيدي عبد   167 برقم 
 لرحمان تيزنيت، و ملخصص للجز رة 
 3 ملدة  بالتقسيط  وبيع  للحوم 
سنو ت،  بتد ء من فاتح 4نا4ر 2021 
 لى غا4ة نها4ة ديسمبف 2022، بسومة 

شهرية 500 درهم .
238 P

STE BOUJ LOCATION
SARL

تعد4الت قانونية
على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
BOUJ LOCATION شركة  ملساهمي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  لبالغ 
و لكائن  درهم   100.000 ر سمالها 
بالحي  الد ري  مقرها  ال تماعي 
تقرر بو دور،   16 رقم   )كولومينا( 

 ما 4لي :
 500( حصص  مجموع  تفويت 
حصة(  لسيد عماد  لفكاك لفائدة 

 ملحفوظ  لسماللي.
للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركو 

ملساهم و حد.

كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

.2021/223

239 P

STE INITIAL CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تاسيس شركة   2020 من  كتوبر 

تحمل  لخصائص  و لتي  باملحمد4ة 

 لتالية :

 STE INITIAL  :  لتسمية 

.CONSULTING

ذ ت  شركة   : شكل  ال تماعي 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

:  ستشارة   لهدف  ال تماعي 

وتدبيف   لهندسية  ملعلوماتية 

 ملقاوالت.

درهم   10.000  : رأسمال  لشركة 

مقسمة  لى 100 حصة من فئة 100 

موزعة على  درهم للحصة  لو حدة  

 لشركاء  لتالي :

 لسيدة ها ر نجيم 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

:  ملركز  لجهوي   ال4د ع  لقانوني 

لالستثمار للد ر لبيضاء سطات.

 ملقر  ال تماعي : 12 زنقة شر ردة 

 3 رقم  شقة   2 طابق   قامة  ليكام 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

 ملسيفة :  لسيدة ها ر نجيم.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

279065 بتاريخ 9 نونبف 2020.

240 P

STE FETRAH LEARNING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
حل  لشركة 

وتعيين مصفي  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2020 فبف 4ر   9   ملنعقد بتاريخ 

ما 4لي :
ووضعها  وحل  لشركة   لغاء 
تعيين  لسيد  لعريم  للتصفية، 
تعيين  تم  للشركة،  كمصفي  4ونس 
في  لعنو ن   ملقر  لتصفية  لشركة 

 لتالي :
 لرباط 30 شقو رقم 8 زنقة مولي 

 حمد لوكيلي حسان.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 4وم 

.110922
241 P

STE AFZIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي : تقاطع زنقة 
هانريدونانت وساحة موالي 

 لحسن، رقم 7  لرباط
قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 الستثنائي،  لذي عقد بالرباط 4وم 

12 ديسمبف 2020، تقرر ما 4لي :
قدره  بما  ر سمال  لشركة  زيادة 
250.000 درهم لرفعه من 100.000 

درهم  لى 350.000 درهم.
بما  ر سمال  لشركة  نخفيض 
من  لتحويله  درهم   230.000 قدره 
350.000 درهم  لى 120.000 درهم.

تعد4ل   لبنود  ملعنية من  لقانون 
 السا�سي للشركة.

على  لقانون  السا�سي   ملصادقة 
 ملعدل.

تم  ال4د ع  لقانوني 4وم 21 فبف 4ر 
2021، لدى كتابة  لضبط باملحكمة 

 لتجارية بالرباط، تحت رقم 906.
للخالصة و لبيان

242 P

 STE TODO ESTA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ذ ت  لشريك  لوحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى محضر مؤرخ بالناظور 
وضع  تم   ،2020 4نا4ر   5 بتاريخ 
 لقو نين  الساسية لشركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :
ال ر ء  تحويل  المو ل   :  لهدف 

معامالت  لدفع وتسوية  لفو تيف.
2 طريق  : حي بوزرز 4ن رقم   ملقر 

زغنغان  لناظور.
: حدد ر سمال بما قدره  رأسمال 

100.000 درهم.
تد ر  لشركة من طرف   :  لتسييف 
 لسيد  مال كريت ملدة غيف محدودة.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالناظور بتاريخ 5 فبف 4ر 2021، رقم 

 لسجل  لتجاري 21255.
243 P

 STE D›INGENIERIE ET
 DE CONCEPTIONS
TOPOGRAPHIQUES

»SICTOPO«
SARL AU

CAPITAL : 300.000 DHS
RC N° : 67571

زيادة ر سمال  لشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 
قرر  لجمع   ،2020 ديسمبف   28 في 
 SICTOPO  لعام  الستثنائي لشركة 
ذ ت  لشريك  لوحيد،  ش.م.م. 
مقرها  درهم،   300.000 رأسمالها 
تمارة  قامة  لجازولي  في   لرئي�سي 
شارع علي   3 أ شقة رقم   ،19 عمارة 

 بن  بي طال2 ما 4لي :
في  درهم   2.000.000 في  زيادة 
 2.300.000 ر سمال  لشركة ليصبح 
مع  درهم   300.000 عوض  درهم 

 لحساب  لجاري.
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كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021، تحت رقم  بتاريخ فاتح فبف 4ر 

.110625

244 P

STE TRANTINO
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

CAPITAL : 30.000 DHS

RC N° : 2763

حل  لشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 ديسمبف   10 في  ببنسليمان 

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي لشركة 

ذ ت  لشريك  ش.م.م.   TRATINO
درهم،   30.000 ر سمالها   لوحيد، 

مقرها  لرئي�سي في بنسليمان حي اللة 
مريم بلوك د، رقم 105 ما 4لي :

 لفسخ  ملسبق وتصفية  لشركة.

تحد4د مقر  لتصفية في بنسليمان 

حي اللة مريم بلوك د رقم 105.

تعيين  لسيد عبد  لعزيز  لحنفي 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2021 4نا4ر   27 بتاريخ  ببنسليمان 

تحت رقم 58.

245 P

STE MSSTRATERIE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

RC N°: 95391 RABAT
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : فيال صنهاجي زنقة 

 4ت ملول  لسوي�سي  لرباط

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

4نا4ر   5  لغيف  لعادي  ملسجل بتاريخ 

2021، باملقر  ال تماعي فيال صنهاجي 
زنقة  4ت ملول  لسوي�سي  لرباط قرر 

 لقيام بالتغييف ت  لتالية :

للشركة  نقل  ملقر  لرئي�سي 
ملول  زنقة  4ت  صنهاجي  فيال  من 
زنقة   338  لسوي�سي  لرباط  لى رقم 

كاز بالنكا هرهورة تمارة.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.110807
246 P

 STE BE IN ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ذ ت  لشريك  لوحيد

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي : شارع عقبة زنقة 
 لبفوني  قامة 2 رقم 7  لطابق  لثاني 

أكد ل  لرباط 
RC N°: 132517 RABAT

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 لغيف  لعادي  ملسجل بتاريخ 13  4نا4ر 
باملقر  ال تماعي شارع عقبة   ،2021
7  لطابق  رقم   2 زنقة  لبفوني  قامة 
قرر  لقيام  أكد ل  لرباط،   لثاني 

بالتغييف ت  لتالية :
من  للشركة  نقل  ملقر  لرئي�سي 
شارع عقبة زنقة  لبفوني  قامة 2 رقم 
أكد ل  لرباط  لى  7  لطابق  لثاني 
 9 1 شقة رقم   قامة  لصنوبر عمارة 

سكتور 3 حي  والد مطاع تمارة.
تعد4الت  ملادة  لر بعة من  لنظام 

 السا�سي.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.110676
247 P

 الستاذ عدنان قريون

موثق بالرباط

مقر: 26 شارع عقبة

التسيير الحر
عقد  لتسييف  لحر  بمقتى�سى 
 ملحرر بد4و ن  الستاذ عدنان قريون 
موثق بالرباط بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالرباط   ملسجل 
سجل   3958 باال4د ع  2021،  مر 

2021،  4د ع 2026-0005053.
 SMZ CONCEPT شركة   كتفت 
،  لتييمثلها  لسيد سليم  لعيساوي 
للبطاقة   ملغربي  لجنسية  لحامل 
و ملقيم   A693257 رقم   لوطنية 
بالرباط 7 زنقة  بن هاني حي  لليمون. 
زيد ن  لر مي  ملغربي  و لسيد 
للبطاقة  لوطنية   لجنسية  لحامل 
بالرباط  و ملقيم   A390055 رقم 
قطاع 22 بلوك ك رقم 2 حي  لرياض.
ممثل  رشيد  لغاوي  من  لسيد 
 ،RAFAMOUN ر فامون  شركة 
كامل  الصل  لتجاري   لتسييف  لحر 
مطعم  لحامل  عن  عبارة  هو   لذي 
»هافانا«  ملقيد في  للعالمة  لتجارية 
 58025  لسجل  لتجاري، تحت رقم 

و ملتكون من  لعناصر  لتالية :
 ملحل مساحته 121 متف مربع.

 السم  لتجاري هافانا.
من  رخصة  الستغالل  ملسلمة 

طرف  لسلطات  ملختصة.
رخصة بيع  ملو د  لكحولية.

منقولة  خرى  وأشياء   ملعد ت 
مخصصة الستغالل  الصل  لتجاري.
قابلة  سنو ت   3 مدة  وذلك 
مقابل سومة   %  20 للتجد4د بزيادة 
لكل  درهم   60.000 قدرها  كر ئية 

شهر.
للخالصة و لبيان

مكت2  الستاذ عدنان قريون

248 P

شركة اموجس 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها  ال تماعي : سعيد حجي رقم 

1522 طريق  لقنيطرة سال
عن طريق عقد عرفي قرر  لجمع 

 لعام  الستثنائي على ما 4لي :
 لتصفية  لنهائية للشركة.

 التفاق على تقرير  لتصفية.
تم  ال4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   2 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2021، تحت رقم 35890.

عن  لصورة و لنص

249 P

 STE ACWA POWER
KHALLADI
شركة مساهمة

رأسمالها : 217.592.506,08 درهم
مقرها  ال تماعي :  ملحطة 

 لكهربائية أكو  باور خالدي دو ر 
فحامين خميس  نجرة

 لسجل  لتجاري رقم :62023 
بطنجة

تحويل  ملقر  ال تماعي
مد والت  لجمعية  بمقت�سى 
 لعامة غيف  لعاد4ة بتاريخ 15  كتوبر 
2020، تقرر تحويل  ملقر  ال تماعي :

 ،31 رقم  مكت2  نهى،  من  قامة 
حي  زنقة  حفيف،   لطابق  لر بع، 

 لشاطئ طنجة  ملغرب.
:  ملحطة  لكهربائية  كو  باور   لى 

خالدي دو ر فحامين خميس  نجرة.
تغييف  ملادة 2 من  لنظام  السا�سي 

و ملتعلقة باملقر  ال تماعي.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2021، تحت رقم 239067.
من أ ل  لتلخيص و لنشر

مجلس  الد رة

250 P

 STE VAVIHAN
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
سجل تجاري رقم : 32835 سال

تأسيس شركة
في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
سال بتاريخ 5 4نا4ر 2020، تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بالخصيات  لتالية :
.STE VAVIHAN SARL : لتسمية 
وتسويق  تصنيع   :  ملوضوع 
ومستحضر ت  لتجميل  منتجات 

 لطبيعية.
4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
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1،  لشطر  زنقة   ،20 رقم   :  ملقر 

قطاع  لقدس  لعيادة   لسادس، 

سال.

 لشركاء :

 100  ... فد وي  عزيزة    لسيدة 

حصة.

 100  ... فد وي  حميد    لسيد 

حصة.

 100  ... فد وي  فتيحة    لسيدة 

حصة.

 100  ... فد وي    لسيدة حسناء 

حصة.
 20.000 في  محدود   : رأسمال 

درهم.

 لتسييف :  لسيدة عزيزة فد وي.

بالسجل  تم  ال4د ع  لقانوني 

بسال  للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 

بتاريخ 28 4نا4ر 2021، تحت رقم 92.

251 P

STE ARGOLISS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد

مقرها  ال تماعي : شارع 

 نفاريزيدنس   زور مكت2 رقم 11 

 لد ر لبيضاء 20370 

 لسجل  لتجاري رقم : 288123

تأسيس شركة
 3 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
تم  عد د  لقانون   2021 فبف 4ر 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   السا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   القتضاء 

: ARGOLISS

مصدر   : با4جاز  غرض  لشركة 

وتا ر للمنتجات  لزر عية  ملصنعة.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 11 رقم  مكت2   نفاريزيدنس   زور 

 لد ر لبيضاء 20370.

من   لها  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 20.000  : رأسمال  لشركة  مبلغ 
و لعائلية  درهم. السماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه  4ونس  علي  مين   لسيد 
 7/5 فيال   1 زنقة   1 تجزءة  لليمون 

20190  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية   السماء  لشخصية 
:  لسيد  مسيفي  لشركة  ومو طن 
تجزءة  عنو نه)1(  4ونس  علي  مين 
 20190  7/5 فيال   1 زنقة   1  لليمون 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 3 بتاريخ  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021، تحت رقم 288123.
252 P

STE BOUKHRISS PRO
S.B.P

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط في 12 4نا4ر 2021، تم تحرير 
محدودة  لشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية بياتها كالتالي :
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 STE BOUKHRISS  :  لتسمية 

.PRO PAR ABREVIATION S.B.P
 لهدف  ال تماعي : بيع  لعقاقيف، 
بيع  للو زم  بيع  الدو ت  لحد4د4ة، 
بيع  د و ت  لعقاقيف،   لعامة، 
و لصباغة  مو د  لتفصيص  بيع 
بيع  كسسو ر ت  ملطبخ  و لكهرباء، 
أشغال  لصباغة،  وخز نة  ملالبس، 
 شغال  لكهرباء،  شغال  لتفصيص 

و ميع  الشغال  لعامة للبناء.
شارع  :  لرباط   ملقر  ال تماعي 
محمد بن عبد هللا،  لعكاري متجر 

رقم 136.
 ملدة :  99 سنة من تاريخ  لتسجيل 

في  لسجل  لتجاري.
درهم   100.000  : رأسمال  مبلغ 
 1000 تم دفعه كله نقد  وقسم  لى 
نصي2 بقيمة 100 درهم لكل نصي2 

وهي موزعة كالتالي :

قاطن  حسن  مان،   لسيد 
محمد  زنقة   ،5 بالرباط،  قامة 

 لحنصالي، شقة 11،  لقبيبات، ملك 

ل 500 نصي2.

قاطن  رشيد  مان،   لسيد 
بالرباط،  مل 5، رقم 76، تجزئة عين 

 عتيق،  ملسيفة حي يعقوب  ملنصور، 

مالك ل 500 نصي2.

من  لسيد  كل  عين   :  لتسييف 

حسن  مان، قاطن بالرباط،  قامة 
5، زنقة محمد  لحنصالي، شقة 11، 

للبطاقة  لوطنية  حامل   لقبيبات، 
رقم A655261 و لسيد رشيد  مان، 

بالرباط،  قاطن  مغربي  لجنسية، 
76، تجزئة عين  عتيق،  5، رقم   مل 

حامل   ملسيفة حي يعقوب  ملنصور، 

 ،A371322 رقم  للبطاقة  لوطنية 

مسيف ن للشركة ملدة غيف محدودة.

 129283  :  لسجل  لتجاري رقم 

باملحكمة  لتجارية بالرباط.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 110805.

253 P

 STE EL HACHIMI IMPORT

EXPORT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 20.000 درهم

 لسجل  لتجاري رقم : 128011 

بالرباط

غيف  بمقت�سى  لجمع  لعام 

 ،2020 ديسمبف   11 بتاريخ   لعادي 

 EL لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 

 ،HACHIMI IMPORT EXPORT

ش.م.م.ش.و .  لتعد4الت  لتالية :

رقم  من  تحويل  ملقر  ال تماعي 

أكد ل   2 شقو رقم  شارع عقبة،   26

بتجزئة   لرباط  لى  ملحل  لكائن 

 لسعادة رقم 131 عين عتيق تمارة.

تعد4ل  لقانون  السا�سي للشركة.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.110809
254 P

 ئتمانية سوفيكاس ش.م.م.
SOFICAS - SARL

رقم 38 إقامة  نان عالل شارع طارق بن 
زياد - تمارة

مكت2  ملحاسبة

 GROUPE ZAER AL AMINE
PRIVE

SARL AU
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
12 4نا4ر 2021 بتمارة، حيث تم وضع 
 لقانوني  لتأسي�سي لشركة محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

ش.م.م. ش.و. مميز تها كالتالي :
شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ش.م.م.ش.و.
 GROUPE ZAER AL  :  لتسمية 

AMINE PRIVE
 لهدف  ال تماعي :

مدرسة  4د4ر  مجلس  إلد رة 
لالمتحان،  لتعليم  تحضيف4ة 
على  ميع  و لتعليم  لخاص 

 ملستويات.
بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية، 
أو  مباشر  بشكل   لتجارية  ملرتبطة 
وكذ   بموضوع  لشركة  مباشر  غيف 
تنمية  شأنها  من   لعمليات  لتي 

 لشركة.
873،  والد  رقم   :  ملقر  ال تماعي 

زعيف عين  لعودة تمارة.
مدة  لشركة : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
وحررت  للحصة  لو حدة  كتتبت 

كلها من طرف :
 1000  : عبد هللا  لعوني   لسيد 

حصة.
يعتبف  عبد هللا  لعوني   :  لتسييف 

مسيف  لشركة ملدة غيف محدودة.
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من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
فاتح 4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 2822 رقم  تحت  بتمارة   البتد ئية 

بتاريخ فاتح فيف 4ر 2021.
عن  لنسخة و لنص

 ئتمانية  لكر دي أ4وب وسلمى
 )سوفيكاس(

255 P

SCOOTRY
SARL AU

رأسمالها : 10.000 درهم
رقم 6 مكرر،  لطابق  لسفلي، بلوك 

»د« شارع 21 غشت خريبكة
ICE : 002730945000005

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
سنت   ،2021 4نا4ر   27 في  بخريبكة 
ذ ت  لشركة   لقو نين  ألساسية 
مسؤولية محدودة بشريك و حد لها 

 ملميز ت  لتالية :
 SCOOTRY  SARL  :  لتسمية 

.AU
تقنيات  تطوير   :  ملوضوع 

 ملعلوميات.
 D E V E L O P P E M E N T
 DES APPLICATIONS

.INFORMATIQUES
مكرر،   6 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
 21 شارع  »د«   لطابق  لسفلي بلوك 

غشت خريبكة.
صالحية  لشركة  مدة   :  ملدة 
من تاريخ  سنة  بتد ء   99 حددت في 
في  إال  في  لسجل  لتجاري  تسجيلها 
في  أو  ألو نه  حالة  النحالل  لسابق 

حالة  لتمد4د.
 10.000  :  لرأسمال  ال تماعي 
درهم موزعة إلى 100 حصة من فئة 
100 درهم للحصة و ملنسوبة كالتالي 

إلى :
حسام  لد4ن  منيعي 100 حصة.

حسام  لد4ن  عين   :  لتسييف 
غيف  ملدة  للشركة  مسيف   منيعي 

محددة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخريبكة 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021، تحت رقم 53 

وبالسجل  لتجاري تحت رقم 6823.

256 P

 STE TORIDOR DE

NETTOYAGE

SARL AU

رأسمال : 10.000 درهم

301  ملد4نة  لجد4دة للتنشيف 

خريبكة

IC : 00269525000075

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بخريبكة في 23 ديسمبف 2020، سنت 

ذ ت  لشركة   لقو نين  ألساسية 

و حد(  )بشريك  محدودة  مسؤولية 

لها  ملميز ت  لتالية :

 STE TORIDOR DE  :  لتسمية 

.NETTOYAGE SARL AU

 ملوضوع :  لتنظيف.

301  ملد4نة   :  ملقر  ال تماعي 

 لجد4دة للتنشيف خريبكة.

صالحية  لشركة  مدة   :  ملدة 

من تاريخ  سنة  بتد ء   99 حددت في 

في  إال  في  لسجل  لتجاري  تسجيلها 

في  أو  ألو نه  حالة  النحالل  لسابق 

حالة  لتمد4د.

 لرأسمال  ال تماعي :

 100 إلى  موزعة  درهم   10.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

و ملنسوبة كالتالي إلى :

ثورية  لدوري 100 حصة.

ثورية  لدوري  عينت   :  لتسييف 

مسيفة للشركة ملدة غيف محددة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخريبكة 

بتاريخ 26 4نا4ر 2021، تحت رقم 22 

وبالسجل  لتجاري تحت رقم 6829.

257 P

 LES NOUVEAUX

PAYSAGISTE
SARL

SIGLE : LNP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي رقم 28 شارع فال 

ولد عميف، أكد ل،  لرباط

رقم  لسجل  لتجاري : 129215، 

 ملد4نة،  لرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2020 نونبف   11 بتاريخ   لرباط 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محددة 

باملميز ت  لتالية :

 LES NOUVEAUX  :  لتسمية 

باختصار   ،PAYSAGISTE SARL

.LNP

در سة   :  لهدف  ال تماعي 

وتصميم  لحد ئق.

وتصميم  در سة   :  لشركاء 

 لحد ئق.

عبد  الالء  :  لسيد   لشركاء 

 الدري�سي 500 حصة,

 500 قامة  عبد  الله   لسيد 

حصة.

4قدر رأس مال   : ر سمال  لشركة 

 لشركة بمبلغ قيمته 100.000 درهم 

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

و حد 100 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري بالرباط.

ولد  فال  شارع   ،28 رقم   :  ملقر 

عميف، أكد ل،  لرباط.

بشكل  تسيف  :  لشركة   إلد رة 

مشتفك من طرف  لسيد عبد  الاله 

 الدري�سي و لسيد عبد  الله قامة.

في  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   10 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 926.

258 P

INTELIMAGE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

بمو 2 عقد عرفي تمت  ملصادقة 

تم   ،2021 4نا4ر   18 بتاريخ  عليه 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة باملو صفات  لتالية :

 السم : شركة  نتيل  ماج ش م م 

ش و.

 لغرض : وكالة  الشهار،  لتصد4ر 

و الستيف د،  لتجارة.

تجزئة ب  ملكت2   :  ملقر  لرئي�سي 

شارع   20 رقم  م  لطابق  ألول   12

 إلمام  لبخاري  ر ك بو ركان أكاد4ر.

في  حدد   : رأسمال  لشركة 

100.000 درهم موزعة كاآلتي :

 لعبيدي محمد أشرف : 100.000 

درهم أي 1000 حصة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 

 لسيد  لعبيدي محمد أشرف.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 

 5 بتاريخ  بأكاد4ر   ملحكمة  لتجارية 

فبف 4ر 2021، تحت رقم 98208.
للنسخ و إلشارة

259 P

STE AMAL DARAA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي  ملؤرخ 

تم تأسيس   ،2021 4نا4ر   18 بتاريخ 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 AMAL DARAA  لشريك  لوحيد 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 لهدف : هدف  لشركة في  ملغرب 

كما في  لخارج هو :

في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 

و لبناء.

مفاوض.

موالي  شارع   :  ملقر  ال تماعي 

رشيد أسا.

 ملدة : 99 سنة.
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 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

  تماعية بقيمة 100 درهم للو حدة 

وهي في نصي2  لسيد  لفظيل بوستي 

1000 حصة   تماعية.

: تسيف  لشركة وملدة غيف   لتسييف 

طرف  لسيد  لفظيل  من  محدودة 

بوستى.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

2021، تحت رقم 29/2021.

260 P

STE MARFASA-DIX

SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي  ملؤرخ 

تم تأسيس   ،2021 4نا4ر   29 بتاريخ 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 MARFASA-DIX  لشريك  لوحيد 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 لهدف : هدف  لشركة في  ملغرب 

كما في  لخارج هو :

بيع وتسويق  ملو د  لغذ ئية.

نقل  لبضائع.

تجزئة  لنسيم   :  ملقر  ال تماعي 

رقم 79 مكرر كلميم.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000 في   حدد   :  لرأسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

  تماعية بقيمة 100 درهم للو حدة 

وهي في نصي2 :  لسيدة عدي عائشة 

1000 حصة   تماعية.

: تسيف  لشركة وملدة غيف   لتسييف 

عدي  طرف  لسيدة  من  محدودة 

عائشة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   3 بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

2021، تحت رقم 25/2021.

261 P

ANAE COLLECTION
 لعنو ن : رقم 29  لفاربي حي تليال 

أكاد4ر

تأسيس شركة
تحت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ  للشركاء،   المضاء  لشخ�سي 

وضع  تم   ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية :

 ANAE  :  لتسمية  لقانونية 

.COLLECTION

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
29  لفاربي  رقم   :  ملقر  ال تماعي 

حي تليال أكاد4ر.

بيع وتسويق   :  لغرض  ال تماعي 

تصميم  و ألحذ4ة  لجاهزة،   ملالبس 

أنو ع  ملالبس  لجاهزة،  وتصنيع 

تجارة  ألثو ب،  لقماش،  ملجوهر ت، 

ومو د  لخياطة،  ستغالل   لحلي 

و أللبسة  ورشات  لنسيج  وتسييف 

و لخياطة،  لتجارة  و لتصميم 

 لعامة،  لتسويق،  لتوزيع،  لتمثيل 

و المتياز للعالمات  لتجارية  لعاملية، 

 الستيف د و لتصد4ر.

عامة  ميع  ملعامالت  وبصفة 

و ملبادالت  لتجارية  لتي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط  لشركة.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

ومدفوعة  محررة  درهم   20.000

حصة   200 إلى  ومقسمة  بالكامل 

100 درهم للحصة    تماعية بقيمة 

 لو حدة ومقسمة حس2  ملساهمة 

كما 4لي :

 لسيدة حناف لطيفة 100 حصة 

 10.000   تماعية بمساهمة قدرها 

درهم.

 100  : سلمى   لسيدة  وهاري 

قدرها  بمساهمة  حصة   تماعية 

10.000 درهم.

 لتسييف : تم تعيين  لسيدة حناف 

سلمى  مع  لسيدة  وهاري  لطيفة 

مسيفتين للشركة ملدة غيف محدودة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري 

باملحكمة  لتجارية بأكاد4ر.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 4نا4ر وتنتهي في 

كل سنة.

من  ألرباح   %5 تخصم   :  ألرباح 

و لباقي  لتأسيس  الحتياط  لقانوني 

تصرف  لجمعية  تحت  4وضع 

 لعمومية للشركة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021، تحت  فبف 4ر   9 بأكاد4ر بتاريخ 

بالسجل  و ملسجلة   ،98253  لرقم 

 لتجاري  لتحليلي رقم 26105.
للنشر و لبيان

262 P

 LEMS M JARDINAGE

NETTOYAGE
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت شريك و حد
12 أكتوبر  طبقا للعقد  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2020

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد بالخصائص  لتالية :

 LEMS M شركة   :  السم 

.JARDINAGE NETTOYAGE

 لهدف :  لبستنة و لتنظيف.

 100.000  : رأسمال  ملجموعة 

درهم.

 MOHAMED  :  ملسيف 

.LEMSAGAM

 BLOC G5  :  ملقر  ال تماعي 

.NR01 CITE DAKHLA AGADIR

 ملدة : 99 سنة.

للمجموعة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

 11 بتاريخ   96622 بأكاد4ر تحت رقم 

على  لساعة  لعاشرة   2020 أكتوبر 

وخمسون دقيقة.

263 P

   STE  TASSOUNT MINE
 ش.م.م 

 ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ   و  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة    2021 4نا4ر    26

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد  سجلها  لتجاري رقم  26037  

ذ ت  ملميز ت  لتالية : 

    TASSOUNT MINE    :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد.      

حي بخشان    :  ملقر  ال تماعي    

 غروض  كاد4ر.

 لرأسمال   : 100000  درهم.

و ستغالل  :  ستخر ج   لهدف  

 ملنا م و  ملعادن. 

 لشركاء            :  لسيد  مصطفى 

تسونت .

 لتسييف  :  تسيف  لشركة من طرف 

 لسيد مصطفى تسونت.

    ال4د ع  لقانوني   :       تم  ال4د ع 

 لقانوني باملحكمة   لتجارية باكاد4ر  

رقم  تحت    ،2021 فبف 4ر   5 بتاريخ 

.98202

264 P

 STE  TANTAN GLOBAL

 PARCEL SERVICES
SARL A.U

تأسيس شركة
 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

4نا4ر 2021،  تم تأسيس شركة  ذ ت 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية:

 STE TANTAN  :  لتسمية 

  GLOBAL PARCEL SERVICES

.SARL A.U
:  لطابق  ألول   ملقر  ال تماعي    
زنقة طرفا4ة  لحي  إلد ري ،  طانطان.

100.000درهم   :  لرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 در هم.

نقل  لسلع لفائدة  لغيف   :  لهدف 

 لشركاء.
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مغربي،   لسيد  لو لي  عليو ت  
مزد د بتاريخ  20/08/1989، ب.ت.و 

. JF22395 رقم
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
4نا4ر و تنتهي في 31 د نبف من كل سنة.
حاليا  سيف  لشركة   لتسييف: 
ملدة غيف  من طرف:  لو لي  عليو ت  

محددة.
باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
فبف 4ر   3  البتد ئية بطانطان بتاريخ 

2021، تحت رقم 5703.
265 P

STE WIND INDUSTRY
S.A.R.L  AU 

تــــأسيس شركـــــة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
2021، تم تأسيس شركة ذ ت  4نا4ر 

 ملميز ت  لتالية:
 SOCIETE ” WIND     : لتسمية 

. INDUSTRY “ S.A.R.L AU
ذ ت  شركة   لشكل  لقانوني: 

مسؤولية محدودة . 
 ملقر :  تجزئة  لوفاق رقم 1035 أ  

 لعيون  - ملغرب. 
نقل   :  لنشاطات  ال تماعية 
وللغيف،  لحسابه  لخاص   لبضائع 

 لنقل  لوطني و لدولي.
درهم   100.000.00 رأسمال: 
درهم   100 حصة،   1000 إلى  قسم 

لكل و حدة.
يعهد إلى  لسيد فيصل   لتسييف: 

 لحبا�سي.
باملحكمة  تم   إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   5 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021، تحت رقم 381/2021.
266 P

 
STE WIKIMED

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 2 
تم   ، باكاد4ر   2021 4نا4ر    18 في 
ذ ت  لشركة   نجاز لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  لخاصيات  مسؤولية محدودة  

 لتالية :

 لتسمية :   تأخذ  لشركة  لتسمية 

 لتالية : WIKIMEDش.م.م. 

منتجات  شر ء  و  بيع   :  لغرض 

ومو د  لبناء.

حدد  ملقر   ملقر  ال تماعي: 

 ال تماعي برقم 26 شارع محند نا4ت 

طال2 تالبف ت  كاد4ر

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتد ء من 4وم تأسيسها  لنهائي 

باستثناء حالة  لحل قبل  ألو ن.

 : حدد رأس مال  لشركة في مبلغ 

إلى1000  مقسم  درهم،   100.000

درهم محررة    100 حصة من فئة  

كما  وموزعة  عند  الكتتاب  بكاملها 

4لي:

  500   .... مهدي  عاللي   لسيد 

حصة من فئة 100 درهم .

  500  ......  لسيدة عاللي  لسعد4ة 

حصة من فئة 100 درهم.

 لتسييف: عين  لسيد عاللي مهدي 

مسيف  ملدة غيف محدودة .                                         

تم  ال4د ع   :  ال4د ع  لقانوني 

باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

رقم  تحت    2021 فبف 4ر   05 4وم 

.98201

267 P

حسابات  دميم ش.م.م
336 شارع  ملقاومة  4ت ملول

 لهاتف 0528220002

 لفاكس 0528229216

 WELCOM BELDI
  SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 وذ ت  لشريك  لوحيد 

تاسيس شركة
بمو 2 عقد عرفي محرر بتاريخ 
وضع  لقانون  ثم   2021 4نا4ر   22

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:

 .WELCOM BELDI : لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   لشكل: 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بقيمة  1000حصة   تماعية  إلى 

كلها  هي  و  للو حدة  در هم   100

فاطمة  لزهر ء  ملكية  لسيدة  في 

بوخميس. 

مقر  لشركة:  لطابق  لسفلي 
حي  تيغانمين  زنقة   13 رقم  عمارة 

 لهدى  كاد4ر. 

و بات  مطعم،  نشاط  لشركة: 

خفيفة، سناك.

فاطمة  عينت  لسيدة   لتسييف: 

وحيدة  كمسيفة  بوخميس   لزهر ء 

للشركة ملدة غيف محدودة. 

 لتوقيع:  لشركة ملزمة بالتوقيع 

فاطمة  للمسيفة  لسيدة   لوحيد 

 لزهر ء بوخميس. 

 لسنة  ملالية : من 01 4نا4ر إلى 31 

ديسمبف .

 ملدة :  مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  ثم  إل4د ع  لقانوني 

الكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 4وم 
ورقم  لسجل  لتجاري   98250

                 .26101

268 P

STE VOY.TOUR.WATDA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   12

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية:

 STE VOY.TOUR  :   لتسمية 

.WATDA »SARL«a.u

: شارع عمر  بن    ملقر  ال تماعي  

12 لوطية  رقم  حي  ألمل   لخطاب 

طانطان.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

:  ألنشطة  لسياحية    لهدف 

و إلقامة و لفندقة.

مغربي،   لشركاء:  لسالك بولون، 

ب.ت.و   1968/01/01 بتاريخ  مزد د 

JF5983. لقاطن  قامة  لنخيل  رقم 

عمارة 8حي  لنهضة 1 لرباط.

فاتح  من  تبتدئ   لسنة  ملالية: 

4نا4ر و تنتهي في 31 د نبف من كل سنة.

تسيف  لشركة حاليا   :      لتسييف 

غيف  ملدة  بولون  من طرف:  لسالك 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

فبف 4ر   2  البتد ئية بطانطان بتاريخ 

2021، تحت رقم5701 .

269 P

STE TSN TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 2 

تم  نجاز  باكاد4ر،   2021 4نا4ر   12

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

للشريك  لوحيد  مسؤولية محدودة  

ذ ت  لخاصيات  لتالية :

 لتسمية :   تأخذ  لشركة  لتسمية 

TSN TRAVAUXش.م.م   :  لتالية 

للشريك  لوحيد.

 لغرض: أعمال بناء متنوعة.

حدد  ملقر   ملقر  ال تماعي: 

 ال تماعي ب إقامة د رون شقة رقم 

5 عمارة A بنسركاو  كاد4ر

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتد ء من 4وم تأسيسها  لنهائي 

باستثناء حالة  لحل قبل  ألو ن

 : حدد رأس مال  لشركة في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  100.000درهم، 

درهم محررة    100 حصة من فئة  

كما  وموزعة  عند  الكتتاب  بكاملها 

4لي :

   .....  لسيد  بر هيم  لحمري 

1000  حصة من فئة 100 درهم.  

عين  لسيد  بر هيم   لتسييف: 

 لحمري مسيف  ملدة غيف محدودة .                 
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تم  إل4د ع   :   إل4د ع  لقانوني 
باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   09 4وم 

.98227
270 P

STE TRAVLAM
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
تم وضع  لقانون    ،2021 4نا4ر   19
 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية:
 STE TRAVLAM«        :   لـتـسـميـــــــــــــــة 

 .»SARL
:  شركة ذ ت  ملسؤولية   لشكل  

 ملحدودة.
في  شغال  مقاول   :  لـمـوضـــــوع 

 لبناء.
 لـمـقر  ال ـتـماعــي  :رقم 2 قسارية 
شارع  لحسن  لثاني  والد   لهناء 

تا4مة.
مــــــدة  لشركــــــة  :  99  سنة. 

رأسمـــال  لشركـــة : 500.000درهم.
:  لسيد  ملودن   لـتسـيـيــــــــــــــــــر 
رقم  لبطاقة  لوطنية    بر هيم  
ملز لي عبد لجليل  و لسيد   JT27122

 . JC223665 رقم  لبطاقة  لوطنية
من فاتح   :   لسنة   ال تمـاعيـة  

4نا4ر إلى 31 د نبف من نفس  لسنة.
لقد تم  لتسجيل  لقانوني لدى   
في  بتارود نت   ملحكمة  البتد ئية 
   7387 رقم  تحت   لسجل  لتجاري 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.
271 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

TEL :0666534378

 STE TRANS AYMANE
MALAK

SARL
شركة  محدودة  ملسؤولية 

تاسيس شركة
بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بأكاد4ر 
وضع  لنظام  تم   ،2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
مميز تها  تكمن  و لتي    ملحدودة 

فيما 4لي : 

 STE TRANS   :  لتسمية 
.  AYMANE MALAK «     .S.A.R.L
 «   ICE 002701885000089

غرض  لشركة  4مكن   لغرض: 
لحساب  أو  لحسابها  لخاص  سو ء 
أي دولة أخرى  وفي  في  ملغرب   لغيف 

فيما 4لي
*  لنقل  لوطني و  لدولي للبضائع 

لحساب  لغيف 
مقر  لشركة : 4و د مقر  لشركة  

 BLOC  C N 177 LOT ANZA
 EL OULYA TADDART  ANZA

AGADIR
 99  ملدة:حددت مدة  لشركة في 
سنة  بتد ء  من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسمال  4بلغ   : رأسمال  لشركة 
 لشركة مائة ألف درهم 100000.00 
مقسم إلى ألف حصة ذ ت مائة 100 

درهم كقيمة لحصة  لو حدة، 
 500 محمد     لسيد: لر مكي 

حصة.
 لسيدة : بكار رشيدة   500 حصة  
 لسنة  ملالية:تبتدئ في فاتح 4نا4ر 

وتنتهي في 31 د نبف 
 لتسييف: يسيف  لشركة بكار رشيدة 

ملدة غيف محدودة 
تم  إل4د ع  لقانوني لدي كتابة    
أكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
عدد   تحت   05/02/2021 بتاريخ 

    2021 /98198
272 P

STE TOU.HOT.ELWATIA
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   12  
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :
STE TOU.HOT.:  لتسمية 

.»ELWATIA. »SARL
سيدي  شارع   :  ملقر  ال تماعي 

 لكرن  لوطية طانطان
درهم   100.000        لرأسمال :  
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

:  ألنشطة  لسياحية   لهدف 
و إلقامة و لفندقة.

بولون،  :  لسالك        لشركاء 
4نا4ر  فاتح  بتاريخ  مزد د  مغربي، 
.JF5983 1968 بطانطان ب.ت.و رقم
عمارة   لقاطن  قامة  لنخيل 
1  لرباط.  ملهدي  8حي  لنهضة 
بتاريخ مزد د  مغربي،   فر ح، 
بطانطان ب.ت.و   1970 نوفمبف   27  
 06 زنقة  JF11769. لقاطن131  رقم 

 لحي  لجد4د طانطان.
تبتدئ من فاتح   :   لسنة  ملالية 
4نا4ر و تنتهي في 31 د نبف من كل سنة.
حاليا  تسيف  لشركة   لتسييف: 
:  لسالك بولون ملدة غيف  من طرف 

محددة.
باملحكمة  تم   :   لسجل  لتجاري 
فبف 4ر   2  البتد ئية بطانطان بتاريخ 

2021، تحت رقم5699 .
273 P

THIERRY MARIE AUTO 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
 لقدس رقم 25  لشقة رقم 02 
 لطابق  ألول درب  لحشيش- 

83000 تارود نت  ملغرب
رقم  لسجل  لتجاري : 7381

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2021 8 4نا4ر 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها بمختصر   القتضاء 

.THIERRY MARIE AUTO
غرض  لشركة بإ4جاز.

في  وصيانة  لسيار ت  فحص 
 ملنزل.

مفاوض.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 02 رقم  25  لشقة  رقم   لقدس 
درب  لحشيش،   لطابق  ألول 

83000 تارود نت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي :

 Thierry, Daniel  :  لسيد 
 100 بقيمة  حصة   50  :CACHEUX

درهم للحصة.
 M a r i e - C l a u d e , ة لسيد  
حصة   50  :Henriette LE CORRE

بقيمة 100 درهم للحصة.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 Thierry, Daniel  لسيد 
CACHEUXعنو نه :  أوالد رحو سيدي 

بور ا 83000 تارود نت  ملغرب.
 M a r i e - C l a u d e , ة لسيد  
 102: Henriette LE CORREعنو نها 
 AVENUE JEAN JAURES 72100 LE

.MANS FRANCE
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 Thierry, Daniel  لسيد 
CACHEUX عنو نه أوالد رحو سيدي 

بور ا-  83000 تارود نت  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتارود نت بتاريخ  2 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 83.
274 P

 STE GROUPE ZACKFORCE
SECURITY

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ 
18 4نا4ر 2021، بإنزكان  تم تأسيس 
شركة ذ ت  ملسؤولية   ملحدودة   ذ ت 
تحمل  لخصائص   ملساهم  لوحيد 

 لتالية :
 STE GROUPE  :  لتسمية 
 ZACKFORCE SECURITY  SARL

.AU
:  لكر ج   لكائن    ملقر  ال تماعي 
بحي سيدي فضول  رقم 03  تر ست 

 نزكان.
.DHS 100.000  : رأس  ملال 

  ملدة : 99 سنة.
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  ملسيف :  لسيد زكرياء  ملسكاوي. 

  لنشاط :  المن و لحر سة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة  

  2021 فبف 4ر   3 بإنزكان   البتد ئية 

تحت رقم 285.

275 P

GOLDENFACE TRADE
بتاريخ  على  لعقد  ملحرر  بناء 

باكاد4ر  و ملسجل   2021 12 4نا4ر 

تأسيس  تم   2021 4نا4ر   16 بتاريخ 

شركة باملو صفات  لتالية :

  GOLDENFACE TRADE : السم 

:  لطابق   لعنو ن  ال تماعي 

تيغيسيت  ورير  بحي  ملنزل   لسفلي 

 كاد4ر.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

مقسم  درهم،    100000  لشركة في 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة  لقانونية موزع على  لشكل 

 لتالي :

سعيد  لعيوض                             لسيد 

500  حصة.
شكري                            سليمان   لسيد 

500 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

تصنيع  ملجوهر ت,   :  ألهد ف 

بيعها و شر ءها.

سعيد  يعتبف  لسيد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة   مسيف    لعيوض 

محدودة.

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

 لوحيد  للسيد سليمان شكري.

 ملدة : 99 سنة.

بكتابة   تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2020 فبف 4ر   2 4وم   باكاد4ر  
بالسجل  و ملسجل   98173 رقم 

رقم   نفس  ليوم تحت  في    لتجاري 

. 25999

276 P

SOCIETE LYMA FRIO
SARL AU 

 رأس مالها : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فاتح فبف 4ر 2021، تم وضع  لقانون 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملو صفات  لتالية :
.LYMA FRIO : لتسمية 

زنقة   02 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
911 حي  رحالن  لدشيفة  لجهاد4ة.

نقل  مقاول   :  لهدف  ال تماعي 
 لبضائع  لحساب  لغيف.

مبلغ  في  د  حد      لرأسمال: 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00
 100 بقيمة  1000حصة   تماعية 
للسيد 4وسف  لياس  درهم للحصة, 

باعتباره شريك وحيد بالشركة.   
4وسف  لياس  :  لسيد   لتسييف 

مسيف  للشركة ملدة غيف محدودة.
 ملدة: 99 سنة.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 د نبف.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بانزكان بتاريخ  5 فبف 4ر 2021، تحت 

رقم 302 .
277 P

 LAANAOUI LAVAGE
AVAPEUR

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

تأسيس  تم  للعقد  ملؤرخ  طبقا 
شركة لعناوي لفاج  فابور
 بالخصائص  لتالية :  

 السم : لعناوي لفاج  فابور.
 لهدف : خدمة  لغسل و لتنظيف 
رأسمال  ملجموعة :10000 درهم

 لتسييف: محمد  لعناوي.
حي  لعزي2   :  ملقر  ال تماعي 

 لقليعة  4ت ملول.
 ملدة :  99 سنة.

للمجموعة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
بأكاد4ر تحت رقم 288 بتاريخ 2 فبف 4ر 

.2021
278 P

 )KARI TRANS( كاري ترانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

)ذ ت  لشريك  لوحيد(
تأسيس شركة

4نا4ر   5 تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 
ذ ت  شركة  تأسيس  تقرر   2021

 ملميز ت  لتالية :       
تر نس   كاري  شركة   :  السم 

ش.م.م.  )ذ ت  لشريك  لوحيد(.
 ملقر :  حي  لز ويت ماسة شتوكة 
أ4ت باها.                                                    

من تا ريخ  99 سنة  بتد ء   :  ملدة 
 لتأسيس.

موضوع  لشركة : نقل مستخدمي 
 لغيف.

درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة، مقسمة 
كالتالي :                                                    

 1.000 عبد لكريم  صبي   لسيد 
حصة   تماعية.                                        

صبي  عين  لسيد   :  لتسيف 
للشركة  وحيد  كمسيف  عبد لكريم  
ملدة غيف محدودة.                                                                                       
بكتابة  تم   إل4د ع   لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بانزكان 4وم فاتح فبف 4ر 2021  تحت 

رقم 260.
 لسجل  لتجاري رقم 22291.

279 P

 KABEL CONSTRUCTIONS
 WORK
 SARL 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 KABEL للشركة   لتأسي�سي  
 CONSTRUCTIONS WORK -
SARL-  رأسمالها  100.000   ملنعقد 
بتاريخ  للشركة   باملقر  ال تماعي 
 28 4نا4ر 2021، قرر  لشركاء ما4لي :

مقر  لشركة : بلوك 1 رقم 85 حي 

 المل  4ت ملول.

رأس  ملال حدد في 100.000 درهم 

فئة    من  حصة   1000 إلى  مقسومة 

100درهم  لو حدة وموزعة كتالي :

 شيشا خاليد 900 حصة. 

  ملعلم  امع 100 حصة.   

  : من أهد ف  لشركة   :  ملوضوع 

أشغال متنوعة  لبناء.

شيشا  يعتبف   :  لتسييف 

 KABEL للشركة  مسيف   خاليد 

  CONSTRUCTIONS WORK

SARL،   ملدة غيف محدودة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 إل4د ع : تم  إل4د ع  لقانوني لدى 

بمد4نة  نزكان   ملحكمة  البتد ئية 

رقم    تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

327  لسجل  لتجاري رقم 22365. 
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STE JAMAN
SARL

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة  
  STE JAMAN  :  سم  لتجاري 

.SARL

1 حي  4ت  ملودن  : بلوك   لعنو ن 

 ملز ر  4ت ملول.

إنشاء ت  أو  أعمال   :   ملهام 

متنوعة،   لتجارة

 100.000  : مال  لشركة  ر س 

درهم.

رشيد  نفلوس  :  لسيد   لتسييف 

مشارك   ومسيف للشركة.

  لسيد عبد هللا  نفلوس مشارك. 

 لسيد عبد  لناصر  كان  مشارك   

تم  إل4د ع  لقانون  ألسا�سي لدى 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

 2021 فبف 4ر   2 بتاريخ   نزكان 

و لسجل  لتجاري   290 رقم  تحت 

رقم22337.

281 P
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مكتـــ2 حسابــات ســرو  ش. م.م.
عمــارة د مو شــارع محمد  لسادس  4ت ملــول

 لفاكس: 028-22-22-65

 لهاتف: 028-22-72-26

JAGOUR METAL
SARL

رأسمالها 100.000 درهم 

تأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وبمو 2 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت 

 JAGOUR  إسم 7 4نا4ر 2021  بتاريخ

.METAL  SARL

هدفها :  لتجارة في  ملو د  ملعدنية.

 لتجارة في مو د  لبناء.

متجر  لعقاقيف.

دو ر  لكد4ة   :  لعنو ن  لتجاري 

بلفاع ماسة.    
درهم موزعة   100.000 رأسمالها 

إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100  

در هم، موزعة كما 4لي :

 لسيد عبال  كور : 500 حصة.

 لسيدة محمد  كور :  500حصة.

تعيين  لسيد  تم  تسييف  لشركة 

محمد  كور مسيف  لشركة ملدة غيف 

محدودة مع تخويله كامل  لصالحيات 

حس2  لقانون  ألسا�سي للشركة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت2  تم   إل4د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  البتد ئية بانزكان تحت 
رقم 283  بتاريخ  3 فبف 4ر 2021.

 JAGOUR سجلت  لشركة 
بالسجل  لتجاري   METAL SARL

بتاريخ   22325 رقم  تحت  بانزكان 

3 فبف 4ر 2021.
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MEDHOUDA KHADAMAT
SARL

RC : 45991

تـأسـيـس شــركة                    
عرفي  ملسجل  عقد  بمقت�سى   

وضع  تم   2021 4نا4ر   5 بتأريخ 

 لقانون  لتاسي�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية تحمل  لخصائص  لتالية :

 MEDHOUDA  :  لـتـسـميـــــــــــــــة 
  .KHADAMAT SARL.AU

شركة ذ ت  ملسؤولية    :  لشكل 
 ملحدودة. 

مطعم  مقهى،   :  لـمـوضـــــوع 
و لتوصيل  ملنزلي.

 لـمـقر  ال ـتـماعــي :  لرقم 3 بإقامة 
 ، عياض  شارع  لقا�سي  4اسمينة، 

 كاد4ر.
مــــــدة  لشركــــــة :  99  سنة. 

 100.000  : رأسمـــال  لشركـــة 
درهم.

 لـتسـيـيف :  لسيد عي�سى  لكعوش.
لقد تم  إل4د ع  لقانوني للسجل 
لدى  ملحكة  لتجارية    لتجاري 
بأكاد4ر تحت  لرقم  لتفتيبي : 98163 

بتاريخ 3 فبف 4ر 2021 رقم سجلها 
 لتجاري هو 25991.                                                  
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 MARKETING شــركة
 SCHOOL

SARL
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة، 
رأسمـــالها : 100.000,00  درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 82، حي آ4ت 
 لطال2

شارع عالل بن عبد هللا،  لدشيفة 
 لجهاد4ة، إنزكان
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر    25
 لتأسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية :  
شركة        : -   لـتـسـميـــــــــــــــة     

 .MARKETING SCHOOL SARL
  -   لشكل:   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.
-   لـمـوضـــــوع         : 

ومستلزمات  منتجات  -بيع 
وخدمات  إلتصاالت.

-إد رة  ملو قع  إللكتفونية 
وتطبيقات  لكمبيوتر.

-   ملتا  رة.

عامة  ميع  لعمليات  وبصفة   -

غيف  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط   لتي 

مباشرة بهدف  لشركة.
-   لـمـقر  ال ـتـماعــي   :   : رقم 82، 

حي آ4ت  لطال2، شارع عالل بن عبد 

هللا،  لدشيفة  لجهاد4ة، إنزكان.

99 سنة  بتد ء   : مــــــدة  لشركــــــة   -

من 4وم تأسيسها. 
-رأسمـــال  لشركـــة    :   100.000.00 

حصة من   1.000 درهم مقسم على 

فئة 100 درهم.

-   لشركاء و مساهمتهم :    -  لسيد 

درهم   60.000,00  ملهدي  فاتح 

مقابل 600 حصة.

هللا  فاتح  عبد  -  لسيد 

20.000,00 درهم مقابل 200 حصة.

4تم  قتطاع نسبة      : -   ألربـــــــــاح 

من  ألرباح لالحتياط  لقانوني   5  %

سو ء  تقرير  لشركاء  حس2  و لباقي 

4وزع  و 4نقل.

-   لـتسـيـيــــــــــــــــــر  :   تسيف  لشركة من 

طرف  لسيد  ملهدي  فاتح.

حق  أعطي  -حق  إلمضاء:   

 إلمضاء للسيد  ملهدي  فاتح.

-   لسنـــة  ال تمـاعيـة   :   من فاتح 

4نا4ر إلى 31 ديسمبف.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

 ملحكمة  إلبتد ئية بإنزكان بتاريخ 03 

فبف 4ر 2021 تحت رقم : 272.
للخالصة  لبيان

 لـمسـيــر  لوحـيـد
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 MANUTENTION شركة

 CHTOUKA
 SARLAU 

ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 ديسمبف   29 في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

 MANUTENTION -1  لتسمية: 

CHTOUKA ش م م.

-2 رأسمال  لشركة : 100.000,00 
1000حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 

100 درهم لكل حصة مملوكة ل :
-لعسري لحسن :ب1000 حصة.

-3  ملقر  ال تماعي: دوز  وسعود 
 لصفاء  شتوكة  4ت باها.

-2  لهدف أال تماعي:
كر ء عربات  لر فعة.

من  تسييف  لشركة  -5   لتسييف: 
رقم  لبطاقة  لعسري  لحسن  طرف 

.JB331513لوطنية 
إ4د ع  مللف  لقانوني  تم   6-
لدى  ملحكمة  البتد ئية  للشركة 
 12 بتاريخ   89 رقم  تحت  بانزكان 

4نا4ر2021.
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REHAIMI TRANS II
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة 
RC : 45227 / AGADIR

بتاريخ بأكاد4ر  ثم  عرفي   عقد 
  22 أغسطس 2020 تأسيس شركة 
مو صفتها  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي:
.REHAIMI TRANS II : لتسمية  

 لهد ف  ال تماعي:
وطنيا  نقل  لبضائع  -مقاول   

ودوليا لحساب  لغيف.
-  الستيف د و لتصد4ر.

- وسيط.
عند  لشركة    :  ملقر  ال تماعي 
شارع   CANADIAN TRANSPORT
 1 بلوك  تيفاوين  إقامة   ملقاومة 
حي  لصناعي   12 رقم   لطابق  ألول 

أكاد4ر .
 ملدة : 99  سنة.                            

  :  لرأسمال  ال تماعي 
إلى  مقسمة  100.000.00درهم 
بقيمة      1000حصة   تماعية     
مقسمة  للسهم  1000درهم 

كالتالي:                    
  800 أبولخيف   حسناء   لسيدة: 

حصة.
 لسيد: عزيز  لرحيمي  200 حصة.
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هند  تعيين  آلنسة   لتسييف: 
 لرحيمي كمسيفة للشركة.   

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
فاتح  4نا4ر إلى  31 ديسمبف.     

 ألرباح :   مقسمة حس2  لفصل 
28 من قانون  لشركة.   

إ4د عه  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بأكاد4ر تحت رقم 

97281 4وم 27 نوفمنبف 2020. 
          للخالصة و لبيان                                                    
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STE RANA  PHARMA
 SARL AU 

4وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة ذ ت   2021 4نا4ر   7

 لخصائص  لتالية:
 STE  RANA  :   لتسمية 

   .PHARMA  S.A.R.L AU
محال  دوتزرو لت   عمارة   ملقر: 
حي  ليوسفية شارع  لحسن   5 رقم  

II  تزنيت .      
غـرض  لشركة : 

بيع  ملنتو ــات  لشبه  لصيدلية .
 لرأسمال :100.000 درهم مقسم 
فئة  من  نقد4ة  حصة   1000 إلى 

100درهم :  
- دهــمــو هــشـام : 1000 حصة.

- لتسييف في شخص  دهــمــو هــشـام 
باملحكمة  وضع   إل4د ع  لقانوني 
فاتح  4وم   بتـزنـيت   البتد ئية 

فبف 4ر2021 تحت رقم 21/2021 . 
مقتطف قصد  إلشهار

287 P

RABIHSSOUN DROG
  Sarl 

Au Capital de : 100 000,00 Dhs
 Siège Social: N°143 AVENUE
PRINCE HERITIER GUELMIM
 Succursale : N° 190 AVENUE

MOHAMED V GUELMIM
ICE: 002712582000039

تـــأسيــس
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   )1 
تم تأسيس شركة  4نا4ر2021،   15  
باملميز ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية:

 RABIHSSOUN لتسمية : شركة  

  .DROG
شارع   123 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

ولي  لعهد كلميم .
شارع   190 رقم  فرع  لشركة: 

محمد  لخامس كلميم.

درهم   100.000  لرأسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 لشــــــــــــــركاء :  لسادة: 
ر بح سعيد  : 250  حصة .

ر بح عابد  : 250  حصة.
 ر بح محمد : 250  حصة.
 ر بح  لعربي   :250  حصة.

 لهـــــــــــــــــدف: 

بيع مو د  لبناء بالتقسيط.

 مقاول في أشغال  لبناء و ألشغال 

 ملختلفة .

 ملسيف  لقانوني: تعيين  لسيد ر بح 

سعيد  مسييف لشركة.

و لسيد ر بح عابد نائ2 له ملدة غيف 

محددة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ بكلميم     البتد ئية 

 25 4نا4ر2021 تحت رقم 30/2021.
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CABINET FIDUNAJ CONSEILS

 SOCIETE PAYMONEY

SERVICES
ش.م.م.

بتاريخ عرفي  عقد   -1بمقت�سى 

 8 4نا4ر 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودةخصائصها كالتالي:

 SOCIETE - لتسمية: 

.PAYMONEY SERVICES

- لهدف  ال تماعي : 

تحويل  المو ل.

تماعيت  - ملقر  ال تماعي:دو ر 

در ركة  كاد4ر.

-  ملدة :  99 سنة.

درهم   30.000  : -  لرأسمال 

مقسمة  لى 300 حصة   تماعية من 

فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

150  حصة للسيد  لكي فيصل.

150حصة للسيدة فاطمة  لزهر ء 

 لجو د.

بتسييف  لشركة  يعهد  - لتسييف: 

ملدة غيف محددة للسيد  لكي فيصل.

بكتابة  -2تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبطلدى  ملحكمة  لتجارية 

تحت  4نا4ر2021   25 باكاد4رفي 

رقم98036.
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 NOUVELLE TRAVAUX 

  TRANS NEGOCE DU SOUSS

NTTNS
 SARL AU 

تـأسـيـس شــركة                        
بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   

وضع  لقانون  تم  4نا4ر2021   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتاسي�سي 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية:

 NOUVELLE  : - لـتـسـميـــــــــــــــة 

 TRAVAUX TRANS NEGOCE DU

. SOUSS  NTTNS  SARL AU

- لشكل:   لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.

- لـمـوضـــــوع: 

 مقاول في  ألشغال  لعامة و لبناء.

 لتجارة.

وتصد4ر  ميع  ملو د   ستيف د 

 ملستخدمة.

- لـمـقر  ال ـتـماعــي    : زنقة  لخليل 

ب 291 تجزئة ر بحة, أوالدتا4مة.

:  99  سنة.  -مــــــدة  لشركــــــة    

-رأسمـــال  لشركـــة : 100.000 

- لـتسـيـيــــــــــــــــــر    :   مور د  كناو.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

بتاريخ  89 رقم  تحت   تارود نت 
فبف 4ر2021 رقم سجلها  لتجاري   3  

هو7393 .                                             

290 P

MOTO TEAM شركة
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم  4نا4ر2021   13

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

رقم  بلوك02    ملقر  ال تماعي: 

36بنسركاو أكاد4ر.

 لهدف  ال تماعي:

وصيانة  ميع  وكر ء  وشر ء  بيع 

أنو ع  لدر  ات ومعد ت.

حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

 لشركة في 100.000.00درهم مقسم 

100درهم  بقيمة  حصة   1.000 إلى 

للحصة  لو حدة.

 ملسيف:  لسيدسعيد خلوفي.
رقم  لسجل  لتجاري   25981

باملحكمة  لتجارية بأكاد4ر:

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ  98156 عدد  تحت   بأكاد4ر 

 3 فبف 4ر2021.
 ملسيف

291 P

 MELBAG شركة
  SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

وضع  لقو نين  تم  4نا4ر2021   28

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 . MELBAG لتسمية  -

 -  لشكل  لقانوني: شركة محدودة 

 ملسؤولية. 

 -  لهدف :

 بيع و شر ء  ملنتو ات  لفالحية.

   ستيف د وتصد4ر .

رقم   01 بلوك   : - ملقر  ال تماعي   

113 حي أكد ل 01  4ت ملول.  

في  :حدد  - لرأسمال  ال تماعي 

00, 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

هم  ملمثلة  در  فئة100   من  حصة 

للحصة  لو حدة في ملكية :
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 500 محمد  لعوفي   -  لسيد 

حصة.

 500 إبر هيم   ملرشوك  - لسيد 

حصة. 

محمد  لعوفي   عين  - لتسييف: 

مسيف للشركة ملدة غيف محددة.

-  ملدة: 99 سنة.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

تحت  فبف 4ر2021   8 بتاريخ  بأكاد4ر 

رقم 312.
 ملسيف  
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 STE SALERN TRANS          
SARL AU

 تـأسـيـس شــركة                 

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   

تم وضع  لقانون  سبتمبف2018   13

 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية:

 STE SALERN: - لـتـسـميـــــــــــــــة   

 .TRANS SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  - لشكل:  

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

- لـمـوضـــــوع: 

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

:رقم  -  لـمـقر  ال ـتـماعــي 

01  لطابق  الول شارع عبد  لرحيم 

بوعبيد عمارة  مسكرود  كاد4ر.

- مــــــدة  لشركــــــة  :  99  سنة. 

 100.000 رأسمـــال  لشركـــة:   -

درهم.

-  لـتسـيـيــــــــــــــــــر :  لسيد :ساكا حسن  

. JC260517 رقم  لبطاقة  لوطنية

من فاتح   : -  لسنة   ال تمـاعيـة  

4نا4ر إلى 31 ديسمبف من نفس  لسنة.

- لقد تم  لتسجيل  لقانوني لدى 

 ملحكمة  لتجارية باكاد4ر في  لسجل 

بتاريخ     79200  لتجاري تحت رقم 

20 سبتمبف2018 .
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 TADINE PLUS شركة
 ش.م.م 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : بقعة 1922 رقم 6 

إقامة  لحسنية زنقة أنس أبن مالك 

حي  لسالم أكاد4ر

تـأسـيـس 
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بمو 2 

 2021 4نا4ر   25 بتاريخ  خاص 

فبف 4ر  فاتح  4وم  بأكاد4ر  و ملسجل 

وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لخاصيات  لتالية : 

: تهدف  لشركة د خل  1.  لـهــدف 

 ملغرب.

أعمال  لتعد4ن،  وتنفيذ  در سة 

وخدمات  أعمال  لتعد4ن  إنشاء 

 ملسح.

وتصميم  ودر سة   ستشار ت 

 ملعذ ت و ملنشآت  لصناعية.

 إلشر ف على  لو رشات.

وصيانة   لصيانة  لصناعية 

محركات  مليكانيكية وغيفها.

 لبحث و لتنقي2  ملعادن.

وتصد4ر  ملعادن  لخامة  تسويق 

 و لحد4د و ملنجنيز و لباريت و لكروميت

و لفحم  و لبوكسيت  و لكيانات 

و لنحاس و لزنك و لرصاص و لذه2 

و لقصد4ر و لكوبالت و لفلور.

  لحصول على  ميع بر ء ت  الختف ع

و لعمليات  و لتف خيص  و لعالمات 

 للحساب  لحصري للشركة، و المتياز،

 و الستغالل، وشر ء وبيع  ميع بر ء ت

 الختف ع.

أنو ع  وتصد4ر  ميع  تجارة 

منتجات  ملعدنية.

وعلى  لعموم  ميع  لعمليات 

و لغيف   لتجارية  ملالية،  لعقارية 

 لعقارية  لتي لها عالقة مباشرة أو غيف 

 ملباشرة بأهد ف  ملشار إليها و لتي من 

شأنها تطوير وتوسيع نشاط  لشركة.

 »TADINE PLUS«  : 2.  لتسميــة 

ش.م.م.

 1922 بقعة   : 3.  ملقر  ال تماعي 
رقم 6 إقامة  لحسنية زنقة أنس أبن 

مالك حي  لسالم أكاد4ر.
2.  لـــمــدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : 5.  لـرأسـمـال 
حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 
100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 
بالكامل  ومحررة  نقد   مكتتبة 

ومسندةكالتالي : 
حصة   320  = على  ماللي   لسيد 

  تماعية
  لسيد ماللي عبد  لرحمان = 330 

حصة   تماعية
 330  = لحسن  بوزياني   لسيد 

حصة   تماعية
 31 : من فاتح 4نا4ر إلى  6.  لـسـنـــة 

ديسمبف. 
7.  لـتـسـيـيف : يسيف  لشركة ملدة غيف 
محدودة  لسيد ماللي عبد  لرحمان 

و لسيد بوزياني لحسن.
 26067  : 8.  لسجل  لتجاري 

أكاد4ر.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 4وم 

.98223
بمثابة مقتطف وبيان
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 SUD TECHNIQUE
 INDUSTRIEL

بتاريخ على  لعقد  ملحرر   بناء 
باكاد4ر  و ملسجل   2021 4نا4ر   13
تأسيس  تم   2021 4نا4ر   13 بتاريخ 

شركة باملو صفات  لتالية : 
 SUD TECHNIQUE  :  السم 

.INDUSTRIEL
:  لشقة رقم   لعنو ن  ال تماعي 
28 عمارة رقم 13 إقامة طريق  لخيف 

01 بنسركاو  كاد4ر.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
مقسم  درهم   100.000 في   لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 
للحصة  لقانونية موزع على  لشكل 

 لتالي : 

 500 بطاح  نور  لد4ن   لسيد 

حصة. 

 500 خاليد  ملنصوري   لسيد 

حصة. 

  ملجموع 1000 حصة. 

 ألهد ف : بيع وشر ء قطاع  لغيار.

سناء  تعتبف  لسيدة   :  لتسييف 

للبطاقة  لوطنية   معيشو  لحاملة 
ملدة  للشركة  مسيفة   J227052 رقم 

ثالث سنو ت.

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

بطاح  نور لد4ن  للسيد   ملشتفك 

و لسيد خاليد  ملنصوري. 

 ملدة : 99 سنة

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

4وم باكاد4ر   لدى  ملحكمة  لتجارية 

 98196 رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2

و ملسجل بالسجل  لتجاري في نفس 

 ليوم تحت رقم 26027. 
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حسابات  دميم ش.م.م
336 شارع  ملقاومة  4ت ملول

 لهاتف 0528220002

 لفاكس 0528229216

 SUD MEDIA شركة

PRODUCTION
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة وذ ت  لشريك  لوحيد 

بمو 2 عقد عرفي محرر بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية : 

 SUD MEDIA شركة   :  لتسمية 

.PRODUCTION

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بقيمة  حصة   تماعية   1000 إلى 

في  كلها  وهي  للو حدة  در هم   100

ملكية  لسيد محمد بوخميس. 
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:  لطابق  لخامس  مقر  لشركة 
عمارة مالك شارع  لقا�سي   22 رقم 

عياض  لحي  لصناعي  كاد4ر. 

شاشات  كر ء   : نشاط  لشركة 

LED  لعمالقة،  إلنتاج  لسمعي 

 لبصري.

محمد  عين  لسيد   :  لتسييف 

بوخميس كمسيف وحيد للشركة ملدة 

غيف محدودة. 

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

محمد  للمسيف  لسيد   لوحيد 

بوخميس. 

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف .

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

الكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

4وم 3 فبف 4ر 2021 تحت رقم 98159 

ورقم  لسجل  لتجاري 25985.
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 CONSTITUTION DE 

SOCIETE
تأسيس شركة

 STE STATION SERVICE

 ABAYNOU SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد  على  بناء    -  I 

تم وضع  لقو نين   ،2020 ديسمبف   7

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية  

 STATION ذ ت  لشريك  لوحيد 

ذ ت   SERVICE ABAYNOU

 لخصائص  لتالية : 

في  هدف  لشركة   : -  لهدف   1

 ملغرب كما في  لخارج هو : 

- محطة خدمة  لسيار ت.

- توزيع  لوقود.

- حد4قة  أللعاب.

- بيع زيوت  لتشحيم.

-ملع2 لكرة  لقدم.

- ملع2 كرة  ملضرب.

- بركة سباحة.

-  لعجالت وتو زن  لسيار ت.

- تغذ4ة عامة.

2 -  ملقر  ال تماعي :  ماعة أبا4نو 

إقليم كلميم.

3 -  ملدة : 99 سنة

2 -  لرأسمال : حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

  تماعية بقيمة 100 درهم للو حدة 

وهي في نصي2  لسيد : 

حصة   1000  ند ر  لبشيف 

  تماعية.

تسيف  لشركة وملدة   : -  لتسييف   5

غيف محدودة من طرف  لسيد  ند ر 

 لبشيف.

في  لسجل  تم  لتسجيل   -  II

 لتجاري باملحكمة  البتد ئية بكلميم 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.3279
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 STE SKAYM.TRANS
SARL a.u

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2020  3 ديسمبف 

شريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية : 

 STE SKAYM.TRANS  :  لتسمية 

.»SARL«a.u
 -T- ملقر  ال تماعي : رقم 102زنقة 

حي تكرية طانطان.

درهم   100.000  :   لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

لفائدة  نقل  لبضائع   :   لهدف 

 لغيف.

أومنصور،  سعيد   :   لشركاء 

مغربي، مزد د بتاريخ 15 فبف 4ر 1981 

.JC362523 رقم  ب.ت.و  بتارود نت 
تجزئة   100 رقم   -A- بلوك   لقاطن 

 ركانة  4ت ملول.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  4نا4ر 

سنة.

حاليا  تسيف  لشركة   :  لتسييف 

: سعيد  منصور ملدة غيف  من طرف 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

4نا4ر   13  البتد ئية بطانطان بتاريخ 

2021 تحت رقم 5669
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SJA CONSTRUCTION شركة
SARLAU ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 ديسمبف   28 في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 : -  لتسمية   1  :  لخصائص  لتالية 

SJA CONSTRUCTION ش م م

 100.000  : رأسمال  لشركة   -  2

1000حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 

100 درهم لكل حصة مملوكة ل : 

 4ت علي  حمد : ب 1000 حصة.

دو ر  د4د   : -  ملقر  ال تماعي   3

بلفاع  شتوكة  4ت باها.

بيع لو زم   : -  لهدف أال تماعي   2

 لبناء.

تسييف  لشركة من   : -  لتسييف   5

طرف  4ت علي  حمد رقم  لبطاقة 

.JH9222لوطنية 

إ4د ع  مللف  لقانوني  تم   -  6

لدى  ملحكمة البتد ئية  للشركة 

بانزكان تحت رقم 90 بتاريخ 12 4نا4ر 

.2021
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SHIP LOGISTIC AU شركة
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 ديسمبف   28 في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

SHIP LOGISTIC  : -  لتسمية   1 

ش م م.

 100.000  : رأسمال  لشركة   -  2

1000 حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 

100 درهم لكل حصة مملوكة ل : 

 لعنبف 4وسف : ب 1000 حصة

حي   7 بلوك   : -  ملقر  ال تماعي   3

 لخز نت  ملز ر  4ت ملول.

:  لنقل  أال تماعي  -  لهدف   2

 لدولي للبضائع لحساب  لغيف.

تسييف  لشركة من   : -  لتسييف   5

رقم  لبطاقة  4وسف  طرف  لعنبف 

.JB262723لوطنية 

إ4د ع  مللف  لقانوني  تم   -  6

لدى  ملحكمة  البتد ئية  للشركة 

 28 بتاريخ   226 رقم  تحت  بانزكان 

4نا4ر 2021.
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STE SERFAS.L’CASH
تأسيـــس شركـــــــة

مؤرخ  عرفي  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 30 ديسمبف 2020 تم تأسيس 

 لشركة ذ ت شريك وحيد  لتالية : 

: شركة سرفاس  لكاش   لتسمية 

)STE SERFAS.L’CASH(، ش.م. م.

تحويـــل  ألمــو ل   :  لهـدف 

و لخدمات.

دو ر إوالد  لتفنة   :  ملقر  ال تماعي 

بور ا  سدي   لجماعة  لقروية 

تــارود نـــت.

 50.000 حدد في مبلغ   : رأسمالها 

درهم مقسم إلى 500 حصة   تماعية 

بقيمة 100 درهم للو حدة : 

حصة   500 فاطمة  لنيا�سي 

  تماعية.

 : للسيد  عهد  و إلمضاء   لتسييف 

غال2  لحسين.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 79/2021 رقم  تحت  بتارود نت 

 : ت  2021، س–  بتاريخ فاتح فبف 4ر 

.7377
عن  ملسيف

301 P
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 STE  H&MF TRADING
SARL AU

رأسمالها 100.000Dhs درهم 
تأسيس شركة

وبمو 2   2021 4نا4ر   18 بتاريخ 
ذ ت  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
إسم  تحت   ملسؤولية  ملحدودة 

.H&MF TRADING  SARL AU
في  الالت  :  لتجارة  هدفها 

 ملتحركة.
 لتجارة.

مقاول في  لبناء و ألعمال  ملختلفة.
شركة  عند   :  لعنو ن  لتجاري 
 PNEUMATIQUE ANAJAH SARL
محمد  لسادس  شارع  د مو  عمارة 

 4ت ملول.
رأسمالها : 100.000 درهم موزعة 
إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

در هم، موزعة كما 4لي : 
 1000 محمد    لسيد  لبهجة 

حصة.
تم تعيين  لسيد   : تسييف  لشركة 
 لبهجة محمد مسيف  للشركة ملدة غيف 
محدودة مع تخويله كامل  لصالحيات 

حس2  لقانون  ألسا�سي للشركة.
 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكت2  تم   إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 9 بتاريخ   329 رقم  تحت  بانزكان 

فبف 4ر 2021.
 H&MF TRADING سجلت شركة
بالسجل  لتجاري بانزكان   SARL AU
فبف 4ر   9 بتاريخ   22367 رقم  تحت 

.2021
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GUADAZ SERVICE ET FIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وعنو ن مقرها  ال تماعي بويفرنة 
 ملحا4طة- 83000 تارود نت  ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميز ت  لتالية : 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.GUADAZ SERVICE ET FILS

غرض  لشركة بإ4جاز :

تا ر وتوزيع  ملنتجات  لغذ ئية.

مفاوض.

بويفرنة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ملحا4طة - 83000 تارود نت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 رأسمال  لشركة  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي : 

 لسيد عبد  للطيف كدز : 5000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة حرر 

منها1250 حصة.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء : 

 لسيد عبد  للطيف كدز عنو نه : 

83000 تارود نت  بويفرنة  ملحا4طة- 

 ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة : 

 لسيد عبد  للطيف كدز عنو نه : 

بويفرنة  ملحا4طة - 83000 تارود نت 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

2 فبف 4ر   البتد ئية بتارود نت بتاريخ 

2021 تحت رقم 82.
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 STE HASSAR TOP SERVICE
SARL

ICE. 002722165000094

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2020 فبف 4ر   3

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية : 

 STE HASSAR TOP  :  لتسمية 

.SERVICES  Sarl

 ملقر  ال تماعي : بلوك ب رقم 272 

حي  لهدى  كاد4ر.

و الشغال  :  شغال  لبناء   لهدف 

 ملتنوعة.

 100.000  :  لرأسمال  ال تماعي 

درهم.
حصارو  عبد  لرحيم   :  لتسييف 

4ونس حصار.

 ملدة : 99 سنة.

حتى 4نا4ر  فاتح   :   لسنة  ملالية 

 31 ديسمبف.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 9890 رقم  تحت  باكاد4ر   لتجاري 
رقم  لسجل   2021 4نا4ر   27 بتاريخ 

 لتجاري 25893. 

304 P

IFLWANON
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة من شريك وحيد
على محضر قر ر ت  لشريك  بناء 

  لوحيد  ملنعقد بتاريخ 18 4نا4ر 2021

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 

  ملحدودة من شريك وحيد باالعتبار ت

 لتالية : 

 السم : شركة IFLWANON ذ ت 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

:  لطابق  ألر�سي،  ملبنى   لعنو ن 
26، زنقة طاطا،  فر ك، تزنيت.

 لهدف : مقاول نجار.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

  لسياحية،  لتجارية،  ملالية و القتصاد4ة

 لتي من شأنها أن تنمي وتطور نشاط 

 لشركة  ملذكورة أعاله.

 99( تسعة وتسعون سنة   :  ملدة 

سنة(.
مال  لشركة  رأس   : رأس  ملــــال 

درهم(   10.000( درهم  أالف  عشرة 

)100( حصة قيمتها  مقسم إلى مائة 

مائة )010( درهم لكل و حدة منها.

محمد  عين  لسيد   :  لتسييف 

خطي2 كمسيف للشركة. 

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 تحت رقم 26.

305 P

IDBAHA TRANS
عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم  بانزكان   2021 4نا4ر   15 بتاريخ 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية تحمل 

 لخصائص  لتالية : 
 STE IDBAHA TRANS : لتسمية  

.SARL
169 زنقة   :    ملقر  ال تماعي 
رقم 213 مكرر منزل رقم 02  نزكان.

 رأس  ملال : 100.000.
  ملدة : 99 سنة.

سعيد  4ت  :  لسيد    ملسيف  ن 
حمادي. 

نقل  لبضائع  مقاول   :   لنشاط 
لحساب  لغيف.

تم  إل4د ع  لقانوني لدي  ملحكمة 
 2021  البتد ئية بانزكان فاتح فبف 4ر 

تحت رقم 261.
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 CABINET  »JCE«
 AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

HYDRODRIP IRRIGATION
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

4نا4ر   22 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 
تم تأسيس شركة  ملسؤولية   2021

محدودة بالخصائص  لتالية : 
 HYDRODRIP  :  السم 

.IRRIGATION SARL AU
 ETUDE ET  :  لهدف 
 REALISATION DES PROJETS
 D’IRRIGATION / PROJETS DE

.POMPAGE / TRAVAUX DIVERS
 100.000  : رأسمال  ملجموعة 

)مائة  لف( درهم.
 لتسييف :  لسيد  4ت مبارك رشيد
عمارة  لنخيل   :  ملقر  ال تماعي 

رقم 203 سيدي بيبي بيكرى. 
 ملدة : 99 سنة.

للمجموعة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية
بتاريخ فاتح   259 النزكان تحت رقم 

فبف 4ر 2021.
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social :  N°704، LOT

MESUGINA، DRARGA، AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE HILATECH
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

و لذي   2020 22 سبتمبف   ملنعقد في 

ذ ت  شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي : 

 STE HILATECH : السم  لتجاري 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 لرأسمال : 100.000 درهم.

حيث 4توفر : 

 500 على  هشام   لسيد  كناو 

حصة.

 لسيدة لطيفة بوصدرة على 500 

حصة.

 لهدف : بيع  أل هزة  ملعلوماتية.

 لعنو ن : بلوك 3 رقم 9 أ4ت  عزة 

تارود نت.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

: تسيف من طرف  لسيدة   لتسييف 

لطيفة بوصدرة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نوفمبف   02 في  بتارود نت   البتد ئية 

2020 تحت  لرقم  لتفتيبي 1236. 

308 P

INTERMASTER MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : رقم 11 ب  لهدى  كاد4ر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بأكاد4ر  2021،  ملسجل  4نا4ر   12

2021 تكونت شركة  4نا4ر   21 بتاريخ 

 : مسماة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

INTERMASTER MAROC رأسمالها 

 : مقرها  ال تماعي  درهم   100.000

رقم 11 ب  لهدى  كاد4ر.

 لهدف  ال تماعي : 
تا ر قطاعات  الملنيوم وملحقاته.

نجارة  الملنيوم.
 لتلميع.

عامة  ميع  لعمليات  وبصفة 
 لصناعية،  لتجارية،  لعقارية، 
أو  مباشرة  بصفة   ملالية،  ملتعلقة 
غيف مباشرة كلها أو  لها بالعمليات 
أن  شانها  من  و لتي  أعاله   ملذكورة 

تسهل وتنمي نشاط  لشركة.
ب   11 رقم   :   ملقر  ال تماعي 

 لهدى  كاد4ر.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
 100.000  : رأسمال  لشركة   
 100 حصة   1000 إلى  درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقسمة كما 4لي : 
 لسيد بنعي�سى محمد 500 حصة.
 لسيد  ليحياوي كريم 500 حصة.
من طرف  لسيد   : تسيف  لشركة 
و لسيد  ليحياوي  محمد  بنعي�سى 
كريم، بصفتهما  ملسيف ن  ملتضامنين 
وبإمضاء  محدودة  غيف  ملدة  لشركة 
لجميع  ملعامالت  لبنكية  فردي 

و إلد رية للشركة.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.
بمكتبة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت  فبف 4ر2021   3 بتاريخ 

.98162
تم   : بالسجل  لتجاري   لتقيد 
باملحكمة  لتجارية  بمكتبة  لضبط 
تحت   2021 فبف 4ر   3 باكاد4ر بتاريخ 

رقم 25989.
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BIVOUAC IGUELDAN 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وعنو ن مقرها  ال تماعي دو ر  زور 
تيوت - 83000 تارود نت  ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   6
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميز ت  لتالية : 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.BIVOUAC IGUELDAN

غرض  لشركة بإ4جاز :

مأوى، نزل.

 ملطعمة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر  زور 

تيو ت83000- تارود نت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 90.000 رأسمال  لشركة  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي : 

:   لسيد سعيد نا4ت �سي بحمان 

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300  :  لسيدة  ميلة  ملوسيح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  لسيد عز  لد4ن نا4ت �سي بحمان :

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء : 

بحمان  �سي  نا4ت  سعيد   لسيد 

 83000  - تيوت  دو ر  زور  عنو نه 

تارود نت  ملغرب.

عنو نها   لسيدة  ميلة  ملوسيح 

تارود نت   83000  - تيوت  دو ر  زور 

 ملغرب.

 لسيد عز  لد4ن نا4ت �سي بحمان 

 83000  - تيوت  دو ر  زور  عنو نه 

تارود نت  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة : 

بحمان  �سي  نا4ت  سعيد   لسيد 

 83000 تيوت-  دو ر  زور  عنو نه 

تارود نت  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

8 فبف 4ر   البتد ئية بتارود نت بتاريخ 

2021 تحت رقم 103.
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 AFRIQUEUROTRANS شركة
AND LOGISTIQUE

ش.م.م ش.و
رأسمالها 100.000.00 درهم

  ملقر  ال تماعي : بلوك C رقم 19
حي  لوفاء أكاد4ر

ICE 002725432000058
RC N°25977 

تأسيس  لشركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

1.  لتأسيس : 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكاد4ر 
نظام  خلق  تم   2021 4نا4ر   19 في 
تأسيس  لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية : 
مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة بشريك وحيد.
شركة   :  لتسمية 
 AFRIQUEUROTRANS AND

.LOGISTIQUE
 لهدف : تهدف  لشركة إلى : 

و لدولي   لنقل  لطرقي  لوطني 
لجمع أنو ع  لسلع على حساب  لغيف.

 19 C رقم  : بلوك   ملقر  ال تماعي 
حي  لوفاء أكاد4ر.

مدة  حددت   :  ملدة  ال تماعية 
 لشركة في 99 سنة.

أوعتو  تعيين  لسيد   :  لتسييف 
طارق،  لحامل لبطاقة  لوطنية رقم 
للشركة  وحيد  مسيف   ،BH295187

ملدة غيف محدودة.
مع ذلك، ستلتزم  لشركة بتوقيع 

 لسيد أوعتو طارق. 
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
مجزأة  درهم   100.000 في   لشركة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
على  لشكل  موزعة  للسهم  لو حد 

 لتالي : 
 لسيد أوعتو طارق : 1000  حصة 

أي 100.000 درهم. 
تم  إل4د ع   : 2.  إل4د ع  لقانوني 
بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   3 بتاريخ 

.98153
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ADJRIR TRANS شركة
SARLAUش. م. م

تأسيس شركة م م
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تم 

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

4نا4ر   15  : تحمل  لخصائص  لتالية 

2021

 ADJRIR TRANS  : -  لتسمية   1

ش م م
 100.000  : رأسمال  لشركة   -  2

1000حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 

100 درهم لكل حصة مملوكة ل : 

 د رير 4اسين : ب 500 حصة

 لشميطي  4طو : ب500 حصة

3 -  ملقر  ال تماعي : حي تودلي  4ت 

 عميفة  شتوكة  4ت باها.

نقل   : أال تماعي  -  لهدف   2

 ألشخاص لحساب  لغيف.

تسييف  لشركة من   : -  لتسييف   5

4اسين  د ريررقم  لبطاقة  طرف 

.V301028 لوطنية 

إ4د ع  مللف  لقانوني  تم   -  6

لدى  ملحكمة  البتد ئية  للشركة 

 3 بتاريخ   277 رقم  تحت  بانزكان 

فبف 4ر 2021.
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33ELEC شركة
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   20

ذ ت  لخصائص  لشركة   السا�سي 

 لتالية : 

شركة   :  لتسمية  لقانونية 

.33ELEC SARL AU

 لشكل  لقانوني : ش.م.م. بشريك 

وحيد.
5  لعمارة  رقم   :  ملقر  ال تماعي 
شارع  نزكان  لحي   3223 رقم 

 ملحمدي أكاد4ر.

بيع  ملو د   :  لغرض  ال تماعي 

و ملعذ ت  لكهربائية و لعقاقيف.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
 2000 أالف درهم مقسمة  لى   200
درهم   100 بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة للسيد سعيد وشميح.
تم تعيين  لسيد سعيد   :  لتسييف 
غيف  ملدة  للشركة  مسيف   وشميح 

محدودة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري- 
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 فبف 4ر   8 بأكاد4ر بتاريخ 

 لرقم 98233.
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ARSAB TRANS شركة
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   26
ذ ت  لخصائص  لشركة   السا�سي 

 لتالية : 
شركة   :  لتسمية  لقانونية 

.ARSAB TRANS SARL
 لشكل  لقانوني : ش.م.م.

:  لطابق  ألر�سي   ملقر  ال تماعي 
ر ركة  مسكينة  لد  تجزئة   21 رقم 

أكاد4ر.
 لغرض  ال تماعي : نقل  لبضائع 

للغيف.
في  حدد   :  :  لرأسمال  ال تماعي 
 1000 أالف درهم مقسمة من   100
درهم   100 بقيمة  حصة   تماعية 
للحصة موزعة مناصفة بين  لسيد 

خالد صبار و لسيد  نو ر  رز ز.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 
خالد صبار مسيف  للشركة ملدة غيف 

محدودة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 فبف 4ر   8 بأكاد4ر بتاريخ 

 لرقم 98232.
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AMINE 249
تأسيس شركة

I - بناء على عقد عرفي حرر بتزنيت 

وضع  تم   ،2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

محدودة  لشركة   لقو نيناألساسية 

وذ ت  للشريك  لوحيد   ملسؤولية 

 لخصائص  لتالية : 

.AMINE 229 : لتسمية  

 لهدف : 

نجارة في  لخش2 و الملنيوم.
شارع   01 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

 زغار تجزئة  وميغا حي  فر ك- تيزنيت.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

إلى  مقسم  درهم،   10.000 مبلغ 

100 درهم  100 حصة   تماعية ب 

للحصة.

من  ستسيف  لشركة   :  لتسييف 

طرف  لسيد  مرير محمد  مين ملدة 

غيف محدودة.

- تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة   II

فبف 4ر   9 4وم  بتيزنيت   البتد ئية 

2021 تحت عدد 29/2021. 
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 SOCIETE ALUMINIUM

TANIGTE SARL D’A.U
تأسيس  لشركة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   5

ذ ت  ملسؤولية  تانيكت  أليمينيوم 

و لتي  للشريك  لوحيد   ملحدودة 

تحمل  لخصائص  لتالية : 

 SOCIETE  :  لتسميـــــــــــة 

 ALUMINIUM TANIGTE SARL

ذ ت  شركة   : ألصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدود للشريك  لوحيد.

 لهدف  ال تماعي : شركة صناعة 

وتجارة  أللومينيوم.
مقسمة إلى   100.000  : رأسمال   

100.00 درهم  1000 حصة من فئة 

للحصة مجزأة كما4لي : 

 1000 هشام  بوهوش   لسيد 

حصة.

99 سنة  بتد ء من تاريخ   :  ملـــــــــدة 
 لتأسيس.

 لسنة  ملاليــــــــة : من فاتح 4نا4ر إلى 
31 ديسمبف من كل سنة.

1602 رقم  : زنقة   ملقر  ال تماعي 
16 حي  لسعادة  لدشيفة.

بوهوش  للسيد   :  لتسييـــــــــــــــر 
هشام.

باملحكمة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   3 4ومه  بانزكان   البتد ئية 
رقم  عدد281/2021  تحت   2021

 لسجل  لتجارى22321.
316 P

 AJYAL KHADAMATE 
ش.م.م

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

وبتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   15
محدودة  ملسؤولية سجلها  لتجاري 

رقم 25955 ذ ت  ملميز ت  لتالية : 
 AJYAL«  :  لتسمية 

.»KHADAMATE
ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة.
شارع   20 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
مسعود  لوفقاوي  لطابق   لحاج 
حي  لسالم   9 رقم   لثالث  لشقة 

 كاد4ر.
 لرأسمال : 000 100 درهم.

مكت2  الستشار ت   :  لهدف 
و لتو يه.

 لدر سة و لتكوين.
شناح  :  لسيد  بر هيم   لشركاء 

و لسيد حمزة  كويس.
: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
 لسيد  بر هيم شناح و لسيد حمزة 

 كويس.
 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف. 
تم  ال4د ع   :  ال4د ع  لقانوني 
باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح فبف 4ر 

.98138
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حسابات  دميم ش.م.م

336 شارع  ملقاومة  4ت ملول

 لهاتف 0528220002

 لفاكس 0528229216

 BH UNIVERSAL شركة

TRADING
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة وذ ت  لشريك  لوحيد 

بمو 2 عقد عرفي محرر بتاريخ 
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر   29

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية : 

 BH شركة   :  لتسمية 

 .UNIVERSAL TRADING

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بقيمة  حصة   تماعية   1000 إلى 

في  كلها  وهي  للو حدة  در هم   100

ملكية  لسيد هماد  بر هيم.

:  لطابق  لسفلي  مقر  لشركة 

برنامج  ليمن   20 عمارة رقم   5 رقم 

 لدشيفة  لجهاد4ة.

نشاط  لشركة : نقل  ألمتعة غيف 

لحساب  لغيف،  آلالت   ملصحوبة 

 ملتحركة،  الستيف د و لتصد4ر

هماد  عين  لسيد   :   لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف   بر هيم 

محدودة.

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

 لوحيد للمسيف  لسيد هماد  بر هيم.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف. 

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية  نزكان   لضبط 

 326 تحت رقم   2021 فبف 4ر   9 4وم 

ورقم  لسجل  لتجاري 22363.

318 P

 STE BEN OUCHIKH
SOLAIRE SARL

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
 STE BEN   سم  لتجاري 

.OUCHIKH SOLAIRE SARL
 لعنو ن - 35 زنقة 2 بلوك ب حي 

 لجد4د  4ت ملول.
وتركي2  ملعذ ت  تا ر   :   ملهام 

 لفالحية.
تا ر وتركي2  اللو ح  لشمسية.

 100.000  : مال  لشركة  ر س 
درهم.

-  لسيد مبارك  لشيخ   :  لتسييف 
مشارك ومسيف للشركة.

مشارك  بنيحيي  4وب   لسيد 
ومسيف للشركة.

تم  إل4د ع  لقانون  ألسا�سي لدى 
باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 
تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ   نزكان 
رقم  و لسجل  لتجاري   308 رقم 

.22353
319 P

BASMA MAHBOUB شركة
ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد 
عمارة  لنخيل،  لطابق  ألول، رقم 
23، شارع  لحرية، أوالد تا4مـــة، 

إقليـــم تــــارود نــــت
تأسيـــــــــــــــس

موقـع  عرفي  عقــد  بمقتضـى   )1
4نا4ر   26 بمد4نـة أوالد تا4مة بتاريـخ 
تارود نت  بمد4ـنة  ومسجـل   2021
4وم 31 4نا4ر 2021 تم وضع  لقانــون 
ذ ت  ملسؤوليـة  لشركـة   ألسا�سي 
وذ ت  لشريك  لوحيد   ملحـدودة 

تتميـز بالخاصيـات  آلتيــة : 
شـــــركة   :  لتسميـــــــة  ال تماعيــــــــــــة 
م.م ش ذ ت   BASMA MAHBOUB

 لشريك  لوحيد.
:  لسيد بوشفر   لشريك  لوحيد 

نور  لد4ن.
 لغــــــرض  ال تماعــــــــــــــــي : 

مقاول في  ألشغال  ملختلفة.

وتوزيع  ألكياس  وشر ء  بيع 
 لورقية.

 ستئجار  ليد  لعاملة  لفالحية.
 الستيف د و لتصد4ر.

 لتجــــــارة بصفـــــة عامـــــــة. 
عمارة   :  ملقــــــــر  ال تماعــــــــــــي 
 ،23 رقم   لنخيل،  لطابق  ألول، 
إقليـــم  تا4مـــة،  أوالد  شارع  لحرية، 

تــــارود نــــت.
  ملـــــــــــــــدة : حددت مـــدة  لشركـــة في 
4ـوم  لتأسيـس  إبتد ء  من  سنة   99

 لنهائــي للشركــة.
رأس  ملال  حـدد   : رأس  ملـــــــــــــــــال 
إلى  درهم مقسـم   100.000 في مبلـغ 
1000 حصة إ تماعيــة من فـئة 100 

درهم ومــوزع على  لشكــل  آلتي : 
 1000  :  لسيد بوشفر نور  لد4ن 

حصة إ تماعية.
بوشفر  عين  لسيد   :  لتسيـــيــــــــــــر 
للشركــة  وحيد  كمسيـــر  نور  لد4ن 

وذلك ملــدة غيف محدودة. 
في  تبتدأ   :  لسـنــــــة  ال تماعيــــــــة 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في31 ديسمبف.
تم  إل4د ع   :  ال4د ع  لقانوني 
  لقــانــوني لـدى كتـابــة  لضبــط بــاملحـكمة
فبف 4ر   3  البــتــد ئيـة بتــارود نــت 4ـوم 

2021 تحث رقـم 91.
320 P

STE AYOUCIN TOURS
SARL

ICE. 002737033000044
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   28
محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية : 
 STE AYOUCIN  :  لتسمية 

.TOURS Sarl
عيت  تما  دو ر   :  ملقر  ال تماعي 

در رك  كاد4ر.
 لهدف : نقل  ملستخدمين.

 100.000  :  لرأسمال  ال تماعي 
درهم.

 لتسييف :  لحسين مرباح.
 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  ملالية : فاتح 4نا4ر حتى 31 
ديسمبف. 

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 
 98220 رقم  تحت  باكاد4ر   لتجاري 
رقم  لسجل   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

 لتجاري 26091.
321 P

CELIA LOGISTIQUE
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

تأسيس
في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ  و ملسجل   2020 ديسمبف   25
28 ديسمبف 2020 بانزكان تم تأسيس 
شركة CELIA LOGISTIQUE ش.م.م 

ذ ت شريك وحيد. 
هدفها : نقل  لبضائع وطنيا ودوليا 

لحساب  لغيف.
 8 :  لغرفة رقم   لعنو ن  لتجاري 
مارس  لحي   3 شارع   27 عمارة رقم 

 لحسني تغزوت  نزكان.
رأسمالها : 100.000 درهم موزعة 
إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي : 
 1000  : أبوطال2  أ4وب   لسيد 

حصة.
أبوطال2  أ4وب  تعيين  لسيد  تم 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة. 
أ4وب  توقيع  لسيد  تم  عتماد 
و لوثائق  في  ميع  لعقود  أبوطال2 

 إلد رية. 
رقم   لسجل  لتجاري  إل4ضاحي 

 .22231
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بإنزكان   البتد ئية 

2021 تحت رقم 197. 
322 P

CAFE BEL-MENTHE شركة
حي  در ر  قامة  4ور شارع تمونت 

محل 07 تيكوين  كاد4ر
تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكاد4ر 
بتاريخ 16 ديسمبف 2020، تم تأسيس 
صفاتها  محدودة  ملسؤولية  شركة 

كما 4لي : 
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.CAFE BEL-MENTHE : لتسمية 
 لهــدف : تهدف  لشركة أساسا إلى 

: مقهى.
وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية 
 لصناعية  ملالية و لعقارية  ملتعلقة 
وكل  ألنشطة  باالنشطة  ملذكورة 
شأنه  من  طابع  ذ ت  أو   ملشابهة 

توسيع وتنمية  لهدف  ال تماعي.
حي  در ر  قامة   :  ملقر  ال تماعي. 
تيكوين   07  4ور شارع تمونت محل 

 كاد4ر.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتسجيل بالسجل  لتجاري باستثناء 

حالة  لتمد4د أو  لفسخ  ملسبق.
  لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
 300 إلى  مقسم  درهم   30.000 في 

حصة.
 لسيد موالي عبد  لغفار  لفياللي 

160 حصة.
 120  لسيد  ملهدي  لفياللي 

حصة. 
:  لسيد  ملهدي  لفياللي    لتسييف 
مسيف للشركة وذلك ملدة غيف محدودة. 
و ملستنذ ت   ميع  لشيكات 
بتوقيعات  صالحة  ستكون   لبنكية 
مشتفكة اللسيد موالي عبد  لغفار 
و لسيد  ملهدي  لفياللي   لفياللي 
على  منهم  الثنين  بالتوقيع  ملشتفك 

 ألقل.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 2021 4نا4ر   6 بأكاد4ر 4وم   لتجارية 

تحت رقم 97832.
323 P

CABINET CHAM شركة
ش.م.م بشريك و حد

رأسمالها 200.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : بلوك D2، رقم 3 

حي  لد خلة أكاد4ر
تـأسـيـس 

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بمو 2 
 2020 نوفمبف   23 بتاريخ  خاص 
نوفمبف   23 4وم  بأكاد4ر  و ملسجل 
وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2020
لشركة ذ ت مسؤولية محدودةذ ت 

 لخاصيات  لتالية : 

: تهدف  لشركة د خل  1.  لـهــدف 
 ملغرب كما بالخارج.

أعمال  ملحاسبة،  لتصاريح 
و لتقارير  لضريبية.

تأسيس  لشركات. 
در سة  ملشاريع.

في  ملجال  قانونية   ستشار ت 
 لضريبي.

 CABINET«  : 2.  لتسميــة 
CHAM« ش.م.م بشريك و حد.

 ،D2 بلوك   : 3.  ملقر  ال تماعي 
رقم 3 حي  لد خلة أكاد4ر.

2.  لـــمــدة : 99 سنة
درهم   200.000  : 5.  لـرأسـمـال 
حصة   تماعية   2000 إلى  مقسم 
100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 
مساهمة  إلرث  طريق  عن  مكتتبة 
 ملنهي للسيد شام عبد  لرحيم لصالح 
»CABINET CHAM« ش.م.م  شركة 
محررةبالكامل،  و حد،  بشريك 

ومسندةإلى  لسيدشام عبد  لرحيم.
 31 : من فاتح 4نا4ر إلى  6.  لـسـنـــة 

ديسمبف. 
7.  لـتـسـيـيف : يسيف  لشركة ملدة غيف 
عبد  لرحيم،  شام  محدودة  لسيد 
حامل بطاقة  لتعريف  لوطنية رقم 

.JB2920
 26065  : 8.  لسجل  لتجاري 

أكاد4ر.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 4وم 

.98222
بمثابة مقتطف وبيان

324 P

DIGITAL NOUN
 » Sarl « 

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : N°176 AVENUE

 ALLAL BEN ABDELLAH
GUELMIM

ICE : 002723519000008
تـــأسيــس

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   )1 
تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   15
باملميز ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية : 

 DIGITAL شركة   :  لتسمية 

.NOUN

شارع   176 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

عالل بن عبد هللا كلميم.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 لشــــــــــــــركاء :  لسادة : 

  سماعيل بولخزين : 500 حصة. 

  ملصطفى بولخزين : 500 حصة.

أشغال  في  مقاول   :  لهـــــــــــــــــدف 

مقاول في أشغال   لطباعة  إلشهار+ 

 لبناء وأشغال مختلفة.

 ملسيف  لقانوني :  لسيد إسماعيل 

بولخزين.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

2021 تحت رقم 29/2021.

325 P

DIGIONETECH
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

تم  في  كاد4ر  للعقد  ملؤرخ  طبقا 

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص  لتالية :

.DIGIONETECH SARL : السم 

:  لخدمات  لرقمية   لهدف 

و لشبكات  ملعلوماتية.

رأسمال  ملجموعة : 60.000 درهم

و لحسن  هري2  محمد   لتسييف 

سعيدي.

 ملقر  ال تماعي : رقم 6 زنقة 567 

إ4ر ك بو ركان.  كاد4ر.

 ملدة : 99 سنة.

للمجموعة  تم  ال4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري للمحكمة  لتجارية 

بتاريخ  98197 رقم  تحت   باكاد4ر 

 5 فبف 4ر 2021.

326 P

CHIC & CUTE S.A.R.L
 ملقر  ال تماعي : محل 6 عمارة 

مومن 3 شارع موالي عبدهللا  كاد4ر.

 نشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 4نا4ر 

وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

 ملميز ت  لتالية :

.CHIC & CUTE S.A.R.L : السم 

هدف  لشركة :

بيع  ملالبس  لجاهزة.

 ملدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ،  في  محدد   لر سمال 

 1000 مقسم  لى  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للسيد  تم  كتتابها  قد   لو حدة 

500 حصة وللسيدة   لنابل�سي رمزي 

منال  لنابل�سي 500 حصة.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيف 

للشركة ملدة   لنابل�سي رمزي كمسيف 

صالحية  إعطائه  مع  محدودة  غيف 

 إلمضاء  إلد ري و لبنكي.

لتكوين  4تم  قتطاع 5%   :  ألرباح 

عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.

  إل4د ع  لقانوني تم  إل4د ع  لقانوني

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ  98212 رقم  تحت   باكاد4ر 

 5 فبف 4ر 2021.
للخالصة و لتذكيف

 قبال حسن

327 P

 SOCIETE CHELSEA

DECOUPE LAZER
SARL D’A.U

تأسيس  لشركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   2

تشيلسيا د4كوب الزير ذ ت  ملسؤولية 

و لتي  للشريك  لوحيد   ملحدودة 

تحمل  لخصائص  لتالية : 

 ST E CHELSEA  :  لتسميـــــــــــة 

.DECOUPE LAZER
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ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
 ملسؤولية  ملحدود للشريك  لوحيد.

: شركة تقطيع   لهدف  ال تماعي 
 لحد4د بالليزر.

إلى  مقسمة   100.000  : رأسمال 
100.00 درهم  1000 حصة من فئة 

للحصة مجزأة كما4لي : 
 لسيد أحمد باهمو 1000 حصة.
99 سنة  بتد ء من تاريخ   :  ملـــــــــدة 

 لتأسيس.
 لسنة  ملاليــــــــة : من فاتح 4نا4ر إلى 

31 ديسمبف من كل سنة.
زنقة   21 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

510  لجرف،  نزكان.
 لتسييـــــــــــــــر : للسيد أحمد باهمو.

باملحكمة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   2 4ومه  بانزكان   البتد ئية 
رقم   272/2021 عدد  تحت   2021

 لسجل  لتجاري 22303.
328 P

CHAHBA CAR   Sarl  AU
Au Capital de 500 000,00 Dhs

 Siège Social: N°112 AVENUE CHARIF EL
 IDRISSI GUELMIM

ICE : 002732907000090

CHAHBA CAR
تـــأسيــس

1( بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 26 
2021، تم تأسيس شركة ذ ت  4نا4ر 
وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باملميز ت  لتالية :
.CHAHBA CAR : لتسمية 

شارع  لشريف   :  ملقر  ال تماعي 
 إلدري�سي رقم 112 كلميم.

درهم   500.000  :  لرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.
  5000  : شهبة  ملختار   لسيـــــــــــد 

حصة.
كر ء  لسيار ت بدون    :  لهـــــــــــدف 

سائق.
 ملسيف  لقانوني : شهبة عبد هللا.  

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   2 بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

2021 تحت رقم 39/2021.
329 P

FUN VILLAGE MAROC  
 SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتاسي�سي 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية : 

 FUN VILLAGE  :  لـتـسـميـــــــــــــــة 

.MAROC SARL

 813 شارع   :  لـمـقر  ال ـتـماعــي 

 لطابق  الول شقة رقم 1 حي  ملسيفة 

 كاد4ر.

 لـمـوضـــــوع : حد4قة  لاللعاب.

مــــــدة  لشركــــــة : 99 سنة. 
رأسمـــال  لشركـــة : 100.000.

زهيف  لعربي   : :  لسيد   لـتسـيـيــــــــــــــــــر 

و لسيدة زهيف سميفة.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

بتاريخ  98181 رقم  تحت   بانزكان 
 2 فبف 4ر 2021 رقم سجلها  لتجاري 

هو  26003.

330 P

STE FOXDOR
تأسيـــس شركـــــــة

مؤرخ  عرفي  محضر  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2021 4نا4ر   21 بتاريخ 

 لشركة ذ ت شريك وحيد  لتالية : 
دور  فوكــس  شركة   :  لتسمية 

)STE FOXDOR(، ش.م. م.

تسويـــق وتوزيـــع  ميع   :  لهـد ف 

مو د وآثــــات  ملنــــــزل.

إوالد  لتفنة   :  ملقر  ال تماعي 

بور ا  سدي   لجماعة  لقروية 

تــارود نـــت.
 100.000 حدد في مبلغ   : رأسمالها 

درهم مقسم إلى 1000 حصة   تماعية 

بقيمة 100 درهم للو حدة :

حصة   1000 أكـــز ر  فاطمة 

  تماعية.

 : عهد للسيدة   لتسييف و إلمضاء 

أكز ر فاطمة.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

  78/2021 رقم  تحت  بتارود نت 

 : ت  2021، س–  بتاريخ فاتح فبف 4ر 

.7375
 عن  ملسيف

331 P

تايمة توزيع
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة من شريك و حد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  تا4مة،  بأوالد   ،2021 4نا4ر   25

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة من شريك و حد 

ذ ت  ألوصاف  لتالية :

 لتسمية : تا4مة توزيع.

 لغرض : تسييف  ميع محطات بيع 

 لوقود كما 4لي :

توزيع باملفرق للوقود و لزيوت.

وصيانة  ميع  تشحيم  غسل، 

 ملركبات.

بيع قطع  لغيار،  ميع  ملركبات.

 ستغالل متجر.

مطعم  الكالت   ستغالل مقهى، 

 لسريعة ومطعم.

 ستغالل باحة لاللعاب  ألطفال.

ر بحة  حي   :  ملقر  ال تماعي 
تا4مة  170  والد  رقم  زنقة  لخليل 

تارود نت.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
ر س  ملال : 100.000 درهم مجزأة 

إلى 1000 سهم من فئة 100 درهم.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   :  لتسييف 

شريكها  لوحيد  محدودة  غيف  ملدة 

 لسيد نجمي  لعربي.

بعد  قتطاع  لحصة   :  ألرباح 

4وزع  لالدخار  لقانوني   ملخصصة 

وفقا  على  لشريك  لوحيد   لباقي 

ملقتضيات  لقانون  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   3 4وم  لتارود نت   البتد ئية 

2021، تحت رقم 88.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري بنفس  ملحكمة 4وم 3 فبف 4ر 

2021، تحت رقم 7391.

332 P

ج ك ز سليكت ترنس
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
أكتوبر   8 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2020

بالخصائص   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 السم : ج ك ز سليكت ترنس.

لحساب  نقل  لبضائع   :  لهدف 

 لغيف.

 100.000  : ر سمال  ملجموعة 

درهم.

 ملسيف :  مال كور ني.

 ملقر  ال تماعي : بلوك أو 13 رقم 

51 حي  لد خلة، أكاد4ر.

 ملدة : 99 سنة.

للمجموعة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

بتاريخ  98125 رقم  تحت   بأكاد4ر 

 29 4نا4ر 2021.

333 P

أو فوراج
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
تم  في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص  لتالية : 

: أو فور ج شركة محدودة   السم 

 ملسؤولية.

 لهدف : حفر  ألبار. 

 100.000  : رأسمال  ملجموعة 

درهم.

 لتسييف : أكوريم نو ل.

 ملقر  ال تماعي : بلوك ج1 رقم 71 

 لد خلة أكاد4ر.

 ملدة : 99 سنة.
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للمجموعة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
بتاريخ  98186 رقم  تحت   بأكاد4ر 

 2 فبف 4ر 2021.
334 P

حسنية بيسكا
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
تم  في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص  لتالية : 
شركة  بيسكا  حسنية   :  السم 

محدودة  ملسؤولية. 
وشر ء  السماك  بيع   :  لهدف 

بالجملة و لتقسيط 
 100.000  : رأسمال  ملجموعة 

درهم.
 لتسييف : عادل نميعا.

 ملقر  ال تماعي : عمارة أفولكي 10 
36 طابق  ألر�سي  لحي  ملحمدي  رقم 

 كاد4ر.
 ملدة : 99 سنة.

للمجموعة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
بتاريخ  98185 رقم  تحت   بأكاد4ر 

 2 فبف 4ر 2021.
335 P

شركة أورتاليزاس ايل أغيال
شركة محدودة  ملسؤولية 

 ICE : 002304862000046 TP :
 48301136 IF : 37645614 RC :

22623
بناء على سند عرفي محرر في   -  1
بأكاد4ر تم تأسيس   2019 4وليو   22
حس2  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

 لبيانات  لتالية.
: شركة أورتاليز س  4ل   لتـسميــة 

أغيال » شركة محدودة  ملسؤولية.
تصد4ر   : أهــد ف  لشـركـــة 

 ملنتجات  لفالحية.
سيدي  شارع   :  ملقـر  ال ـتمــاعـي 
محمد عمارة أ مكت2 رقم 10 أكاد4ر.

  ملدة : 99 سنة.

ساهم  ملشاركون   :  ملســاهمــة 

درهم كرأسمال   100.000 بما قدره 

1000 حصة ب   لشركة مقسم إلى 

على  لشكل  للو حدة  درهم   100

 لتالي : 

 لسيد لوبيز بيز رو سيف فين : 500 

حصة. 

 لسيدة حبيبي سهام : 500 حصة.

 إلد رة : يسيف  لشركة  لسيد لوبيز 

بيز رو سيف فين ملدة غيف محدودة.

مــن  تبتدئ   :  لسنـة  ال تمــاعيـة 

فاتــح 4نا4ــر وتنتهــي فــي 31 ديسمبف.

تــم  إل4ــد ع  لــقـد   : -  إل4ــد ع   2

باملحكمـة  بكتابــة  لضبـط   لقانونــي 

 89772 رقم  تحــت  بأكاد4ر   لتجارية 

بتاريخ 02 مارس 2020.
 لخــالصـــــــة و لبــيــــــان

336 P

اول كوسميتو بارا.م.م. م.
تأسيس شركة

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 

2021 تم تأسيس شركة  فاتح فبف 4ر 

 ول كوسميتو بار .م.م. م.

بيع  ملنتجات  لشبه   : هدفها 

 لطبية و لشبه  لصيدلة.

شارع  و123   121 رقم   :  لعنو ن 

 لحسن  لثاني  نزكان.

رأسمالها : 100.000 درهم موزعة 

إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم.

تعيين  لسيد  لو لي  4وب  تم 

غيف  ملدة  للشركة  و ملوقع  كمسيف 

محدودة. 

99 سنة  : مدة عمر  لشركة   ملدة 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

رقم   لسجل  لتجاري  إل4ضاحي 

.22323

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   5 بتاريخ  ألنزكان   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 300. 

337 P

شركة مركز الجنتان الخاص
ش.م.م. 

رقم  ؤ555  لطابق  لثاني حي  در ر 

تكوين  كاد4ر 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم إحد ث  لقانون   2021 4نا4ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي : 

مركز  لجنتان  شركة   :  السم 

 لخاص ش.م.م.

مركز  لتدري2 و لدعم   :  ملوضوع 

 ملدر�سي -  لحضانة. 

مقر  لشركة : رقم  ؤ555  لطابق 

 لثاني حي  در ر تكوين  كاد4ر.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتدء  من 

4وم تأسيسها.

رأسمالها : حدد في مائة  لف درهم 

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم وموزعة على   100 و حدة منها 

 لطريقة  لتالية : 

 : لحميد�سي  حكيمة   لسيدة 

1000 حصة.

عينت   : وإد رة  لشركة  تسييف 

مسيفة  لحميد�سي  حكيمة  ة   لسيد 

وحيدة للشركة ملدة غيف محدودة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

98226/2021  لسجل  رقم  تحت 

 لتجاري 26097.

338 P

شركة كولدن شريمب
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   2020 ديسمبف   9

 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  ملساهم  لو حد 

 لتالية : 

كولدن  شركة   :  لـتـسـميـــــــــــــــة 

شريم2.

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة ملساهم  لو حد.

 لـمـوضـــــوع : 

تغليف وتعلي2  ملنتجات  لبحرية.

بيع وشر ء  ملنتجات  لبحرية.

أبر ز  تجزئة   :  لـمـقر  ال ـتـماعــي 

 لرقم 507  لحي  ملحمدي أكاد4ر.

سنة  بتد ء   99  : مــــــدة  لشركــــــة 

من 4وم تأسيسها سنة

 100.000  : رأسمـــال  لشركـــة 

حصة من   1000 درهم مقسم على 

فئة 100 درهم للحصة.

 لشركاء ومساهمتهم :

 لسيد نا ل زكرياء 1000 حصة. 

 ألربـــــــــــــــــــاح : 4تم  قتطاع نسبة % 5 

من  ألرباح لالحتياط  لقانوني و لباقي 

4وزع سو ء  تقرير  لشركاء   حس2 

 آو 4نقل.

من  تسيف  لشركة   :  لـتسـيـيــــــــــــــــــر 

رقم  زكرياء،  نا ل  طرف  لسيد 

 JK25356 بطاقة  لتعريف  لوطنية 

 2252 تيليال  لرقم  بحي  و لساكن 

تكيوين أكاد4ر. 

 لسنـــة  ال تمـاعيـة : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

فاتح  4ـوم   ملحكمة  لتجارية  كاد4ر 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 98127.
للخالصة  لبيان

339 P

 ئتمانيان أ4ت ملول »فـيكـام كونسيلتنك«

عمارة  لصد4ق  لطابق  لثاني طريق تزنيت 

شارع  لحسن  لثاني أ4ت ملول.

10عمارة  مال  لطابق  لثاني شارع  لقصر 

 لبلدي  أكــــاد4ــر

شركة ايتما واسو 
 ش.ذ.م.م.

تجزئة  ركانة رقم E 08  4ت ملول 

 نزكان

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

  2012 أبريل   2 بتاريخ    الستثنائي 

تمت  ش.ذ.م.م.  و سو  شركة  4تما 

 ملصادقة على ما 4لي :

 لتصريح باالنحالل  لتام لشركة 

 4تما و سو  ش.ذ.م.م.
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 MR. MOHAMED   تعيين  لسيد

أعمال  لتصريح  لتتبع   OUASSOU

عليها  و لتشطي2  بانحالل  لشركة 

ومصالح  من  لسجل  لتجاري 

 لضر ئ2 و غيفها.

تعيين مقر  النحالل : تجزئة  ركانة 
رقم E 08  4ت ملول  نزكان

 إل4د ع  لقانوني

لدى  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقد 

4نا4ر   22 بتاريخ   بانزكان   البتد ئية 

2021 تحت رقم 182.

رقم  تحت  و لسجل  لتجاري 

8809،  باملحكمة  البتد ئية بانزكان.

340 P

 STE AGADIR MALL CENTER
 SARL

 ملقر  ال تماعي : شقة 1 عمارة 2 
زنقة خاليد بن  لو ليد حي  لد خلة 

 كاد4ر

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى    

 26 4نا4ر 2021 قرر مساهمو  لشركة 

ما 4لي :

 لحل و  لتصفية  ملسبقة للشركة.

سعيد  زنكوك  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

كمكان  مقر  لشركة  إتخاد 

للتصفية 

تم  إل4د ع   إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية باكاد4ر  تحت رقم  

98212  بتاريخ 5 فبف 4ر 2021.                                                        

للخالصة و لتذكيف

341 P

BERCHIL TRANS شركة
ش.م.م

 النحالل  ملسبق  للشركة
بمقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك 

 BERCHIL TRANSللشركة  لوحيد 
 100000 رأسمالها   SARL A.U

للشركة  باملقر  ال تماعي   ملنعقد 

بتاريخ 1 فبف 4ر2021 قرر ما4لي :  

من  لقانون   19 على  لبند  بناء 
  BERCHIL TRANS  ألسا�سي لشركة 
برشيل  قرر  لسيد   SARL A.U

خاليد النحالل  ملسبق للشركة. 
خاليد  برشيل  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.
كمقر   مقر  لشركة  تحد4د 

للتصفية . 
تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
بمد4نة  باملحكمة  البتد ئية 
تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ   نزكان 
رقم  رقم307 لسجل  لتجاري 

.21701
342 P

BERCHIL TRANS شركة
ش.م.م

 النحالل  لنهائي  للشركة
بمقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك 
 BERCHIL TRANSللشركة  لوحيد 
SARL AU رأسمالها 100000  ملنعقد 
بتاريخ  للشركة   باملقر  ال تماعي 

1 فبف 4ر2021  قرر ما 4لي :
 ملو فقة على حسابات  لحصيلة 

 لسنوية للتصفية .

 إلبر ء للمصفي.
 إلغالق  لنهائي لتصفية  لشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 
بمد4نة  نزكان   ملحكمة  البتد ئية 
بتاريخ 9 فبف 4ر 2021 تحت رقم 320 

 لسجل  لتجاري  رقم 21701.
343 P

 SOCIETE BAHIA
ALMOGGAR GARDEN

SARL
رأسمالها 10.000  درهم

رقم 12 مرك2  ملوكار شارع محمد 
 لخامس   كاد4ر

خالل  معهم  لعام  لغيف لعادي 
 ملنعقد بتاريخ 8 ديسمبف 2020، قرر 
 BAHIA ALMOGGAR شركاء شركة
مسؤولية  ذ ت  شركة   GARDEN

محدودة، ما 4لي : 

حل  لشركة  بتد ء  من 8 ديسمبف 

  .2020

تعيين  لسيد  و د محمد مصفيا 

للشركة وتحد4د مهامه و  لتز ماته. 

للشركة  لكائن   ملقر  ال تماعي 
ب  رقم 12 مرك2  ملوكار شارع محمد 

مقر  نفسه  هو   لخامس  كاد4ر  

تصفية  لشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية باكاد4ر بتاريخ 2  فبف 4ر2021 

تحت رقم 98170 .

344 P

 BP & ENGINEERING   شركة
ش م م

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2021 4نا4ر   5  الستثنائي  ملؤرخ في 

قرر ما 4لي :

فسخ مسبق للشركة ؛

 BENISAAD  ستقالة  لسيد 

 PAOLI JEAN و لسيد   AHMED

مهامهما  من   FRANÇOIS MARIE

كمسيف4ن للشركة ؛

 BENISAAD تعيين  لسيد 

AHMED كمصفي للشركة ؛

تحد4د مقر  لتصفية في  لعنو ن 
27  لطابق  لسابع عمارة   لتالي: رقم 

شارع  ملقاومة  تيفاوين  إقامة   E2

 كاد4ر ؛

ثم  ال4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2021 فبف 4ر   2 في  بأكاد4ر   لتجارية 

تحت عدد 98171.

345 P

 STE LIPSON CONSULTING

)SARL(
.AU CAPITAL : 10.000,00 DH

 Siège Social : PROPRIETE NADAR

 .DOUAR LAAZIB LAQLIAA AIT MELLOUL

R.C N° : 11063 - INEZGANE

إغالق و تصفية  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

مارس   19  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 

2020   للشركة :

LIPSON CONSULTING SARL
تم تقرير ما 4لي :

 ملو فقة على حسابات  لتصفية.
وال4ة  ملصفي  لسيد   انا  إنهاء 

 ملهدي.
بصفة  وتصفية  لشركة  إغالق 

نهائية.
تم  لقيام باإل4د ع  لقانوني: لدى 
بتاريخ بإنزكان    ملحكمة  البتد ئية 

  8 فبف 4ر 2021 تحت رقم : 313.
346 P

  STE LIPSON CONSULTING
SARL

.AU CAPITAL : 10.000,00 DH
 Siège Social : PROPRIETE
 NADAR DOUAR LAAZIB
 .LAQLIAA AIT MELLOUL

R.C N° : 11063 - INEZGANE
 لحـــــــــل  ملسبـــــــق

محضر  لجمع  بمقت�سى 
  لعام  الستثنائي  ملنعقد  بتاريخ

 LIPSON للشركة    2020  19 مارس 
تقرير تم   CONSULTING SARL 

 ما 4لي :
قرر  لحل  ملسبق للشركة  بتد ء 

من  16 سبتمبف 2016.
للشركة  مصفيا  بصفته  عين 

 لسيد   انا  ملهدي.
ملك نادر   : حدد مقر  لتصفية   

دو ر  لعزي2  لقليعة  4ت ملول.
تم  لقيام باإل4د ع  لقانوني :   لدى 
 ملحكمة  البتد ئية بإنزكان  بتاريخ  8 

فبف 4ر 2021 تحت  رقم  312.
347 P

 NOOR CONNECT
      إلشهار  لقانوني

بمقت�سى   لعقد  لعرفي  ملحرر 
2021  قرر شركاء  31 أكتوبر  بتاريخ 
 لشركة  NOOR CONNECT شركة 
رأسمالها      محدودة  مسؤولية  ذ ت 
 : مقرها  و  لكائن   درهم   200  000
عمارة  ريحا تجزيئة   6 رقم  توطين   

 لبوخاري ما 4لي :
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  لتصفية  لنهائية للشركة.
غلق عمليات  لتصفية .

ذمة  ملصفي  لسيد صميلي  إبر ء 
خالد

تم  إل4د ع  لقانوني لدى كتابة    
 لضبط  باملحكمة  البتد ئية بانزكان  
بتاريخ 5 فبف 4ر2021 تحت رقم 305.
348 P

 MULTIFISERVICES شركة
ش.م.م

رأسمالها 100.000.00 درهم
 ملقر  ال تماعي : رقم 27-25, زنقة 
 لقصبة بلوك3 حي أسايس أ4ت 

ملول إنزكان
فسخ مسبق

محضر  لجمع  لعام  بمو 2 
ديسمبف   16 4وم   الستثنائي  ملوقع 
 26 4وم  بأكاد4ر  و ملسجل   2019
شركة  شركاء  قرر   2019 ديسمبف 
م  م  ش   »MULTIFISERVICES« 

ما 4لي :
لشركة  مسبق  فسخ 
ش.م.م.   »MULTIFISERVICES«
من  لقانون   39 للفصل  طبقا 

 ألسا�سي للشركة. 
ذمة  ملسيف4ن  لسيد صالح  إبر ء 
 عيط و لسيد نور  لد4ن  لسمالوي.
صالح  عيط،  تعيين  لسيد 

مصفي للشركة.
4كون  أن  تقرر   لجمعية  لعامة 
رقم  : هو  لعنو ن   مقر  لتصفية 
حي   3 بلوك  زنقة  لقصبة   ,25-27  

أسايس أ4ت ملول إنزكان.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بأكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

4وم 9 فبف 4ر2021 تحت رقم 318.
بمثابة مقتطف وبيان.

349 P

STE SOCIUM TEX
 SARL

 ملقر  ال تماعي: رقم 27 عمارة دي 2 
 لوفاق  لوتس 1 و 2  كاد4ر

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
4نا4ر 2021 ثم قرر مساهمو  لشركة 

ما 4لي  :

 لحل و  لتصفية  ملسبقة للشركة.
عبدلوي   هند  تعيين  لسيدة 

كمصفي للشركة.
كمكان  مقر  لشركة  إتخاد 

للتصفية 
تم  إل4د ع  إل4د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية باكاد4ر  تحت رقم  
98230  بتاريخ  8 فبف 4ر 2021.                                                        

للخالصة و لتذكيف

350 P

 SOCIETE TAN TAN
  PATISSERIE

  SNC
 شركة    ألشخاص 

رأسمالها 100.000.00 درهم
سجل تجاري رقم : 2615 – طانطان
 ملقر  ال تماعي :   15 مكرر شارع  

شاعر  لحمر ء    - طانطان   
إعالن عن حل  لشركة قبل  ألو ن

قر ر  لغيف  محضر  على  بناء  
 TAN TAN شركة  لشركاء    لعادي 
و ملنعقد     PATISSERIE  SNC
 22 بتاريخ   ، بمقر  لشركة بطانطان 

ديسمبف 2020   تقرر ما4لي :
حل  لشركة قبل  ألو ن وتحد4د 
 ملقر  ال تماعي للشركة ، كمقر لحلها.
بساد ت    نزهة  تعيين  لسيدة : 

كمصفية للشركة
بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
   2021 فبف 4ر   5 بتاريخ  بطانطان 

تحت رقم  22/2021 .
351 P

  STE AGROVIVA SARL
au Capital de :100000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL :APPT 03 2
 EME ETAGE IMM 105 AV

 MOUKHTAR SOUSSI DCHEIRA
EL JIHADIA INEZGANE

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 28 4نا4ر 2021 ما 4لي :
بيع وتفويت  ميع  لحصص  لتي 
 200  « 4ملكها  لسيد بولكيد محمد 
للحصة  درهم   100 ذ ت  حصة« 
للسيد  أسهم  لشركة   لو حدة.من 

بولكيد فيصل. 

تغييف  لقانون  ألسا�سي لشركة مع 
مر عاة  لتعد4الت  لجد4دة للشركة

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
4نا4ر   27 4وم  بانزكان   البتد ئية 

2021 تحت رقم 281.
352 P

 »ASS SYSTEME sarl « شركة
RC : 18481

إعالن عن تعد4ل
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ASS SYSTEME لشركة   الستثنائي 
 2021 4نا4ر   19 SARL  نعقد بتاريخ 

قرر  لشركاء ما 4لي :
فوت  لسيد  بر هيم  سغيف 
من  لحصص  لتي 4ملكها في   %100
حصة   1000 مجموع  من   لشركة 

  تماعية للشركاء  لجدد :
حصة   320 عبار   لعلمي 

  تماعية.
حصة   330 بوفضيل  محمد 

  تماعية.
حصة   330 عبد  لجليل  سغيف 

  تماعية.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة إلى 

 لعنو ن  لتالي :
شارع  حمد   2 مكرر   901 رقم 

 لهيبة  لحي  لصناعي  4ت ملول.
تغييف  لبنود  لر بع  لسادس 
من  لقانون  ألسا�سي  و لسابع 

للشركة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بانزكان 
تحت  لرقم    فبف 4ر2021    9  : بتاريخ 

           .321
353 P

 CENTRE شركة 
   ZOMOROUD

رقم 222 شارع  لحاج  حمد  خنوش 
زنقة مر كش  كاد4ر

غيف  لعادي  خالل  لجمع  لعام 
تم   2020 نوفمبف   16 4وم   ملنعقد 
 تخاذ  لقر ر بشان  لتغييف ت  لتالية :  

تفويت  لحصص :

تم تفويت  لحصص كما 4لي :

تفويت  لسيدة  لسعد4ة بوفوس 

حصة  لتي تملكها من  لشركة   500

فاطمة  لزهر ء  لصالح  لسيدة 

 لوز ني

تبعا لتفويت  لحصص هذ  4صبح 

على  لشكل  ر سمال  لشركة  توزيع 

 لتالي:

بوفوس                           لسيدة  لسعد4ة 

500 حصة

فاطمة  لزهر ء  لوز ني                 لسيدة  

500 حصة

تعيين مسيف  د4د لشركة:

تعيين  لسيدة  لسعد4ة بوفوس 

فاطمة  لزهر ء  لوز ني  و لسيدة  

مسيفتان بإمضاء ت مشتفكة للشركة 

و ذلك ملدة غيف محدودة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

16 ديسمبف   لتجارية باكاد4ر بتاريخ   

2020  تحت رقم 97501.

354 P

 Société Sté  EL GOUDALI

CARS
 SARL 

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 000 100 درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  لجد4د   أوالد 

برحيل عمالة تارود نت

بمقت�سى  لقر ر  لجماعي  ملعتبف 

للشركاء  عام  ستثنائي  بمثابة  مع 

2020 قرر شركاء  17 ديسمبف  بتاريخ 

  »   EL GOUDALI CARS  « شركة  

درهم،    100  000 ش.م.م رأس مالها 

ما 4لي :

نقل  ألسهم من :

إلى  محمد  لعر ي�سي    :   لسيد 

 لسيد :  لكد لي مصطفى .

موالي  ملصطفى  المامي    لسيد: 

إلى  لسيد :  لكد لي مصطفى .

 ستقالة   لسيد :  محمد  لعر ي�سي  

و لسيد: موالي  ملصطفى  المامي .
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 وقد ثم تعد4ل  لفصول 6 و7 من 

 لقانون  ألسا�سي.

بكتابة  تم   إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية    لضبط 

بتار ود نت 8 فبف 4ر 2021 تحت رقم 

.100
مختصر لغا4ة  لنشر

355 P

 HDBC INVEST شركة

MAROC
 ش.م.م

رأسمالها 90.000 درهم

 ملقر  ال تماعي:  ملحل رقم 233 

تجزئة 4اسمينة 1 طريق تزنيت أ4ت 

ملول إنزكان.

تفويت حصص   تماعية
محضر  لجمع  لعام  بمو 2 

4نا4ر   25 4وم   الستثنائي  ملنعقد 

2021 و ملسجل بأكاد4ر 4وم 26 4نا4ر 

 HDBC« شركة  شركاء  قرر   2021

INVEST MAROC« ش.م.م ما4لي :

تفويت 360 حصة   تماعية على 

 لشكل  لتالي :

120 حصة   تماعية  لتي في ملك 

 لسيد  لبشيف حموش لفائدة كل من:

 TONON Michel  لسيد 

رقم  لجو ز  لسفر  Régis  لحامل 

15AY76553 = 60 حصة   تماعية.

 PORTIER Karyl Guyلسيد 

Fernand    لحامل لجو ز  لسفر رقم 

17AA25866 = 60 حصة   تماعية. 

120 حصة   تماعية  لتي في ملك 

 لسيد د4وب مالك لفائدة كل من :

 TONON Michel  لسيد 

رقم  لجو ز  لسفر  Régis  لحامل 

15AY76553 = 60  حصة   تماعية.

 PORTIER Karyl Guy  لسيد  

Fernand   لحامل لجو ز  لسفر رقم 

17AA25866 = 60 حصة   تماعية. 

في  حصة   تماعية  لتي   120

 Jean Laurent François ملك  لسيد

Pierre Brun لفائدة كل من :

 TONON Michel  لسيد 
رقم  لجو ز  لسفر  Régis  لحامل 
حصة   60   =   15AY76553

  تماعية.
 PORTIER Karyl Guy  لسيد  
لجو ز  لسفر  Fernand    لحامل 
حصة   17AA25866 = 60رقم

  تماعية. 
6 و7 من  لقانون  تغييف  لفصلين 

 ألسا�سي :
 السم ملبلغ لحصص

180 حصة 18000 درهم
 لسيد  لبشيف 

حموش 

180 حصة 18000 درهم  لسيد د4وب مالك

180 حصة 18000 درهم

 JEAN لسيد 
 LAURENT
 FRANÇOIS

PIERRE BRUN

180 حصة 18000 درهم
 TONONلسيد 
MICHEL REGIS

180 حصة 18000 درهم
 PORTIERلسيد 

 KARYL GUY
FERNAN

900 حصة 90000 درهم  ملجموع

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكان 

4وم 9 فبف 4ر 2021 تحت رقم 319.
بمثابة مقتطف وبيان.

356 P

 IZWIKA TRANS شركة
ش.م.م 

 ملقر  ال تماعي : رقم  330تجزئة 
 لحرفيين  لحي  لصناعي  4ت ملول.
رقم  لسجل  لتجاري  : 16211 

 نزكان.
إعالن قانوني

قررت  لجمعية  لعامة  الستثنائية 
 ملنعقدة بتاريخ 2021/01/23 ما 4لي : 
حصص  تحويل  على   ملصادقة 
  تماعية من  لسيد  تزمرت سعيد، 

إلى  لسيد بورباب 4اسين.
-تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.
لدى  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بانزكان،   ملحكمة  البتد ئية 

02/02/2021، تحت رقم 269.
357 P

 SOCIETE »REHAIMI TRANS II«

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 CAPITAL SOCIAL: 100 000.00

DHS

SIEGE SOCIAL: C/O STE 

CANADIAN TRANSPORT AVE 

MOUKAWAMA IMMEUBLE 

TIFAOUINE B1 1ER ETAGE  

N ° 12 Q.I AGADIR.

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ  2020/12/05 ما 4لي :

800 حصة   تماعية من  بيع ل 

طرف  لسيدة حسناء أبولخيف لفائدة 

 آلنسة هند  لرحيمي.

حصة   تماعية   200 تفويت ل 

عزيز  لرحيمي  طرف  لسيد  من 

لفائدة  آلنسة هند  لرحيمي.

للشركة  تعد4ل  لشكل  لقانوني 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

إلى شركة ذ ت مسؤولية محدودة من 

شريك و حد.

تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بأكاد4ر بتاريخ 2020/12/23 

تحت رقم 97606.

358 P

 MOROCCAN ARTS شركة

 AND CULTURE COMPANY

   PRIVE
 لحي  ملختلط رقم 32 شارع  ملرينيين 

 كاد4ر

غيف  لعادي  خالل  لجمع  لعام   

 ملنعقد 4وم 13 4نا4ر 2021 تم  تخاذ 

 لقر ر بشان  لتغييف ت  لتالية :  

1 تفويت  لحصص:

تم تفويت  لحصص كما 4لي:

بونقوب  بشرى  تفويت  لسيدة 

حصة  لتي تملكها من  لشركة   330

لصالح  لسيدة مسيفة  ملهضر.

 330 تفويت  لسيدة حدون سناء 
حصة  لتي تملكها من  لشركة لصالح 

 لسيد زهيف موني
 170 تفويت  لسيد  لزهر و خالد 
حصة  لتي 4ملكها من  لشركة لصالح 

 لسيدة مسيفة  ملهضر
 170 تفويت  لسيد  لزهر و خالد 
حصة  لتي 4ملكها من  لشركة لصالح 

 لسيد زهيف موني
تبعا لتفويت  لحصص هذ  4صبح 
على  لشكل  ر سمال  لشركة  توزيع 

 لتالي:
 500 مسيفة  ملهضر   لسيدة 

حصة.
 لسيد زهيف موني 500 حصة.

تعيين مسيف  د4د لشركة :
بونقوب  بشرى  تعيين  لسيدة 
كمسيفة وحيدة لشركة بدون توقيع  

وذلك ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لتجارية باكاد4ر بتاريخ 2021/01/26 

تحت رقم 98072.
359 P

 SOCIETE » SUN EXPRESS
 »  SERVICES

  S.A.R.L
.Au Capital de 500.000 DHS
 Siège Social : LOT C60 RUE

 TANGER QI TASSILA DCHEIRA
INZEGANE

تفويت حصص ومسيف وحيد
بمقت�سى محضر  لقر ر  لجماعي 
د نبف   28 بتاريخ  للشركاء   ملؤرخ 
»سان  كسبفيس  لشركة    2020
ر سمالها  ش.م.م  سيففيس« 

500.000 درهم  تقرر ما 4لي :
بنجامع  تفويت حصص  لسيد   
إلى  لسيد   حصة   2.500  لحسن. 
وفق  هو مفصل  كما  كوعلي  لعربي 
بين  لطرفين  عقد  لتفويت  ملوقع 
كوعلي  لعربي  أصبح  لسيد  وبذلك 
هو  لشريك  لوحيد و ملسيف  لوحيد 
لكافة  للشركة  ملذكورة  ملالك 

حصصها. 
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فقد  باسم  لشركة  أما  لتوقيع 
وذلك  كوعلي  لعربي  للسيد  منح 

بتوقيع منفرد. 
بكتابة  ثم  إل4د ع  لقانوني  وقد 
هيئة  ملحكمة  لدى   لضبط 
 177 عدد  بانزكان تحث    البتد ئية 

بتاريخ   22 4نا4ر 2021.
من أ ل  لنسخة و لبيان 

عـن  لـمسـيـر

360 P

 STE SOKENOR
SARL

 RC N°5929
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   22/01/2021
4حمل  لخصائص   لجمع  لعام 

 لتالية:
حصة  لسيدة   500 تفويت 
رقم  لبطاقة  لوطنية   لزهرة  بعيف 
للسيد ساقي 4اسين رقم   JC365582

. JT21081 لبطاقة  لوطنية 
حصة  لسيدة   1000 تفويت 
رقم  لبطاقة  لوطنية   لزهرة  بعيف 
للسيد هشام  بعيف رقم   JC365582

.SH127702 لبطاقة  لوطنية 
لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 
4ـوم  بتارود نت   ملحكمة   البتد ئية 

2021/02/2  تحت رقم 86.
361 P

SOBOMO
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ،2021 4نا4ر   25  الستثناء  ملؤرخ في 
غيف  لعادي  قرر  لجمع  لعام 
 BOUHJOUA MOKHLIS  للشركة
شركة ذ ت  ملسؤولية    SOBOMO

 ملحدودة ذ ت  لرأسمال.
 20  : مقرها  درهم   1500000
تاسيال  لحي   1  لطريق  لوطنية رقم 

 لصناعي  لدشيفة  لجهاد4ة   نزكان.
حيت تقرر ما 4لي :

بوحجر  لحسن  تفويت  لسيد 
من  لشركة   7500 حصته  لكلية 

لفائدة  لسيد  ملخلص  لحسين.

بوحجر  لحسن   ستقالة  لسيد 

وإبر ء  للشركة  متضامين  كمسيف 

ذمته.

تعيين  لسيد  ملخلص  لحسين 

غيف  ملدة  لشركة،  وحيد  كمسيف 

محددة مع أهليته لتسييف  ملعامالت 

 لبنكية للشركة.

تغييف  لشكل  لقانوني لشركة ذ ت 

ذ ت   ملسؤولية  ملحدودةإلى شركة  

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد. 
6 ،8 و11من  لقانون  تغييف  لبند 

 ألسا�سي لشركة.

بمكتبة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكان 

رقم  تحت    2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

.292

362 P

SERVICE RAPIDE 

DU SUD SERASUD
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 ،2021 4نا4ر   20  الستثناء  ملؤرخ في 

غيف  لعادي  قرر  لجمع  لعام 

 SERVICE RAPIDE DU للشركة 

ذ ت  شركة   SUD SERASUD

ذ ت  لرأسمال   ملسؤولية  ملحدودة 

:  لحي  مقرها  درهم    100000

 لصناعي تسيال محطة شال  لطريق 

 لوطنية رقم 1  نزكان.

حيت تقرر ما 4لي :

بوحجر  لحسن  تفويت  لسيد 

من  لشركة   500 حصته  لكلية 

لفائدة  لسيد  ملخلص  لحسين.

بوحجر  لحسن   ستقالة  لسيد 

وإبر ء  للشركة  متضامين  كمسيف 

ذمته.

تعيين  لسيد  ملخلص  لحسين 

غيف  ملدة  لشركة،  وحيد  كمسيف 

محددة مع أهليته لتسييف  ملعامالت 

 لبنكية للشركة.

تغييف  لشكل  لقانوني لشركة ذ ت 

ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة إلى شركة  

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد. 

و11من  لقانون   8،6 تغييف  لبند 

 ألسا�سي لشركة.

بمكتبة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكان 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 تحت رقم 293.

363 P

STE. ACHTAH TRAVAUX
SARL 

RC : 6715

تغييف ت قانونية
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

محضر  وضع  تم   12/01/2021

4حمل  لخصائص  للجمع  لعام 

 لتالية:

 لزيادة في رأس مال  لشركة من 

100000 درهم إلى 500000 درهم.

لقد تم إ4د ع  محضر  لجمع  لعام 

بتارود نت  لدى  ملحكمة  إلبتد ئية 

4وم 01/02/2021 ، تحت رقم 80 .

364 P

 ئتمانيان أ4ت ملول«فـيكـام كونسيلتنك«

عمارة  لصد4ق  لطابق  لثاني طريق تزنيت 

شارع  لحسن  لثاني أ4ت ملول.
10عمارة  مال  لطابق  لثاني  زنقة  لقصر 

 لبلدي   أكــــاد4ــر.

شركة كومبليكس اوالد الغزال 
- ش.ذ.م.م -

 SOCIETE-  COMPLEXE OULED

 LOUGHZAL

-S.A.R.L-

محطة  فريقيا  والد  لغز ل 

تارود نت

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 10/11/2009 بتاريخ   لغيف  لعادي 

تفويت  عقد  و21/01/2021, 

 21/01/2021 بتاريخ     لحصص 

بتاريخ     و لقانون  ألسا�سي  لتعد4لي 

كومبليكس  لشركة   02/02/2021

 والد  لغز ل  ش.ذ.م.م.   

تمت  ملصادقة على ما 4لي :

 لزيادة في رأس مال   لشركة من 

  2.000.000 درهم  لى   1.500.000

درهم.

لورثة  لسيد  حصة   10 تفويت 

عبد  خلوفي  عمر  لى  لسيد  خلوفي 

 لكريم.

وبذلك أصبحت حصص و رأس   

مال  لشركة كالتالي :

 لسيد خلوفي عبد  لكريم20.000 

حصة أي  2.000.000 درهم

عبد  لكريم   خلوفي  يعتبف  لسيد 

كومبليكس  لشركة   ملسيف  لوحيد 

 والد  لغز ل  ش.ذ.م.م.

 بتد ء من تاريخ عقد  لتفويت.

 إل4د ع  لقانوني :

لدى  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقد 

بتاريخ  بتارود نت   البتد ئية 

22/11/2009 تحت رقم 563/09.

لدى  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقد 

بتاريخ  بتارود نت   البتد ئية 

02/02/2021 تحت رقم 92.

365 P

 ENTREPRISE SAID

 BENCHTIOU DE TRAVAUX

 DIVERS
زيادة في رأسمال  لشركة

 2 بتاريخ  بناء  على محضر عرفي 

قرر  لشريك  لوحيد  فبف 4ر2021، 

 ENTREPRISE SAID « لشركة 

 BENCHTIOU DE TRAVAUX

رأسمال  ذ ت  ش.م.م   » DIVERS 

  15 ومقرها رقم   ، درهم   500.000  

تجزئة  لعيون III تيزنيت، ما 4لي :

 لزيادة في رأسمال  لشركة بمبلغ 

من برفعه  وذلك  درهم   500.000 

 1.000.000 درهم إلى      500.000  

حصة   5000 يعادل  بما  درهم، 

  تماعية بقيمة 100 درهم للو حدة. 

تحيين  لقو نين  ألساسية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر2021   8  البتد ئية بتيزنيت في 

تحت  عدد 28/2021 . 

366 P
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 SOCIETE- TAMRIBAT
S.A.R.L –A.U-

مركز  لتامري  كاد4ر.

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

  21/12/2020 بتاريخ    الستثنائي 

ش.ذ.م.م   *TAMRIBAT* لشركة 

ش.و .

تمت  ملصادقة على ما 4لي :

للشركة  مال   رأس  في  1  لزيادة 

ش.و  ش.ذ.م.م   *  TAMRIBAT  *

 500000 درهم  لى  من100000  

درهم:

 لسيد  بوطال2  لحسين                                                   

   DHS   500.000,00           500 حصة

درهم. 

 لسيد  بوطال2  لحسين  ملسيف 

 *TAMRIBAT  * لشركة    لوحيد 

ش.ذ.م.م.ش.و ملدة غيف محدودة.

 إل4د ع  لقانوني.

لدى  تم  إل4د ع  لقد 

بتاريخ   الكاد4ر   ملحكمة  لتجارية 

   98017 تحت رقم      22/01/2020

و لسجل  لتجاري تحت رقم 28287. 

367 P

 STE »  AHLAM SOUSS DE

  CONSTRUCTION ET DE BATIMENT«

 S.A.R.L

 Au Capital de 1.100.000 DHS

 Siège Social :  N.3 DEPOT MUNICIPAL      

      Q.I AMSERNAT AGADIR

       شركة » احالم سوس«
 ش.م.م  

       رأسمالها  1.100.000  درهم 

       مقرها  ال تماعي :   رقم 03 

 ملستودع  لبلدي  لحي  لصناعي 

    مسرنات  كاد4ر

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

4نا4ر   18 4وم   الستثنائي  ملوؤرخ 

2021 لشركة »أحالم سوس« ش.م.م   
مقرها  درهم     1.100.000 رأسمالها 
 ال تماعي :  رقم 3   ملستودع  لبلدي 
 لحي  لصناعي  مسرنات  كاد4ر  تقرر 

ما 4لي :

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 

3  ملستودع  من  لعنو ن  لقد4م رقم 

 لبلدي  لحي  لصناعي 

إلى  لعنو ن   مسرنات  كاد4ر 

عمارة  ميز نين   2 رقم   لجد4د شقة 

 مسكرود   لهناء 11 شارع عبد     

 لرحيم بوعبيد حي سيدي 4وسف 

 كاد4ر.

وقد تم   ال4د ع   لقانوني بكتابة 

 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  لتجارية 

تحت   2021 فبف 4ر   2 باكاد4ر بتاريخ  

رقم  98178 .

368 P

بومليك فارما مديك 

 ش.م.م

عمارة 89 شقة 20 سعادة 2 حي 

 ملحمدي  كاد4ر   

  رأسمالها 100.000 درهم ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2  4نا4ر 2021 صادق  لسيد بومليك 

للشركة  محمد   لشريك  لوحيد 

على ش.م.م  مد4ك   فارما   بومليك 

 ما 4لي : 

من شركة  تسمية  لشركة   تغييف 

إلى   ش.م.م   مد4ك   فارما  بومليك   

شركة باملرستون  ش.م.م.

للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 

2 حي  20 سعادة  89 شقة  من عمارة 

 ملحمدي  كاد4ر إلى بلوك أ رقم 1278 

تجزئة أنز  آلعليا تد رت  كاد4ر.

صياغة  لقانون  الساس  إعادة 

بعين  العتبار  مع  ألخذ  للشركة 

 لتغييف ت  لسالفة  لذكر.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بأكاد4ر بتاريخ 425نا4ر2021  

تحت  رقم  98027 .
لالستخالص و لبيان

 ملسيف            

369 P

 SOCIETE CO TECH OUED

NOUN

 Société à Responsabilité Limitée

 AU  au Capital de 100.000,00

Dhs

 Adresse : ROUTE DE GUELMIM

 BOUIZAKARNE GUELMIM

 GUELMIM

ICE : 002321775000071

RC:971

ICE:  002321775000071

IF: 15199899

تعد4الت قانونية
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

بتاريخ  بمقر  لشركة   ملنعقد 

2021/01/22 ، قرر  لشريك  لوحيد 

ما 4لي :

 لتحويل  مقر  لشركة  من  شارع 

كلميم   طريق   كلميم   لى    لرحمة  

بويزكارن. 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ         بكلميم   البتد ئية  

05/02/2021 تحت  رقم2021/51.

370 P

 STE : SAV PLASTIC

 SARL

تحويل  ملقر  ال تماعي
بمقت�سى  لجمع  لعام 

بتاريخ   لغيف  لعادي  ملنعقد 

تحويل  ملقر  تم   ،2020/11/02

 إل تماعي لشركة * صاف بالستيك* 

للشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد. تقرر ما4لي :

تحويل  ملقر  ال تماعي من زنقة   

حي  لجرف  نزكان إلى:   26 رقم   216
زنقة 33 رقم 75 دو ر  ملز ر أ4ت ملول 

إنزكان. باملو ز ة   تم تعد4ل  لفصل 2 

من  لقانون  ألسا�سي للشركة

تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة .

تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بانزكان  باملحكمة  البتد ئية 

عدد  تحت   2021/02/05 4ومه 
رقم  لسجل  لتجارى   2021/301

.18025

371 P

STE VALATRA
 SARL 

RC N°1905

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

محضر  وضع  تم   29/01/2021

4حمل  لخصائص   لجمع  لعام 

 لتالية :

للعنو ن :  مقر  لشركة  تحويل 

بلقشاش  ليفكي  عمارة   2  لطابق 

 ملحا4طة تارود نت. 

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

4ـوم      بتارود نت   ملحكمة   البتد ئية 

02/02/2021 تحت رقم 85.

372 P

 STE FROMAGERIE

ITALIENNE
SARL

ر سمالها : 20.000.000 درهم

مقرها : تجزئة رقم 12  ملنطقة 

 لصناعية تاسيال 3 تكيوين أكاد4ر

س ت : 2811 - أكاد4ر

ملشاور ت  لجمع  لعام  طبقا 

نوفمبف   3 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2020، تقرر ما 4لي :

إلى  تحويل  ملقر  ال تماعي 

 لعنو ن  لتالي : رقم 5 مرك2  للوحمي 

وال صالح  ملنطقة  لصناعية  طريق 

بوسكورة،  لد ر  لبيضاء.

تعد4ل  ملادتين 2 و22 من  لنظام 

 ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2 فبف 4ر 2021، تحت  لرقم 3817.

373 P
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 INTERNATIONAL شركة    
 DES MINES ET TRANSPORT

ش.م.م.
 وعنو ن مقرها  إل تماعي  تافوكت 

 لعمر ن عمارة رقم 2  لشقة 
رقم 116 السطاح - 83000 

تارود نت  ملغرب 
 لسجل  لتجاري رقم 5639 

تارود نت.
  ستقالة مسيف  لشركة 

تعيين مسيف  د4د للشركة
  لزيادة في رأسمال  لشركة

     حذف نشاط من أهد ف  لشركة.
 زيادة نشاط من  هد ف  لشركة.      

 تحيين  لنظام.
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى   
 لجمعية  لعامة غيف  لعاد4ة لشركة                                               
 INTERNATIONAL DES MINES

ET TRANSPORT ش.م.م.
مسجل   02/02/2021 بتاريخ   
تم   ،05/02/2021 بتارود نت بتاريخ 

 التفاق و لتف �سي على ما 4لي :
 ستقالة مسيف  لشركة :  لحسن 

ند سعيد  لحسن.
ند سعيد  تعيين  لسيد  دريس   
تبعا  للشركة   لحسن كمسيف  د4د 

لقبول  ستقالة  ملسيف.
رفع رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 

300.000 درهم.
للشركة   لرأسمال  لحالي 

200.000 درهم.
للشركة   لرأسمال  لجد4د 

500.000 درهم.
د4ون  مع  مقاصة  بإ ر ء  وذلك 

 لشركاء.
منها  حرر  نقد4ة  تقد4م حصص 

مبلغ 300.000 درهم.
من  هد ف  مفاوض  حذف 

 لشركة.
زيادة تأ يف  ملعد ت من أهد ف   

 لشركة.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.                                                                                                    
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 08/02/2021  : بتاريخ  لتارود نت 

تحت رقم: 102
374 P

JARDIN D’OR شركة
 SARL AU 

إعالن عن تعد4ل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
قرر  لجمع  لعام   2020 فبف 4ر   12
 JARDIN   : الستثنائي لشركة  ما 4لي 

  D’OR SARL AU
 ستقالة  لسيد  حمد مؤيد نعيم 
بصفة  للشركة  كمسيف  منصبه  من 

نهائية.
حبيبة  سركالة  تعيين  لسيدة 
غيف  ملدة  للشركة  مسيفة  د4دة 

محددة.   
سركالة  توقيع  لسيدة   عتماد 

حبيبة للشركة.
تعد4ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2020 مارس   13  : بتاريخ 

رقم:89937.
375 P

 Y2L IMPORT EXPORT
SARL

إعـــالن قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ  
قررت   23/12/2020  ليوسفية 
 لجمعية  لعامة  الستثنائية لشركة  
ما   Y2L IMPORT EXPORT SARL

4لي : 
محمد  تعيين  ملسيف :  لسيد  
للبطاقة  لوطنية  بنعبو  لحامل 
4اسين  و  لسيد   HA100982 رقم 
بنعبو  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم  

 . HA112095
عن  تعيين  ملسؤول 
زطار  لحامل  عادل   لنشاط : لسيد 

. HA111165 للبطاقة  لوطنية رقم
تجارة  تشطي2  لنشاط : 
-  الشغال  و لتصد4ر  - الستيف د 

 ملختلفة  و  عمال  لبناء.
نقل  لبضائع    ظافة  لنشاط : 
لحساب  لغيف ) متعة غيف مصحوبة- 

 رساليات –  ميع  لبضائع( .

  لتوقيع  ال تماعي :  لسيد محمد 

بنعبو  و  لسيد 4اسين  بنعبو .

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة .

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

في   ملحكمة  البتد ئية   ليوسفية  

05/02/2021 تحت رقم  32 .

 376 P

INSTITUTION 

AL OUTROJJA PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

عام  محضر  مع  بمقت�سى 

 ستثنائي مؤرخ في 5 4نا4ر 2021، تم 

تقرير ما 4لي :

 ستقالة  لسيدة  سماء  لقاسيمي 

من منص2 مسيفة للشركة.

تعيين  لسيد  كيف ر سهيل مسيف  

للشركة.

للسيد  مشتفك  توقيع   :  المضاء 

 كيف ر سهيل و لسيد  بر هيم بازمان.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

4نا4ر   21 بتاريخ  بانزكان   البتد ئية 

2021، تحت رقم 171.

377 P

 INTERNATIONAL TRADE

WORLD COMPANY MA
  SARL

 لكائن بلوك E رقم 60 حي  ملوضفين 

 4ت  عزة تارود نت

 لسجل  لتجاري رقم 5203 

تارود نت.

 ملوضوع

حذف نشاط من أهد ف  لشركة.

 زيادة نشاط من أهد ف  لشركة.

تحيين  لنظام  السا�سي.

ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 لجمعية  لعامة غيف  لعاد4ة لشركة  

 INTERNATIONAL TRADE

 WORLD COMPANY MA

  2021 4نا4ر   12 بتاريخ  ش.م.م.ش.و 

تم  التفاق و لتف �سي على ما4لي :

تسييف  لضيعة  لفالحية  حذف 

/  الستيف د و لتصد4ر من  مفاوض   /

أهد ف  لشركة.

و ألشغال  في  لبناء  مقاول  زيادة 

 ملختلفة من أهد ف  لشركة. 

 تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 29/01/2021  : بتاريخ  لتارود نت  

تحت رقم: 75             

378 P

AGADIR COSMETICS
تغييف  لنشاط  لفرعي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 2 

21/10/2020 باكاد4ر صادق  لشركاء 

على توسيع  لنشاط  لتجاري لشركة 

ذ ت  ملقر    AGADIR COSMETICS

موالي  شارع   52 بالرقم   ال تماعي 

عبدهللا  كاد4ر بزيادة  مركز  لتجميل، 

 لحالقة وبيع منتو ات  لتجميل.

تغييف  لنشاط  لفرعي للشركة من 

مركز  لتجميل،  فضاء  اللعاب  لى 

 لحالقة وبيع منتو ات  لتجميل.

تم  ال4د ع   :  ال4د ع  لقانوني 

باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

رقم  تحت   18/01/2021 4ومه 

.97953

379 P

  Sté  ATLAS  SCHWEITS
 SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 000 100 درهم

 ملقر  ال تماعي : دو ر تماسط 

 4كود ر عمالة تارود نت

بمقت�سى  لقر ر  لجماعي  ملعتبف 

للشركاء  عام  ستثنائي  بمثابة  مع 

شركاء  قرر   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

  »  ATLAS  SCHWEITS« شركة  

درهم،   100  000 ش.م.م رأس مالها 

ما 4لي :
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إضافة :  
نقل  لبضائع لحساب  لغيف 
نقل  ألمتعة غيف  ملصحوبة 

تتخذ  لشركة كموضوع لها  آلتي :
نقل  لبضائع لحساب  لغيف 
نقل  ألمتعة غيف  ملصحوبة 

من   2 تعد4ل  لفصل  ثم  وقد 
 لقانون  ألسا�سي

بكتابة  تم    إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت      2021 فبف 4ر   8 بتارود نت 

رقم 99 .
مختصر لغا4ة  لنشر

380 P

STE LAYTOUSSI CAR
  SARL AU 
DH 100000

 SIEGE SOCIAL : AIN SADAK SIDI
 BOUMOUSSA OULED TEIMA

TAROUDANT
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 28/01/2021 ما 4لي :

كر ء  نشاط  لشركة.من  تغييف 
نقل  ملستخدمين   لسيار ت  لي 

لحساب  لغيف
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   8 4وم  بتارود نت   البتد ئية 

2021 تحت رقم 101/2021 .
381 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 SOCIETE RAHIB BOIS 
SARL AU

MODIFICATION
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ملنعقد في 20/01/2021 تم بمو به 
 RAHIB  بشركة تغييف ت   حد ت 
ذ ت  شركة    BOIS SARL AU
و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيت قرر ما 4لي :

 S / N فتح فرع  لشركة في  لعنو ن
  AKHLIJ TIKIOUINE AGADIR

 AHMED ASAFIR تعيين  لسيد   
مسيف  لفرع .

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتفود نت في 09/02/2021  

تحت   رقم 105.   
382 P

EMERGENCE CONSEIL
SARL 

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 300.000 درهم

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
قرر   23/12/2020 في   ملؤرخ 

مساهمو   لشركة ما 4لي : 
بوفاة  حد  لشركاء   لتصريح 

وتحويل حصصه للورثة.
حصة ملك للسيدة   250 تفويت 
بنهيمة ثورية  لي  لسيد محمد  مين 

عياش.
عياش  محمد  تعين  لسيد 

كمسيفوحيد للشركة
لهدف  نشاط  د4د  إضافة 
و لهندسة   لشركة:  لتدري2 

 لتدريبية
تعد4ل  لقانون  السا�سي للشركة.

بكتابة  ثم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
03/02/2021  تحت  بتاريخ  باكاد4ر  

رقم 98169.   
للخالصة و  لتذكيف    

383 P

CABINET IDEHLI D’EXPERTISE 

ET DE CONSEIL

شارع موالي  سماعيل عمارة

د ر  4ليغ  لطابق  لثالث رقم 312 حي  لنهضة 

- أكاد4ر

JIRINDUS شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
 لر سمال : 200.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 15، شارع
عبد  لرحيم بوعبيد  مسرنات - 

أكاد4ر
تحيين  لقانون  ألسا�سي

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   ،2020 نوفمبف   12 بتاريخ 

 ملصادقة على ما 4لي :

تحيين  لقانون  ألسا�سي.
على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 

 لجد4د.
تم  إل4د ع  لقانوني  ألسا�سي 

 لجد4د.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   3 بتاريخ  بأكاد4ر   لتجارية 

2021، تحت رقم 98167..
384 P

 MYPERFORM COMPANY
SNC 

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
مد والت  محضر  بمقت�سى 
 لجمعية  لعامة غيف  لعاد4ة لشركة

 STE CENTRE MAJD ESSAHARA
 25/01/2021 بتاريخ    PRIVE SARL

تم إقر ر ما 4لي :
تغييف  إلطار  لقانوني للشركة من 

SARL إلى SNC
تعد4ل في أهد ف  لشركة
تعد4ل  لنظام  ألسا�سي 

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
بتاريخ   بكلميم   البتد ئية 

28/01/2021 تحت رقم 2021/35.
385 P

 CENTRE DE RADIOLOGIE
D’AGADIR ANOIR 
ET FARAH ET Cie

شركة محدودة  ملسؤولية
ر سمالها : 100.000 درهم

مسجلة بالسجل  لتجاري بأكاد4ر
 لجمع  لعام  ملنعقد بتاريخ

 2 ديسمبف 2020
 تحويل  لشركة  ملدنية إلى شركة 

تجارية.
 ملقر  ال تماعي : ساحة  النبعات 

 لعمارة رقم 5، أكاد4ر.
مسيف - شريك :  لدكتور  لسالك 

أنو ر.
بلعيد  شريك  لدكتور   - مسيف 

فرح.
 ملوضوع : مركز  الشعة  لطبية.

من  محتسبة  سنة   99  :  ملدة 
5 فبف 4ر  تاريخ  النشاء  ألصلي بتاريخ 

.1993
فبف 4ر   8 بتاريخ   إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة   98238 عدد   ،2021

 لتجارية بأكاد4ر.
386 P

 STE MASSIK DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
 ستدر ك خطا وقع في  لجريدة 

 لرسمية عدد5651 
عبد  لعزيز  من  لسيد  بدال 

ماسيك 2500 حصة
عز  لد4ن  ب  لسيد  يعوض 

ماسيك 2500 حصة
عز  لد4ن   لتسييف:عين  لسيد 
ملدة  للشركة  وحيد   مسيف   ماسيك 

غيف محدودة
 إلمضاء  لبنكي: عز  لد4ن ماسيك 

و لسيد عمر لزعر
لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بتارود نت بتاريخ 
 87/2021: 02/02/2021 تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 7389.
 387 P

 CURSUS  شركة
    INTERNATIONAL STUDY 

ش.م.م  
وبتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر  لجمع  لعام   2019 نونبف   8
 CURSUS لشركة    الستثنائي 
     INTERNATIONAL STUDY

 لقيام بالتغييف ت  لتالية :
نقل  مقر  لشركة   سجلها  لتجاري 
باملحكمة  لتجارية   209131 رقم 
أحمد  بزنقة  للد ر  لبيضاء  لكائن 
أوروك  لطابق  لثالث  إقامة  طوقي 
مقرها  13  لد ر  لبيضاء  لى  رقم 
 لجد4د  لكائن بالطابق  لثالث ز وية  
وشارع  لحاج  كنون  عبد هللا  شارع 
مسعود  لوفقاوي حي  لسالم  كاد4ر 
بالسجل  لتجاري  سجلت  حيث 

باملحكمة  لتجارية الكاد4ر تحت  رقم 

.22883
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تفويت كل حصص  لسيد سوني 
حصة   1000 عددها  و لبالغ  محمد 
لكل من  لسيد سوني 4اسين و لسيد 
حصة   500 كريميسة عبد  للطيف 

لكل و حد منهما.
عبد  كريميسة  تعيين  لسيد 

 للطيف مسيف  وحيد  للشركة
للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
د ت  ملسؤولية  شركة  لتصبح 

 ملحدودة.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
ماي   12 بتاريخ  الكاد4ر   لتجارية 

2020 تحت رقم 90029.
388 P

LA STE GA2CS
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بتاريخ  للشركاء  ملنعقد   لغيف لعادي 
12 4ونيو 2007، قرر شركاء  لشركة 
محدودة  شركة   GA2CS  ملسماة 
 ملسؤولية، ر سمالها 500.000 درهم 
بالد ر  مقرها  ال تماعي  و لكائن 
 لبيضاء، 9 زنقة عائشة بنت حيمود، 
توسيع  عين  لسبع،   لحي  لصناعي، 

صالحيات مسيف  لشركة.
من   12 تعد4ل  لفصل  وبالتالي 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 2 4وليو 2007، تحت 

رقم 296398.
389 P

LA STE SILVER BUREAU
SARL

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
أبريل   6  لغيف  لعادي  ملنعقد بتاريخ 
قرر شركاء  لشركة  ملسماة   ،2001
محدودة  شركة   SILVER BUREAU
 ملسؤولية، رأسمالها 500.000 درهم 
بالد ر  مقرها  ال تماعي  و لكائن 
شارع  ملقاومة تحويل   ،65  لبيضاء 
للعنو ن  للشركة   ملقر  ال تماعي 
زنقة   ،69 :  لد ر  لبيضاء،   لتالي 

الكومبين، بلفد4ر.

من   2 وبالتالي تم تعد4ل  لفصل 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 ،2001 أبريل   23 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 187528.

390 P

LA STE SILVER BUREAU
SARL

رفع رأسمال  لشركة من 500.000 
درهم إلى 833.000 درهم

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 لغيف  لعادي،  ملنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 

قرر شركاء  لشركة  ملسماة   ،2001

محدودة  شركة   SILVER BUREAU
 ملسؤولية، رأسمالها 500.000 درهم 

بالد ر  مقرها  ال تماعي  و لكائن 
زنقة الكومبين بلفد4ر   69  لبيضاء، 

 لزيادة في رأسمال  لشركة بما قدره 

333.000 درهم لرفعه من 500.000 

درهم إلى 833.000 درهم، عن طريق 

3.330 حصة   تماعية بقيمة  خلق 

100 درهم للحصة  لو حدة، مكتتبة 

من طرف  لشريكين  لجدد :

 KHADIJA CHINOUA  لسيدة 

ب 1665 حصة   تماعية د4دة.

 لسيد MOHAMED BENNIJ ب 

1665 حصة   تماعية  د4دة.

و7   6 وبالتالي تم تعد4ل  لفصل 

من  لنظام  السا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 ،2001 أكتوبر   22 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 205781.

391 P

LA STE SILVER BUREAU
SARL

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فوت  لسيد   ،2005 أكتوبر  و6   5

و لسيدة   MOHAMED BENNIJ

مجموع  ،KHADIJA CHINOUA

  لحصص  ال تماعية  لتي 4متلكانها 

 SILVER BUREAU في  لشركة  ملسماة
شركة محدودة  ملسؤولية، رأسمالها 

مقرها  و لكائن  درهم   833.000
زنقة   69 بالد ر  لبيضاء   ال تماعي 

 1665 وعددها  بلفد4ر،  الكومبين، 

منهما،  و حد  لكل  حصة   تماعية 

لفائدة  لسيد  لصد4ق  ملر كي.

و7   6 وبالتالي تم تعد4ل  لفصل 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 ،2005 نوفمبف   7 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 269526.

392 P

ALLIANCE DES TRAVAUX
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 912  لطابق 

 لثاني حي  ملنزه ح ي م  لرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 2 

 ALLIANCE DES TRAVAUX شركة 

بتاريخ  محدودة  ملسؤولية  شركة 

22 4نا4ر 2021.

ذ ت  مليز ت  لتالية :

مقاول في  ألشغال  لعامة و لبناء.
من  مكون  ر سمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :

 1000  لسيدة  4مان  لخضر 

حصة.

 لشركة مسيفة من طرف  لسيد 

عماد  لصادقي.

سنة   99 مدة  لشركة محددة في 

 بتد ء من تاريخ تسجيلها في  لسجل 

 لتجاري.

باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، وتحت رقم 129371.

393 P

STE DARSMART

SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   17 بتاريخ  بالرباط 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبينة فيما 4لي :

.DARSMART SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

مقاولة   : هي  من  لشركة   لغا4ة 

في  لشبكات  ملعلوماتية  مختصة 

و لكهربائية.

 ملقر : 26 شارع عقبة  لشقة رقم 

02، أكد ل،  لرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 

 عتبار  من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

 100.000 رأس  ملال  لجماعي 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

و ملوزعة كما 4لي :

  MEDINA CORP SARL AU شركة

80.000 درهم ب 800 حصة.

 20.000   FOUAD TAZI  لسيد 

درهم ب 200 حصة.

تسيف  لشركة من طرف   :  إلد رة 

رشيد  لصفريوي  محمد   لسادة 

ورشيد  مغار وفؤ د  لتازي بصفتهما 

مسيف4ن للشركة ملدة غيف محددة.

 لسنة  لجماعية ما بين فاتح 4نا4ر 

إلى متم ديسمبف من كل سنة.

لقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

رقم  تحت  بالرباط،   لتجارية 

110896 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.

394 P
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ANAS-LOTAN TRANS رشكة

شركة محدودة  ملسؤولية
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : شارع محمد 

د4وري ومحمد عبده إقامة كامليا 

طابق 2 مكت2 رقم 22،  لقنيطرة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 لتأسي�سي بتاريخ 28 4نا4ر 2021، تم 

وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.

نقل  مقاول   :  لهدف  ال تماعي 

خدمات  لنقل  تقد4م   ألفر د، 

 لخاصة.

 STE ANAS-LOTAN  :  لتسمية 

.TRANS SARL

:  لقنيطرة شارع   ملقر  ال تماعي 

إقامة  عبده  ومحمد  د4وري  محمد 

كامليا طابق 2 مكت2 رقم 22,

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييدها بالسجل  لتجاري,

في  محدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة  ميعها محررة وموزعة على 

 لشكل  لتالي :

ملكية  لسيد  في  حصة   500

بنصبيطي عماد.

500 حصة في ملكية  لسيد بي�سي 

أنس.

عينت  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

بنصبيطي عماد كمسيف لها ملدة غيف 

محدودة.

لالحتياط  لقانوني   %5  :  ألرباح 

و لباقي 4نقل.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالقنيطرة تحت رقم  لسجل  لتجاري 

58739 بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

395 P

A . B . A . F TRANS
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : حي  إلرشاد

رقم 682  لقنيطرة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 لتأسي�سي بتاريخ 3 فبف 4ر 2021، تم 

وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.

نقل  مقاول   :  لهدف  ال تماعي 

خدمات  لنقل  تقد4م   ألفر د، 

 لخاصة.

 STE A. B. A. F TRANS : لتسمية 

.SARL

حي  :  لقنيطرة   ملقر  ال تماعي 

 إلرشاد رقم 682.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييدها بالسجل  لتجاري.

في  محدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة  ميعها محررة وموزعة على 

 لشكل  لتالي :

ملكية  لسيد  في  حصة   500

بنصبيطي عبد  لرحمان.

ملكية  لسيد  في  حصة   500

 لعلو وي  ملهدي.

عينت  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

لها  بنصبيطي عبد  لرحمان كمسيف 

ملدة غيف محدودة.

لالحتياط  لقانوني   %5  :  ألرباح 

و لباقي 4نقل.

 31 فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

ديسمبف.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالقنيطرة تحت رقم  لسجل  لتجاري 

58883 بتاريخ 10 فبف 4ر 2021.

396 P

MH CAFE & SERVICES
ش م م لشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي :  والد عرفة  ألمل 

رقم 372  لقنيطرة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 لتأسي�سي بتاريخ 15 ديسمبف 2020، 
لشركة  أسا�سي  نظام  وضع  تم 
لشريك  لوحيد  محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية لشريك وحيد.
عام  مقهى   :  لهدف  ال تماعي 

بجميع  الختصاصات.
 STE MH CAFE &  :  لتسمية 

.SERVICES SARL AU
:  لقنيطرة  والد   ملقر  ال تماعي 

عرفة  ألمل رقم 372.
في  محدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
 لو حدة  ميعها محررة وموزعة على 

 لشكل  لتالي :
ملكية  لسيد  في  حصة   1000

طارق بولحشالف.
عينت  لشركة  لسيد   :  لتسييف 
طارق بولحشالف كمسيف لها ملدة غيف 

محدودة.
لالحتياط  لقانوني   %5  :  ألرباح 

و لباقي 4نقل.
 31 فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

ديسمبف.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالقنيطرة تحت رقم  لسجل  لتجاري 

58829 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.
397 P

STE JN PRESTIGE
SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF
N85 SIDI ALLAL BAHRAOUI

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ،2021 4نا4ر   19  لغيف لعادي بتاريخ 

تم  قر ر ما 4لي :

توسيع  لنشاط  ال تماعي لشركة 

 نن بريستيج وذلك بإضافة نشاط 

من  كل  إلى  ومز ولة  لتجارة   لنقل 

وأشغال  مختلفة  أعمال  نشاط 

 لبناء،  لبستنة و لتنظيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بتيفلت   البتد ئية 

2021، تحت رقم 32.

398 P

STE GENATR
SARL AU

HAY DOHA 2 N 21 TIFLET

SIDI ALLAL BAHRAOUI

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

22 4نا4ر 2021، تم  قر ر ما 4لي :

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

تحمل  لخصائص  و لتي   ملحدودة 

 لتالية :

.GENATR : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

:  ألشغال   لهدف  ال تماعي 
 ملختلفة  و  لبناء،  شغال  لطرق 

 لحضرية، معالجة  لقنو ت  ملائية.
درهم  مليون  رأسمال  لشركة 

1.000.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
 ملقر  ال تماعي حي  لضحى 2 رقم 

21، سيدي عالل  لبحر وي.

عبد  لقادر  :  لسيد   لتسييف 

دندوجي.

تم  ال4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بتيفلت   البتد ئية 

2021، تحت رقم 32.

399 P

شركة وصوف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وبشريك وحيد

تبعا للعقد  ملؤرخ بتاريخ 30 4نا4ر 

2021، أعطت شركة وصوف شركة 

وبشريك محدودة  مسؤولية  ذ ت 
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زنقة   2 مقرها  ال تماعي  وحيد،   
 لبحر  ألصفر الكورنيش عين  لد4اب 
 لد ر  لبيضاء للسيدة كريمة مبفوكي 
15 زنقة  لنسور  لطابق   لساكنة ب 
5 مرس  لسلطان  لد ر  لبيضاء حق 
من   لتسييف ملدة عامين وذلك  بتد ء 

23 مارس 2021.
400 P

 GROUPE SILVER
PELCHARDUS

تاسيس مجموعة ذات النفع االقتصادي
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 9 فبف 4ر 
2021، تم وضع قو نين  لشركة ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :
 GROUPE SILVER  :  لتسمية 

.PELCHARDUS
مجموعة ذ ت   :  لشكل  لقانوني 

 لنفع  القتصادي.
توفيف  ميع  لوسائل   :  ملوضوع 
تطوير  لنشاط  قصد   لالزمة 

 القتصادي لألعضاء في  ملجموعة.
شر ء، مساهمة في حصص وأسهم 
و ملجموعات  لصناعية   لشركات، 
 لتي تتوفر على نشاط يشابه نشاط 

 ملجموعة.
30  ملنطقة   :  ملقر  لرئي�سي 

 لصناعية،  لعيون.
طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد رة 

عباد عبد  لعزيز.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   218/2021
 لتجاري تحت  لرقم  لتحليلي عدد 

.35129
401 P

STE MEDIATALK
SARL AU

RC : 35109
تأسيس شركة

فبف 4ر   5 بتاريخ  بالعيون  تم 
شركة ذ ت  ملسؤولية  إنشاء   2021
 ملحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

 لتالية :

.MEDIATALK : لتسمية 

و لتجارة  :  التصاالت   لنشاط 

 اللكتفونية....
 ملقر  ال تماعي : زنقة عبدة  لرقم 

02 حي خط  لرملة 01  لعيون.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالتالي :

 1000  لسيد عبد  لرحيم نفسو 

حصة.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

 لرحيم نفسو كمسيف وحيد للشركة 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   ،2021 5 فبف 4ر  بتاريخ 

.392/2021

402 P

 SOCIETE TAISSIRE

MULTISERVICES
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 وذ ت  لشريك  لوحيد

تم وضع   2020 30نوفمبف  بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية :

 Société Taissire  :  لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية   multiservices

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

وتربية  بيع  :  لفالحة،   لهدف 

عامة،  الستيف د  تجارة   ملو �سي، 

و لتصد4ر.

مبلغ   في  حدد   :  لرأسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للو حدة  درهم   100 حصة من فئة 

موزعة كاآلتي :

 لسيد  لعبد رشيد : 1000 حصة.

مد4نة  لوفاق   :  ملقر  ال تماعي 
رقم 937  لعيون.

طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد رة 
 لعبد رشيد ملدة غيف محددة.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2020 ديسمبف   3 بتاريخ 

.32113
403 P

BOLI DISTRIBUTION
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
 لهدف  ال تماعي : 

بيع وشر ء  ألدو ت  ملكتبية.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة مملوكة 

للسيد حسن أبو  لغنم.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
4نا4ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
ما  سنة  كل  من  ديسمبف   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  عد   لسنة ألولى 

 لتسجيل.
5 بلوك ك،   ملقر  ال تماعي : رقم 

يعقوب  ملنصور،  لرباط.
 ملسيف :  لسيد حسن أبو  لغنم.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.151107

404 P

GOLDEN SOURCE
 لصفة  لقانونية : شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد
 و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

بيع  ملو د    :  لهدف  ال تماعي 
 لغذ ئية.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة مملوكة 

للسيد هشام خطوري.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

4نا4ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

ما  سنة  كل  من  ديسمبف   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  عد   لسنة ألولى 

 لتسجيل.

 ملقر  ال تماعي : تجزئة  ماني 2-2 
رقم 7 حي  لوفاق، تمارة.

 ملسيف :  لسيد هشام خطوري.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.131707

405 P

 MOROCCO DOMESTIC

TECHNOLOGIES SA
موروكو دومستيك تكنولوجي

شركة مساهمة
رأسمالها 1.000.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 9 زنقة تيلولز - أنفا 

-  لد ر  لبيضاء

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   29  

مساهمة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 Morocco domestic  :  لتسمية 

technologies sa موروكو دومستيك 

تكنولوجي.

نوعية  لشركة : شركة مساهمة.

و لتفكي2  :  لتصنيع   ملوضوع 

وبيع  وشر ء  عام  بشكل  و لتجارة 

لجميع  وعمولة  وتمثيل  و ستيف د 

و لصحية  و ألدو ت  ملنزلية   أل هزة 

وأدو ت  ملطبخ،  و ألو ني  و ألثاث 

وكذلك  ميع  وخاصة  لفوالذ4ة 

ومعد ت  لالستخد م   ملو د  ملعدة 

 ملباني، وكذلك  ميع  ملنتجات شبه 

من  لكهرباء  أو  ملصنعة،   ملصنعة 

وبشكل أعم  ميع  أو  إللكتفونيات، 

و ميع  قطع  لغيار  و ميع   أل هزة 

و لر د4و  و أل هزة  ملنزلية   ألدو ت 

و لتلفزيون وغيفها.

وأفر ن  لوحات  وتصنيع  تجميع 

 لطبخ و لتعبئة بأنو عها و لبالستيك.

وبيع  وشر ء  و ستيف د  تصنيع 

و لتهوية  و لتكييف  وتوزيع  لتبف4د 

و لتدفئة و لتبف4د  لصناعي.
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 متالك وإنشاء وإستغالل وتطوير 
أو عد د ت   ميع  ألصول  لتجارية 
أو  لبيع  ملتعلقة  أو  لشر ء   لتوزيع 
باألشياء  ملذكورة أعاله بكل  لوسائل.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاريخ تأسيسها.
 ملقر  ال تماعي : 9 زنقة تيلولز أنفا 

-  لد ر  لبيضاء.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   1.000.000 مبلغ  في   لشركة 
سهم من فئة   10.000 مقسمة على 
100 مدفوعة بالكامل عند  الكتتاب.
ملجلس  كأعضاء  عين   :  لتسييف 

 إلد رة ملدة ثالث سنو ت :
 لسيد حسن بنيس ؛
 لسيد حكيم بنيس ؛
 لسيد نوفل بنيس ؛
 لسيد سليم  لناجي.

كلين   Glen Invest sarl شركة 
طرف  من  ممثلة  ش.م.م  أنفست 

 لسيد حسن بنيس.
مجلس  إلد رة  كرئيس  وعين 

 لسيد حسن بنيس.
وعين كمد4ر  لسيد  سليم  لناجي.
مجلس  رئيس  كنو ب   وعينا 
 إلد رة  لسيد ن حكيم بنيس ونوفل 

بنيس.
وعين  لسيد رشيد  لصد4ق صغيف 

كمر ق2 حسابات ملدة سنة.
من فاتح  تبتدىء   :  لسنة  ملالية 
4نا4ر وتنتهي في  31 ديسمبف لكل سنة.
 ألرباح : 4تم خصم ما ال 4قل عن 
منه  مطروحا  ربح  لسنة،  من   5%
أي  خسائر سابقة، 4رصد كاحتياطي 
قانوني ويقرر  لجمع  لعام تخصيص 

 ألرباح.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

762672 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.
بالسجل  تقييد  لشركة  وتم 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
بتاريخ   288953 تحت رقم   لبيضاء 

9 فبف 4ر 2021.
بمثابة مقتطف وبيان

406 P

غريس للدر سات  لطبوغر فية

شركة م.م. بمساهم وحيد

SOCIETE SGETOPO
 ملقر  ال تماعي : شقة رقم 5 تجزئة 

أسية رقم 6 شارع محمد  لخامس 

تابريكت سال

 لسجل  لتجاري رقم 12233

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

مقر  لشركة  في   الستثنائي  ملنعقد 

4وم 28 ديسمبف 2020 تقرر ما 4لي :
من  رأسمال  لشركة  رفع 

درهم   2.200.000 إلى   1.000.000

حصة  د4دة   12000 بخلق  وذلك 

نقد .

من  رأسمال  لشركة  خفض 

درهم   1.000.000 إلى   2.200.000

من  وخفضها  حصة   12000 بإلغاء 

22000 إلى 10000.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 2021 فبف 4ر   2  البتد ئية بسال 4وم 

تحت رقم 35903.
عن  ملسيف  ئتمانية غريس

407 P

ZERABBADI TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   ،2021 4نا4ر   19 4وم  بالرباط 

لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :

 ZERABBADI  :  لتسمية 

TRAVAUX

 لهدف :  لبناء و ألشغال  لعامة.
زنقة   ،12  :  ملقر  ال تماعي 

أكد ل،   ،2 رقم  شقة   ألشعري، 

 لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

 إلد رة : عهد تسييف  لشركة للسيد 

 لعبادي زرياب.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
غا4ة 31 ديسمبف.

وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2021، تحت رقم 110882.
408 P

LARY GROUP EVENT
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2021 4نا4ر   20 4وم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :
 LARY GROUP  :  لتسمية 

EVENT
 لهدف :  إلنتاج  لسينمائي وإد رة 

 ملناسبات.
زنقة   ،12  :  ملقر  ال تماعي 
أكد ل،   ،2 رقم  شقة   ألشعري، 

 لرباط.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
تسييف  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيدة عو طف  ندور.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف.
وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2021، تحت رقم 110885.
409 P

ECPRO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2021 فبف 4ر   9 4وم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
وحيد،  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

لها  لخصائص  لتالية :

ECPRO : لتسمية 
إد رة  لتشغيل  مقاول   :  لهدف 

 لصناعي.
شارع   ،12  :  ملقر  ال تماعي 
أكد ل،   ،2 رقم  شقة   ألشعري، 

 لرباط.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 1.500.000 درهم.
 إلد رة : عهد تسييف  لشركة للسيد 

هشام بصيفي.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف.
وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2021، تحت رقم 110919.
410 P

SOCIETE OUADA TECH 
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
فبف 4ر 2021 تم إنشاء وإقامة قانون 

 لشركة  لتي تتصف كما 4لي :
 SOCIETE OUADA  :  لتسمية 

.TECH SARL AU
 لصفة  لقانونية : ش.م.م.

 لهدف : تحويل  ألمو ل.
حي  لرشاد رقم   :  ملقر  ال تماعي 

10012 تيفلت.
 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : رأس  ملال 
 100 1000 حصة بقيمة  مقسمة في 

درهم لفائدة وع�سى رشيد.
رشيد  وع�سى  :  لسيد   لتسييف 
 ،DB9099 رقم  لبطاقة  لوطنية، 

ملدة غيف محددة.
4نا4ر  من  لفاتح   :  لسنة  ملالية 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   9 بتاريخ  بتيفلت   البتد ئية  

2021 تحت رقم 33.
411 P
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DROP
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : إقامة سيكونس 2 
عمارة 30 محل رقم 72 أوالد  مطاع 

تمارة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 6 4نا4ر 
تحمل  سم »دروب« ش.ذ.م.م تتوفر 

على  ملميز ت  لتالية :
إقامة سيكونس   :  ملقر  ال تماعي 
أوالد   72 رقم  محل   30 عمارة   2

 مطاع تمارة.
 لهدف  ال تماعي : 

مقهى.
بيع  لسجائر.

مدة  الستمر ر : 99 سنة.
درهم،   100.000  : رأس  ملال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما 4لي :
 لسيد  مين صفار : 320 حصة.

 لسيد سعيد صفار : 330 حصة.
 330  : صغيف  فاطنة   لسيدة 

حصة.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 
صغيف  فاطنة  و لسيدة  صفار  أمين 

كمسيف4ن للشركة ملدة غيف محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.
لتكوين  بعد  قتطاع %5   :  ألرباح 
4وزع  صندوق  الحتياط  لقانوني، 
 لباقي على  لشركاء حس2 حصصهم.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
تحت  لسجل  بتمارة   البتد ئية 

 لتجاري رقم 131929.
412 P

KBOROCH شركة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة  لتي خصائصها كالتالي :

 KBOROCH شركة   :  لتسمية 
ش.م.م.

 لهدف :
مقاولة  ألشغال  ملختلفة.

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.
 ملقر  ال تماعي : دو ر  كريكر قيادة 
و ماعة سيدي رضو ن إقليم وز ن.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيسها.

درهم مجزأ   90.000  : رأس  ملال 
درهم   100 حصة من فئة   900 إلى 
على  لشكل  وموزعة  كلها  محررة 

 لتالي :
 300  : حماني  دريس   لسيد 

حصة.
 300  : حماني  ملصطفى   لسيد 

حصة.
 لسيد حماني حميد : 300 حصة.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف من كل سنة.
من  تسيف  لشركة   :  لتسييف 
ملدة  حماني  دريس  طرف  لسيد 
مع  ميع  لصالحيات  محدودة  غيف 

لتسييف  لشركة.
تحد4د  ألرباح  بعد   :  ألرباح 
لتكوين   %5 تقتطع   لصافية 

 الحتياطي  لقانوني.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بوز ن  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

2928  لسجل  لتجاري رقم 1705.
413 P

FORTE HAMZA شركة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
15 ديسمبف 2020، تم وضع  لقانون 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة  لتي خصائصها كالتالي :
 FORTE شركة   :  لتسمية 

HAMZA ش.م.م.
 لهدف : مقاولة  ألشغال  ملختلفة.
حر قة  دو ر   :  ملقر  ال تماعي 

 ماعة زومي إقليم وز ن.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيسها.

درهم مجزأ   80.000  : رأس  ملال 
درهم   100 حصة من فئة   800 إلى 
على  لشكل  وموزعة  كلها  محررة 

 لتالي :
 200  : محمد   لسيد  لعمري 

حصة.
 لسيد  لعمري حمزة : 200 حصة.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف من كل سنة.
من  تسيف  لشركة   :  لتسييف 
ملدة  محمد  طرف  لسيد  لعمري 
مع  ميع  لصالحيات  محدودة  غيف 

لتسييف  لشركة.
تحد4د  ألرباح  بعد   :  ألرباح 
لتكوين   %5 تقتطع   لصافية 

 الحتياطي  لقانوني.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بوز ن  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   10 بتاريخ 

2929  لسجل  لتجاري رقم 1707.
414 P

IKRAM RELOOKING
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
تم   ،2021 4نا4ر   15 في   لبيضاء 
للشركة  تحرير  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت مسؤولية محدودة و لتي تتميز 

بالخصائص  لتالية :
 سم  لشركة : تحمل هذه  لشركة 

IKRAM RELOOKING SARL سم 
إن  لهدف   : موضوع  لشركة 
 لتجاري للشركة مباشرة من طرفها 

أو مساهمة منها هو :
صالون للحالقة.

مركز للتجميل.
مو د  لجميع  بالتقسيط   لبيع 

 لتجميل.
 ملدة : 4نحصر عمر  لشركة في 99 

سنة  بتد ء من  لتأسيس  لنهائي.
4حدد رأسمال   : رأسمال  لشركة 

 لشركة في مبلغ 100.000 درهم.

 لشركاء :

قا�سي،  لحاملة  مرم   لسيدة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BE35002

هو ض،  لحاملة  إكر م   لسيدة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BE899997

تم تمليك كل  لحصص للشركاء 

كما 4لي :

 لسيدة مريم قا�سي 500 حصة.

 لسيدة أكر م هو ض 500 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

4كون  ملقر   :  ملقر  ال تماعي 

رياض  بتجزئة  للشركة   ال تماعي 

حد  لسو لم،   ،333  لساحل  لرقم 

برشيد.

تبتدئ بفاتح   :  لسنة  ال تماعية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  4نا4ر 

سنة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

ببفشيد  للمحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 5 فبف 4ر 2021 تحت رقم 135.

415 P

مكت2  ملحاسبة فاكسيون فينانص

شارع  لقدس إقامة  لضمان رقم 3 عمارة 26 

عين  لشق  لد ر  لبيضاء

اينيفير منجمنت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 217، شارع  بر هيم 

 لرود ني إقامة  لفتح  لطابق 1

شقة رقم 3  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى  لقر ر  لجماعي  ملؤرخ 

 2020 أكتوبر   19 في  بالد ر  لبيضاء 

تقرر ما 4لي :

نشاط  لشركة  لسابقة  إ4قاف 

 لذكر.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 فبف4ر   3 بتاريخ   لبيضاء 
رقم 763932.

416 P
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منا منت كنسيلتين  ند أكاونت ش.م.م 

شركة إنتيليجنس برو سكيلز 
سانتر

ش.م.م 
رأسمالها : 50.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 36، تقاطع شارع 

 ألبطال وزنقة أم  لربيع  لطابق 

 لثالث رقم  لشقة 9 أكد ل  لرباط

4وم  خاص  عقد  تفاق  بمو 2 
قرر  ملساهمون   2021 4نا4ر   19

سكيلز  برو  »إنتيليجنس  لشركة 

تسجيل  لعقود  ش.م.م  سانتف« 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

 لخصائص  لتالية : 
 لتسمية : شركة »إنتيليجنس برو 

سكيلز سانتف« محدودة  ملسؤولية.

 لرأسمال : 50.000 درهم.

 لنشاط  ال تماعي : دروس  لدعم 

و لتقوية و لتكوين.

 ملقر  ال تماعي : 36، تقاطع شارع 

أم  لربيع  لطابق  وزنقة   ألبطال 

 لثالث رقم  لشقة 9 أكد ل  لرباط.

 لتسييف : عين  لسيد  لسبع خالد 

مسيف  للشركة.

من  ألرباح   %5 تم  قتطاع 

لتأسيس صندوق  الحتياطات.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم  لتسجيل 110922.

417 P

مكت2  ألستاذة  4مان  لتنوتي

موثقة باملحمد4ة
8، زنقة حمان  لفطو كي  لطابق  لسفلي

 لهاتف : 05.23.32.52.26

 لفاكس : 05.23.31.28.15

شركة مجال انفست
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

MAJAL INVEST SARL AU

من  حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف  ألستاذة  4مان  لتنوتي، 

موثقة باملحمد4ة، بتاريخ 28 ديسمبف 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2020

 ملسؤولية  ملحدودة، بشريك وحيد، 

باملو صفات  لتالية :

»مجال  نفست«  شركة   :  السم 

 MAJAL وحيد  بشريك  ش.ذ.م.م 

.INVEST SARL AU

:  لد ر  لبيضاء،  مقر  لشركة 

 35 مكت2  سليمان  موالي  شارع 

 لطابق 3 بارك عكاشة.

 لهدف  ال تماعي : 

بيع أر �سي مبنية أو غيف   قتناء، 

مبنية من أ ل  لكر ء.

إ ر ء كل عمليات  لبناء،  لتجزئة 

و إلنعاش  لعقاري وتسليم  لبنا4ات 

 لجاهزة.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.

سنة من تاريخ تقييد   99  :  أل ل 

 لشركة في  لسجل  لتجاري.

و لتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 

للد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

762396 سجل تجاري رقم 288783.
للطبع و لنشر

مكت2  ألستاذة  4مان  لتنوتي

موثقة

418 P

 THE LOCAL HOUSE SS
SARL AU

ذي لوكال هاوس س س

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

3 فبف 4ر 2021 تم تكوين نظام أسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 THE LOCAL HOUSE : لتسمية 

SS ذي لوكال هاوس س س.

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

 ستيف د وتصد4ر.

و ملاكياج  تجارة  ملالبس 

ومستحضر ت  لتجميل.

تجارة.

:  لشقة بالطابق   ملقر  ال تماعي 

 92 5  لعمارة  رقم   ألول  لو قع ب 
زنقة نابولي  ملحيط  لرباط.

 50.000  : رأس  ملال  ال تماعي 
درهم مقسم إلى 500 حصة قيمة كل 

و حدة 100 درهم.
 لتسييف : تم تعيين  لسيدة صوفي 
لبطاقة  لتعريف  سمية  لحاملة 
كمسيفة   BB126888 رقم   لوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   إل4د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129227.
419 P

 RABAT GESTION
IMMOBILIERE

SARL
ر بة  ستيون  مبلييغ

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
نظام  تكوين  تم   2021 فبف 4ر   5
ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي :
 RABAT GESTION  :  لتسمية 

.IMMOBILIERE SARL
 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :
أشكاله  بجميع   لتطوير  لعقاري 
و ميع عمليات  لتقسيم و لوحد ت 

 لسكنية و لتحضر.
أعمال مختلفة.

إنجاز مشاريع  لبناء  القتصاد4ة 
و لتجارية و لسياحية ودور  لضيافة.
:  لطابق  ألول   ملقر  ال تماعي 
نابولي  زنقة   92 عمارة   5 رقم  شقة 

 ملحيط  لرباط.
 100.000  : رأس  ملال  ال تماعي 
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل و حدة 100 درهم.
ربيع  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 
لبطاقة  لتعريف   لزياني  لحامل 
 لوطنية رقم AE27752 كمسيف وحيد 

للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   إل4د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129229.
420 P

SAR INFO
SARL AU

سار  نفو

بمقت�سى  مع عام  ستثنائي حرر 

قرر   2021 فبف 4ر   8 4وم  في  لرباط 

 SAR INFO لشريك  لوحيد للشركة 

SARL AU ما 4لي :

أصبح  تعد4ل  لنشاط  لذي 

كالتالي :

أشغال  لبناء.

بيع معد ت  لبناء.

تفويت 1000 حصة من طرف بدر 

 لبهيج إلى  لسيد محمد فنيدي.

من  بدر  لبهيج   ستقالة  لسيد 

منصبه كمسيف للشركة.

فنيدي  محمد  تعيين  لسيد 

كمسيف وحيد للشركة.

من  و13   7  ،6  ،3 تعد4ل  ملادة 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم 110958 بتاريخ 10 فبف 4ر 

.2021

421 P

ALASKA SEBBAH
 السكا صباح

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2021 4نا4ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي :

ALASKA SEBBAH  :  لتسمية 

 السكا صباح.

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

مقهى.

مطعم.

ف  تجزئة   :  ملقر  ال تماعي 

2  لجماعة  لقروية  لصباح 

 لصخيف ت.
 10.000  : رأس  ملال  ال تماعي 

درهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 درهم.
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تم تعيين  لسيد رشيد   :  لتسييف 
لبطاقة  لتعريف  حدو  لحامل  بن 
كمسيف   PA230169 رقم   لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   إل4د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 131863.
422 P

STE MELLAHI IMPORT
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها  ال تماعي : حي بدر

مجموعة E رقم 189 سوق  ألربعاء 
 لغرب - إقليم  لقنيطرة

تفكيك شركة
تبعا للعقد  لعرفي ملحضر  لجمع 
تم   2020 أكتوبر   21 بتاريخ   لعام 
على  لشركة   لتشطي2  لنهائي 
 SOCIETE MELLAHI IMPORT

SARL ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 SOCIETE MELLAHI  :  لتسمية 

IMPORT
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملوضوع :  ستيف د وتصد4ر.

 E ملقر  لرئي�سي : حي بدر مجموعة 
رقم 189 سوق  ألربعاء  لغرب.
 لرأسمال : 10.000 درهم.
 لتسييف :  ملالحي  لسعيد.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 
بسوق  ألربعاء   ملحكمة  البتد ئية 
 ،2020 ديسمبف   10 بتاريخ   لغرب 

تحت رقم 2020/325.
423 P

STE BSNA IMPOT
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : دو ر  والد عاصم
قيادة قرية بنعودة سوق  ألربعاء

إقليم  لقنيطرة
تفكيك شركة

تبعا للعقد  لعرفي ملحضر  لجمع 
تم   2021 4نا4ر   15 بتاريخ   لعام 
على  لشركة   لتشطي2  لنهائي 
 SOCIETE BSNA IMPORT SARL

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 SOCIETE BSNA  :  لتسمية 

IMPORT

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع :  ستيف د وتصد4ر.

دو ر  والد عاصم   :  ملقر  لرئي�سي 

سوق  ألربعاء  بنعودة  قرية  قيادة 

 لغرب.

 لرأسمال : 100.000 درهم.

 لتسييف : بوسنة 4وسف.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 

بسوق  ألربعاء   ملحكمة  البتد ئية 

2021، تحت  4نا4ر   15  لغرب بتاريخ 
رقم 2021/01.

424 P

STE STOKAL TRANS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم

مقرها  ال تماعي : دو ر  ضريسة

عرباوة سوق  ألربعاء  لغرب

إقليم  لقنيطرة

تأسيس شركة
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 9 فبف 4ر 

قو نين  لشركة  وضع  تم   2021

 SOCIETE STOKAL TRANS SARL

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 SOCIETE STOKAL  :  لتسمية 

TRANS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع : نقل  ملستخدمين.

دو ر  ضريسة   :  ملقر  لرئي�سي 

عرباوة سوق  ألربعاء  لغرب.

 لرأسمال : 60.000 درهم.

 لتسييف :  لحربولي  هالل.

 ملدة : 99 سنة تبدأ من  لتسجيل 

 لرسمي باملصالح  إلد رية.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 

بسوق  ألربعاء   ملحكمة  البتد ئية 

تحت   ،2021 فبف 4ر   9  لغرب بتاريخ 
رقم 2021/12.

425 P

STE TRANFAL TRANS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم
مقرها  ال تماعي : حي بدر

مجموعة د رقم 120 سوق  ألربعاء 
 لغرب - إقليم  لقنيطرة

تأسيس شركة
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 9 فبف 4ر 
قو نين  لشركة  وضع  تم   2021
 SOCIETE TRANFAL TRANS SARL

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 SOCIETE TRANFAL  :  لتسمية 

.TRANS
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملوضوع : نقل  ملستخدمين.

 ملقر  لرئي�سي : حي بدر مجموعة د 
رقم 120 سوق  ألربعاء  لغرب.
 لرأسمال : 60.000 درهم.
 لتسييف :  لزكر وي محمد.

 ملدة : 99 سنة تبدأ من  لتسجيل 
 لرسمي باملصالح  إلد رية.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 
بسوق  ألربعاء   ملحكمة  البتد ئية 
تحت   ،2021 فبف 4ر   9  لغرب بتاريخ 

رقم 2021/15.
426 P

STE DEVAS TRANS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي :  لتعاونية 
 لشتيكية قيادة سيدي عالل  لتازي

سوق  ألربعاء  لغرب
إقليم  لقنيطرة
تأسيس شركة

تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 9 فبف 4ر 
قو نين  لشركة  وضع  تم   2021
 SOCIETE DEVAS TRANS SARL

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 SOCIETE DEVAS  :  لتسمية 

.TRANS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع : نقل  ملستخدمين.

:  لتعاونية   ملقر  لرئي�سي 
 لشتيكية قيادة سيدي عالل  لتازي 

سوق  ألربعاء  لغرب.

 لرأسمال : 100.000 درهم.

 لتسييف :  لر تي نور  لد4ن.

 ملدة : 99 سنة تبدأ من  لتسجيل 

 لرسمي باملصالح  إلد رية.

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إل4د ع 

بسوق  ألربعاء   ملحكمة  البتد ئية 

تحت   ،2021 فبف 4ر   9  لغرب بتاريخ 
رقم 2021/13.

427 P

TORTILLA
SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ 30 نوفمبف 2020، قرر 

 لشركاء ما 4لي :

 ستقالة  لسيد شكي2 عبيدة من 

مهامه كمسيف للشركة مع منحه إبر ء 

تام وبدون تحفظ.

بشرون  مصطفى  عين  لسيد 

مسيف  للشركة ملدة غيف محدودة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 229.

428 P

STE E.A.T DIVERS
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم تأسيس شركة ذ ت   لرباط، 

مارس   2 4وم   ملسؤولية  ملحدودة 

.2020

 STE E.A.T DIVERS  :  لتسمية 

.SARL

 لهدف  ال تماعي :

 لتهيئة.

أعمال مختلفة أو  لبناء.
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رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

أمين أنجار : 500 حصة.

مختار أنجار : 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر : رقم 23 زنقة  كلمان سيدي 

علي شقة رقم 22  لطابق 3 أكد ل - 

 لرباط.

 ملسيفون :

أمين أنجار.

مختار أنجار.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.123717

429 P

 STE BUSINESS GROUP

CORPORATION
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
بناء على عقد عرفي أعلن  لقانون 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE BUSINESS GROUP : السم 

CORPORATION SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة.

 ملوضوع :

 الستشار ت  إلد رية.

توطين  لشركات.

:  لطابق  لثالث   ملقر  ال تماعي 

شقة 8 عمارة خيف أ زنقة باب تامسنا 

قبيبات  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
 لرأسمال : 100.000 درهم مكون 

من 1000 حصة قيمة كل و حدة منها 

100 درهم.

تسييف  لشركة   :  لتسييف 

طارق  تصرف  لسيد  تحت  وإد رتها 

للقانون  ألسا�سي  بوشوتروش طبقا 

وذلك  مع  لسلطة  لكاملة  للشركة 

ملدة غيف محدودة.

 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.

أنجز  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 

باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 10 

تحت  لسجل  لتجاري   2021 فبف 4ر 

رقم 129231.

430 P

STE SAHARA ALL TRAV
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   15 بالد خلة بتاريخ 

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  لتالية :

 STE SAHARA ALL  :  السم 

.TRAV SARL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

أشغال   :  ملوضوع  ال تماعي 

مختلفة وأعمال وإنشاء ت متنوعة.

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

 717 : حي موالي رشيد رقم   ملقر 

 ملحل  لسفلي  لد خلة و د  لذه2.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

حصة   تماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

 لحصص :

 لسيد بربري حميد : 290 حصة.

 لسيد بربري سفيان : 200 حصة.

 510  : حسن  درويش   لسيد 

حصة.

حميد  بربري  :  لسيد   لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.OD 13869 رقم

تسجيل  تم   :  لسجل  لتجاري 
 لشركة بالسجل  لتجاري لدى كتابة 
بو د  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 لذه2 تحت رقم 17159.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
431 P

STE HIBA TRAVERSA
ش.م.م.

ذ ت  لشريك  لوحيد
تفويت حصص   تماعية

وتغييف  لشكل  لقانوني
وتحد4ث  لقانون  ألسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ    -  1
قرر   2021 4نا4ر   19 4وم  بتمارة 
 HIBA لشركة   لشريك  لوحيد 
ذ ت  لشريك  ش.م.م.   TRAVERSA

 لوحيد ما 4لي :
كل  تفويت  على   ملصادقة 
4متلكها   لحصص  ال تماعية  لتي 
 لسيد حسن  لعربي لفائدة  لسيدة 

فلهامي غزالن.
غزالن  فلهامي  تأكيد  لسيدة 

ملنصبها كمسيفة.
للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
شركة  من   HIBA TRAVERSA
محدودة  ملسؤولية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.
تحد4ث  لقانون  ألسا�سي.

لدى  تم   : -   إل4د ع  لقانوني   2
 10 4وم  بتمارة   ملحكمة  البتد ئية 

فبف 4ر 2020 تحت رقم 2920.
432 P

 STE IS IMMO EXPERT  -
PRO

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم  بالرباط 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
 STE IS IMMO  :  لتسمية 

.EXPERT  - PRO

.SARL AU : لصفة  لقانونية 
 لهدف  ال تماعي :  ملباني و ملطور 
أعمال أو تشييد   - موزع   -  لعقاري 

متنوعة.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

على  لشكل  لتالي :
 1000  :  لسيد نور  لد4ن ومعرير 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي : عمارة 30، شقة 
8 شارع موالي أحمد لوكيلي، حسان 

-  لرباط.
 ملسيف : نور  لد4ن ومعرير.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.128181

433 P

STE NEW WAY PRO
رأسمالها : 100.000 درهم

RC N° 137903
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
ديسمبف   21 للشركة و ملنعقد بتاريخ 

2020  لحل  ملسبق للشركة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 110955.
434 P

STE MONDELEZ MAROC
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 1.377.507.500 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  لشفشاوني، 
 لزنقة أوه، طريق 110،  لحي 

 لصناعي عين  لسبع -  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 29629

1 -  بناء على محضر  لجمع  لعام 
 لعادي بتاريخ 16 نوفمبف 2020 تقرر 

ما 4لي :
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تحويل  على  و ملصادقة   لتحقق 
 ألسهم.

 العتف ف باستقالة  لسيد حسين 
أحمد محي  لد4ن عبد هللا  لشو ب 
و لسيد  و د حاتم محمود أباظة من 
منصبيهما كمد4رين للشركة، وتعيين 
 لسيد عثمان نضيفي و لسيد عبد 
 لصبور  لحسني كمد4رين  د4د4ن.

صالحيات  إل ر ء ت  لشكلية.
على محضر   تماع مجلس  بناء 
 إلد رة بتاريخ 16 نوفمبف 2020، تقرر 

ما 4لي :
من  ستقالة  لسيد   لتحقق 
حسين أحمد محي  لد4ن حسين عبد 

هللا  لشو ب من مهامه كرئيس.
نضيفي  عثمان  تعيين  لسيد 

رئيسا  د4د  ملجلس  إلد رة.
صالحيات  إل ر ء ت  لشكلية.

2 - تم  إل4د ع  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 26 4نا4ر 2021 تحت 

رقم 762710.
قصد  لنشر و إلعالن

435 P

STE BALZAC CHANGE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 ديسمبف   10 4وم  بالقنيطرة 
لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 
ذ ت مسؤولية محدودة بالخصائص 

 لتالية :
 STE BALZAC  :  لتسمية 

.CHANGE SARL AU
شارع  ز وية   :  ملقر  ال تماعي 
شنقيط ويوسف  بن تاشفين إقامة 

بور بالزة محل رقم 8 بالقنيطرة.
 ملدة : 99 سنة.

موضوعه  لشركة :
مكت2 صر فة.

 100.000  : مال  لشركة  رأس 
درهم.

 لتسييف : أسند إلى محمد  لد ودي 
 BE لحامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.739002

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021 فبف 4ر   8

.58805
436 P

STE BOISNO IMMOBILIER
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
تأسيس

نوفمبف   27 بتاريخ  بمو 2 صك 
 BOISNO إنشاء  لشركة  تم   2019
رأس  ملال   IMMOBILIER SARL
مقسمة  درهم   100.000 عند  ثابت 
إلى 1000 سهم توزع بين  لشركاء على 

 لنحو  لتالي :
500 سهم لكل و حد من  لشركاء.

 BOISNOوAMIN NOAMAN
.MICHEL ROBERT

وبيع  بناء   : هدف  لشركة 
 لعقار ت.

.AMIN NOAMAN : ملسيف 
127 ب رقم  مبنى   :  ملقر  لرئي�سي 

02  لدور 2 وفا  ملحمد4ة.
 1955 -   إل4د ع  لقانوني رقم   2
لدى   2019 سبتمبف   12 بتاريخ 

 ملحكمة  البتد ئية  ملحمد4ة.
437 P

STE FOCUS BTP
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
لشريك و حد

رأس  ملال : 1.500.000 درهم
 لزنقة 17 رقم 10  لشقة 3 سيدي 

قاسم
تصريح بالتأسس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ و ملسجل   2021 فبف 4ر   2   
تأسيس شركة  تم   2021 فبف 4ر   5  

تحمل  لخصائص  لتالية :
 STE FOCUS BTP  :  لتسمية 

.SARL AU
للبناء  مختلفة  أشغال   :  لهدف 

ونقل  لبضائع و ملفاوضة.

رقم   17 :  لزنقة   ملقر  ال تماعي 
10 الشقة 3 سيدي قاسم.

 1.500.000  : رأسمال  لشركة 
درهم.

رباح  غزالن  :  لسيدة   لتسييف 
.Y310350 بطاقتها  لوطنية رقم

تم  لقد   :  لسجل  لتجاري 
 لحصول على  لسجل  لتجاري رقم 
من  ملحكمة  البتد ئية   28761

بسيدي قاسم 4وم 10 فبف 4ر 2021.
438 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لريك  لوحيد
رأسمال : 500.000 درهم

1، شارع  لشهيد ضياء  لرحمان قطاع 1 بلوك 
ج  لسوي�سي -  لرباط

STE JURIHELP
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
ذ ت شريك و حد

رأسمالها : 100.000 درهم
15، شارع  ألبطال شقة 2 - أكد ل 

-  لرباط
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وسجل   2020 ديسمبف   25 بتاريخ 
إنشاء  تم   2021 4نا4ر   18 بتاريخ 
محدودة  للشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد :
تعرف  لشركة   : تسمية  لشركة 
باسم JURIHELP SARL AU في  ميع 
 لوثائق  لصادرة عن  لشركة 4ج2 
أن يسبق هذ   السم مباشرة أو 4تبعه 
عبارة شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
أو  ألحرف  ألولى  و حد  شريك  مع 

.SARL AU
 لهدف  ال تماعي : 

قانون  في   الستشار ت  لقانونية 
 ألعمال.

 الستشار ت   لقانونية، 
 الستيف تيجية   و ملالية.

مؤتمر ت،  منتد4ات،  تنظيم 
في  ملغرب  تجارية   تفاقيات وبعثات 
وخار ه، من حيث  لتنظيم،  لدعم 

و ملشاركة.

) لشركات   لتمثيل  ملؤسس 

و لجمعيات  و لغرف  لتجارية 

في  أو  لقطاعية  و لهيئات  لجهوية 

 لخارج في  ملغرب.

تمثيل ودعم  لشركات  أل نبية في 

 ملغرب.

و الستشار ت   لتدري2 

و لدر سات.

شارع   ،15  :  ملقر  ال تماعي 

 ألبطال شقة 2 - أكد ل -  لرباط.

 ملدة : 99 سنة من 4وم  لتسجيل 

في  لسجل  لتجاري.
تحد4د  تم   : الشركة  رأسمال 
رأس مال  لشركة بمائة ألف درهم 

ألف  إلى  مقسمة  درهم   100.000

درهم   100 مائة  لكل  سهم   1000

مدفوعة بالكامل من طرف  لسيدة 
زين2 مامو.

مامو  زين2  :  لسيدة   لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
.BL 108265 رقم

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لالستثمار  باملركز  لجهوي   لقانوني 

بالرباط في 11 فبف 4ر 2021 تحت رقم 

.129229

439 P

STE ROVELLASCA
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

ذ ت  وحيد  وشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :

 STE ROVELLASCA  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

 ملقر : 6 شارع ضا4ة عو   لطابق 2 

شقة 16 أكد ل -  لرباط.

 لنشاط  لتجاري :

تنظيف  ملتا ر و ملخازن و لشقق 

)مقاول(.

أو  )تا ر  و لتصد4ر   الستيف د 

وسيط.

 لتجارة.

 ملدة : 99 سنة.
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درهم   100.000  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

بحاملها  لسيد  كاملة  مؤد ة  درهم 

عبد  لحميد  بوزرة.

 لتسييف : عبد  لحميد أبوزرة ملدة 

غيف محدودة.

بالسجل  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري للمحكمة  لتجارية بالرباط 

تحت رقم 110952 بتاريخ 10 فبف 4ر 
2021 رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري 

.129219

440 P

STE AIN ZARGA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 28 4نا4ر 2021 تأسست شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد باملو صفات  لتالية :

 STE AIN ZARGA  :  لتسمية 

.TRAVAUX

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أشغال   :  لهدف  ال تماعي 

-  ستيف د  تأ يف  ملعد ت   - متنوعة 

وتصد4ر.

: تجزئة كمطر ف   ملقر  ال تماعي 
02 رقم 28 تمارة.

درهم   100.000 هو   : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة كل منها 100 

لفائدة  كامل  بشكل  محررة  درهم 

 لسيد  لجابري عبد  لعزيز.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
تعيين  لسيد  لجابري   :  لتسييف 

عبد  لعزيز مسيف  للشركة لفتفة غيف 

محدودة.

بتوقيع  تلتزم  لشركة   :  لتوقيع 

 لسيد  لجابري عبد  لعزيز في  ميع 

 لوثائق و ألعمال  ملتعلقة بها.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتمارة 4وم 9 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 2910.
ملخص قصد  لنشر

441 P

شركة س.س.ج.ت 
كونسورسيوم لألنابيب 

املخرسنة
الكرانيال - واألشغال

مقرها  ال تماعي : 21، زنقة آ4ت 
باها  لسوي�سي -  لرباط

رأسمالها : 30.000.000 درهم
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 2020 3 أغسطس   الستثنائي بتاريخ 

تقرر ما 4لي:
تمد4د ملدة سنة لتفويض  لسيد 
 لطاهري محمد سعيد بصفته مسيف  
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بتاريخ 4نتهي   D 320171  لذي 

 26 سبتمبف 2021.
 لتعد4الت متالزمة للمادة 15 من 

 لقانون  ألسا�سي.
تبني  لقانون  ألسا�سي  ملحين تبعا 

للتعد4الت  لنظامية.
أ ل  إلعالنات  من  منح  لسلط 

 لقانونية.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
نوفمبف   26 بتاريخ   5703 رقم  تحت 

.2020
لالستخالص و لبيان

442 P

STE FIRST KITCHEN
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 1.100.000 درهم
سجل تجاري : 60303

2021  نعقد  4نا4ر   2 بتاريخ 
 FIRST لشركة   لجمع  لغيف  لعادي 
KITCHEN شركة محدودة  ملسؤولية 
مقرها  درهما   1.100.000 رأسمالها 
ضا4ة  زنقة   ،29 رقم   ال تماعي 
 لرومي،  لرباط حيث تمت  ملصادقة 

على ما 4لي :

.FIRST K تغييف  سم  لشركة إلى

على  لشعار  لتجاري   ملحافظة 

باسم  مسجل   NOBLYS GALLERY

 لشركة لدى  ملحكمة  لتجارية.

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة و ملو فقة على محتو ه.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 110939 

بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.

443 P

STE ROCMED

SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك و حد

رأسمالها : 100.000 درهما

سجل تجاري ) لرباط( 129201

بتاريخ 2 4نا4ر 2021 تمت صياغة 

 ROCMED  لنظام  ألسا�سي لشركة 

SARL AU شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك و حد رأسمالها 100.000 

زنقة   ،2  : مقرها  ال تماعي  درهما 

ز كورة حسان -  لرباط.

:  لسيد   لشريك  لوحيد 

إسماعيل  لعسول  لحامل للبطاقة 

 1000 AA 382239 ب   لوطنية رقم 

حصة.

شر ء،  بيع،   :  لنشاط  لتجاري 

و للو زم  وتصد4ر  ملعد ت   ستيف د 

 - مستحضر ت  لتجسيل   -  لطبية 

 ملكمالت  لغذ ئية.

غيف  ملدة  تسييف  لشركة  فوض 

إسماعيل  لعسول  للسيد  محددة 

 AA رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.38239

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

تحت   2021 فبف 4ر   9 بالرباط بتاريخ 

رقم 110920.

444 P

STE DEEP INTERIORS
SARL AU

 لسجل  لتجاري 112159  لرباط

حل مسبق للشركة
لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 

 DEEP INTERIORS SARL AU

محدودة،  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مقرها  درهما   100.000 رأسمالها 
زنقة ضا4ة عوى عمارة   6  ال تماعي 

16  لرباط خالل  لجمع  6 شقة رقم 

 لعام  لغيف  لعادي  لذي  نعقد بمقر 

 لشركة بتاريخ 30 نوفمبف 2020.

 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد أحمد بر د  لحامل 

 A339820 رقم  للبطاقة  لوطنية 

مصفي للشركة.

تعيين مقر  لتصفية  ال تماعي ب 
6 زنقة ضا4ة عوى عمارة 6 شقة رقم 

16  لرباط.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

.110927

445 P

STE JANAAB INVEST
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء 

51، ز وية شارع  لزرقطوني وزنقة 

تمعروفت

تفويت حصص و  تماعية
تعيين مسيف  د4د

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة
 لزيادة في رأس  ملال
تغييف  سم  لشركة

تحين  لقانون  ألسا�سي
أمام  رسمي  عقد  بمقت�سى    -  1

بالد ر  موثقة  بريطل  ملياء   ألستاذة 

أكتوبر  و19   15 بتاريخ   لبيضاء 

تفويت  ميع  لحصص  تم   2020

حصة   تماعية  100  ال تماعية 
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 ذ ت قيمة  سمية 100 درهم للحصة 
 لو حدة و ململوكة للسادة و لسيد ت 
نجي2 مونة حنان  مفتاحة  لكوهن 
حليمة بر دة بابي و لسيد عبد  لقادر 
 لعمر ني مفوت من  هة إلى  لسيد 
أبرشان  أعر ب  مال  عبد  لرحيم 
كابيتال شركة ذ ت  أ  وإلى شركة ج 
مسؤولية محدودة ممثلة من طرف 
و مال  أعر ب  عبد  لرحيم   لسيد 

أبرشان مفوت له من  هة أخرى.
أمام  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بالد ر  موثقة  بريطل  ملياء   ألستاذة 
تم   2020 أكتوبر   19 بتاريخ   لبيضاء 
إقر ر عملية تفويت  ميع  لحصص 
مسيفي  و ال تماعية  ستقالة 
 لشركة وتعيين  لسيد عبد  لرحيم 
كمسيف4ن  أبرشان  وأعر ب  مال 

 دد للشركة.
أمام  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بالد ر  موثقة  بريطل  ملياء   ألستاذة 
تم تقرير ما   2020 ديسمبف   3 بتاريخ 

4لي :
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.

تغييف  لغرض  ال تماعي للشركة.
 90.000  لزيادة في رأس  ملال ب 

درهم ليصبح 100.000 درهم.
شركة  من  تغييف  سم  لشركة 
ليصبح  ناب  أمينة  عقارية  مدنية 

أنفيست ش.م.م.
2 - تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762377.
لإل4د ع و لنشر

446 P

د4و ن  ألستاذة هدى بنعبد هللا
موثقة

35 شارع 2 مارس -  لد ر  لبيضاء
 لهاتف : 022.29.73.53

شركة دار الصقلي
شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري رقم 105.721

 لتعيين  لجبائي : 25918930
 لضريبة  ملهنية رقم 62200317

بمقت�سى عقد توثيقي تلقته    -  1
موثقة هللا  بنعبد  هدى   ألستاذة 

ديسمبف   3 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   

2020 باع  لسيد  ملهدي منتصر لل�سي 

موح  لسكاوي 800 حصة   تماعية 

حصة   تماعية  لتي   2000 من 

4متلكها في  لشركة د ر  لصقلي شركة 

محدودة  ملسؤولية بشريك و حد.

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 لعادي تم تقرير ما 4لي :

تفويت  لحصص  تعد4ل 

 ال تماعية.

 ستقالة  ملسيف.

منتصر  تعيين  لسيد  ملهدي 

كاملسيف  لوحيد للشركة.

لرأس  بالتوزيع  لجد4د   العتف ف 

 ملال.

ذ ت  لشريك  من  تغييف  لشركة 

 لوحيد إلى شركة  لقانون  لعام.

بعد   عتماد  لقو نين  ملعدلة 

 لتغييف ت في شكل  لشركة.

2 -  تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 

4نا4ر   21 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت رقم 772.
مستخلص للنشر

447 P

STE ORAL HOLDING
SARL

العام  الستثنائي  الجمع  قرر 

 ملنعقد 4وم 2 ديسمبف 2021 ما 4لي :

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة إلى 

حي  لسكيكينية رقم 278 تمارة.

على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 

للشركة.

: سلم من طرف   إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

.D110899 9 فبف 4ر 2021 تحت رقم 

448 P

STE HERITAGE HOLDING
SARL

العام  الستثنائي  الجمع  قرر 

 ملنعقد 4وم 2 ديسمبف 2021 ما 4لي :

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة إلى 

حي  لسكيكينية رقم 278 تمارة.

على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 
للشركة.

: سلم من طرف   إل4د ع  لقانوني 
 2 بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

.D110898 فبف 4ر 2021 تحت رقم
449 P

STE SWAN STEEL
SARL

 ملقر  ال تماعي : رياض  لرضا 68 
مارينا سانتف 1  لطابق  لخامس ز وية 
محج  لزرقطوني ومحمد بن عبد هللا 

-  لد ر  لبيضاء
إعالن عن تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   27

باملو صفات  لتالية :
شركة   :  لتسمية  ال تماعية 

سو ن ستيل ش.م.م.
 ملقر  ال تماعي : رياض  لرضا 68 
مارينا سانتف 1  لطابق  لخاسم ز وية 
محج  لزرقطوني ومحمد بن عبد هللا 

-  لد ر  لبيضاء.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة ش.م.م.
:  لتجارة   لهدف  ال تماعي 
خردة  لحد4د،  لتجارة  في  بالجملة 

بجميع أنو عها في  لد خل و لخارج.
بكل  عامة  لقيام  وبصفة 
لها   لعمليات  لتجارية،  ملالية  لتي 
أو  بنشاط  لشركة  ملذكورة  عالقة 

من شأنها  ملساهمة في تطويرها.
 لرأس  ملال : 100.000 درهما.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

 لسجل  لتجاري : 289139  لد ر 
 لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.
عبد  بلمكي  :  لسيد   لتسييف 
 D لباسك رقم  لبطاقة  لوطنية رقم 

.526672
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762825.
لإلشارة و لبيان

450 P

 STE GLOBE LANGUAGE

SERVICES
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 4نا4ر   21 بتاريخ   لرباط 

تم تأسيس  لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.

 لهدف  ال تماعي :

 لتف مة بجميع  للغات.

 لتكوين.

 لتجارة.

تنظيم  لقاعات.

 100.000  : رأسمال  لشركة 

حصة من   1000 درهما مقسمة إلى 

فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

 500  : 4وسف  حموش   لسيد 

حصة.

 لسيدة علومة هند : 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

 2 شقة   2 عمارة  قاديس  زنقة 

 لرباط.

حموش 4وسف وعلومة   :  ملسيف 

هند.

في  ملحكمة  لتجارية  تم  إل4د ع 

بالرباط تحت رقم 110892 بتاريخ 9 

فبف 4ر 2021.

رقم  لسجل  لتجاري 129357.

451 P

 TRAITEUR LE

COMPAGNON PARFAIT
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   ،2020 نوفمبف   2 بالرباط بتاريخ 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملميز ت  ملبينة فيما 4لي :

 TRAITEUR LE  :  لتسمية 

.COMPAGNON PARFAIT
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

ممول   : هي  من  لشركة   لغا4ة 

حفالت.

 2 سكتور  مرس  لخيف،   :  ملقر 

 لرقم 512، تمارة.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 

 عتبار  من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

 100.000  : رأس  ملال  لجماعي 

من  حصة   1000 ل  مقسمة  درهم 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

و ملوزعة كما 4لي :

 لسيد محسن عبادة 1000 حصة.

تسيف  لشركة من طرف   :  إلد رة 

 لسيد محسن عبادة ملدة غيف محددة.

 لسنة  لجماعية ما بين فاتح 4نا4ر 

إلى متم ديسمبف من كل سنة.

تم  إل4د ع  لقانوني  لقد   : ثانيا 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم 

D2692 بتاريخ 6 4نا4ر 2021.

452 P

شركة بلوريكارت

ش.م.م

نقل مقر  لشركة
ملحضر  لجمع  لعام  تبعا 

بتاريخ  بأكاد4ر   الستثنائي  ملؤرخ 

شركة  قررت   2021 4نا4ر   2

يساوي  رأسمال  ذ ت  »بلوريكارت« 

عبد  شارع  ومقرها  درهم   100.000

باب  عمارة  زيد ن،   لرحمان  بن 

حي   2 رقم  شقة   87 رقم   لسالم، 

 لسالم، أكاد4ر ما 4لي :

 نقل مقر  لشركة إلى  لعنو ن  لتالي : 

شارع   ،86 رقم   لطابق  ألر�سي، 

 لخو رزمي، حي  ملسيفة، أكاد4ر.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

 لدى  ملحكمة  لتجارية ألكاد4ر بتاريخ 

3 فبف 4ر 2021 تحت رقم 98168.

453 P

بندنون محمد

زنقة موالي عبد هللا، رقم 85، خريبكة

سابليير تادلة
ش.م

سابطا

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2020 ديسمبف   12  الستثنائي بتاريخ 

سابطا ش.م  »سابلييف تادلة«  لشركة 

مقرها  درهم   16.000.000 رأسمالها 

محمد  لخامس،  شارع   :  ال تماعي 

بني مالل، قرر  ملصادقة   110 ص.ب 

على إعادة صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

للشركة نظر  لبيع أسهم.

بمكت2  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية ببني مالل 

بتاريخ 20 4نا4ر 2021 تحت رقم 70.

454 P

T DAR AGRO CONSEIL
SARL D’AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : كيلومتف 9، طريق 

 لقنيطرة، بوقنادل، سال

 لسجل  لتجاري رقم : 25833

قر ر ت  لشريك  بمقت�سى   -  1

تم   2020 16 سبتمبف   لوحيد بتاريخ 

تقرير ما 4لي :

 T DAR لشركة   لحل  ملسبق 

 AGRO CONSEIL SARL D’AU

وتصفيتها حبيا.

تحد4د مقر  لتصفية في كيلومتف 9 

طريق  لقنيطرة، بوقنادل، سال.

تعيين  لسيد  دريس  مليموني 

بصفة  ملصفي للشركة.

إنهاء مهام  ملسيف.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  2

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

2021 تحت  بسال بتاريخ فاتح فبف 4ر 

رقم 35875.
خالصة وبيان  ملسيف

455 P

ISYA DIS
SARL AU

تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى  لجمع  لعام 

تم وضع  لنظام   2020 ديسمبف   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

بمو 2  وحيد  لشريك  محدودة 

 ملقتضيات  لتالية :

 السم : » س 4ا ديس«.

وبيع  وشر ء  تسويق   :  ملوضوع 

ومنتجات  مستحضر ت  لتجميل 

بشكل  و لعطور  ملتا رة   لتنظيف 

بجميع  و لتمثيل  وبيع  وشر ء  عام، 

أشكاله ألي سلعة أو منتج أ نبي من 

أي منشأ وأي منتج مغربي في  لخارج 

وخاصة  ملنتجات أو  ملو د  لغذ ئية 

و ألدو ت  ملنزلية.

مخزن،  طابق   :  ملقر  ال تماعي 

شقة رقم مخزن  لقط2  لحضري، 

 ،127 أ  رقم   ملنطقة  القتصاد4ة 

 لنو صر،  لد ر  لبيضاء.

 لرأسمال : 4قدر ب 100.000 درهم 

1000 حصة تقدر  لو حدة  مجزأ إلى 

ب 100 درهم تم توزيعها على  لشكل 

 لتالي :

 لسيد فخش خالد 1000 حصة.

:  لشركة مسيفة   لتسييف و إلد رة 

من طرف  لسيد فخش خالد ملدة غيف 

محدودة.

تسجيل  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  بالسجل  لتجاري   لشركة 

 لبيضاء تحت رقم 287861.

456 P

SOHATECO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت رأسمال : 2.290.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لرباط، حسان 13 
ز وية زنقة  لريش ومهد4ة، رقم 3

تغييف
تبعا ملا  اء في محضر  لجمع  لعام 

فبف 4ر   2 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تقرر ما 4لي :

تبعا لوفاة  لسيد  لعربي هشيمي 

توزيع  تقرر   2021 4نا4ر   26 بتاريخ 

ورثته  لسيدة  على  حصة   11679

خد4جة  لسد4دي وأبنائه منها  لسيد 

عادل هشيمي و لسيد أمين هشيمي 

و لسيدة  هشيمي  سعاد  و لسيدة 

حنان هشيمي و لسيدة هدى هشيمي 

و لسيد أمين هشيمي.

تعيين  لسيد أمين هشيمي و لسيد 

للشركة  كمسيف4ن  هشيمي  عادل 

ملدة سنة و حدة مع  إلمضاء  لفردي 

للمسيف  لسيد أمين هشيمي أو  لتوقيع 

 ملزدوج للمسيف4ن معا.

تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

لدى  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 

11 فبف 4ر 2021 تحت رقم 110975.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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 PIERRE ANGULAIRE

COMPANY
SARL

 Siège social : Avenue

 Abdelmoumen complexe

 zawouia Mag N°11 Hassan,

Rabat

تغييف  لقانون  ألسا�سي للشركة
 نعقد  لجمع  لعام  الستثنائي 

 2020 ديسمبف   11 4وم  للشركة 

على  لساعة  لحاد4ة عشر بحضور 

 لضركاء وهم :

 NTAP AUGUSTIN CHRISTIAN

 carte de séjour n° AB04553R,

 DIONE FATOU carte de séjour

 n° AB03997P cogérants et SEGO

 LOU YOUNAN Carte de Séjour

.N° A057106sS

بمقر  ملتو  د بشارع محمد  بن 

 ،1 عبد هللا وشارع  لزرقطوني محل 

 لرباط.

على  لتغييف ت  و تفق  لشركاء 

 لتالية :
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حيث   : تغييف  لفصل  لثاني 

وإضافة  مطعم  خدمة  حذف  تم 

 لتصد4ر و لتجارة وبقي ثالثة أهد ف 

 2 في  لفصل  للشركة    تماعي 

و لتجارة  و الستيف د  وهم  لتصد4ر 

و لتحميل.

تم  التفاق   :  2 في  لفصل  تغييف 

 : على تغييف مقر  لشركة من  لعنو ن 

محل 1 شارع محمد بن عبد هللا شارع 

عبد  شارع  إلى   لزرقطوني،  لرباط 

 ملومن قيسارية  لز وية محل رقم 11 

حسان،  لرباط.

تغييف  لفصل 6 : حيث  ن  لشريك 

SEGO LOU YOUNAN  ملزد د 

بتاريخ 17 4ونيو 1985 ببو فل  لكوت 

تاركة  زنقة   17 د4فو ر،  لساكن ب 

1  لنهضة،  ليوسفية،  200  لشقة 

بطاقة  إلقامة  رقم   لرباط 

حصته  عن  تنازل   A0527106S

FATOU DIONE  ملزد دة  للسيدة 

1982  لسينغالية  4وليو   18 بتاريخ 

 لجنسية،  لساكنة ب إقامة أبو ب 

 16 121  لشقة  سال،  لعمارة 

رقم  لبطاقة  إلقامة  سال،  لحاملة 

.AB03997P

 SEGO LOU فإن  في  ألخيف 

حصته  لتي  عن  تنازل   YOUNAN

للسيدة  درهم   2500 حصة   25 هي 

 SEGO إذن فالسيد FATOU DIONE

شريكا  يعد  لم   LOU YOUNAN

و لشريكين  لوحيد4ن  بالشركة. 

 NTAP AUGUSTIN  : بالشركة هما 

 CHRISTIAN et Mme DIONE

FATOU بحصة 50 حصة لكل و حد 

منهما بمبلغ 5000 درهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 26 4نا4ر 2021 

تحت رقم 110523.

458 P

COMPTABLITE RIFO ATLANTIQUE

 Siège Social : 178, Bd. Youssef Ben

Tachfine 3ème Etage Nador

RC : 2113 IF : 5370099 TP : 56115236

ICE : 001766786000020

STE ZALACOM
SARL AU

 شركة ز الكوم 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 90.000 درهم

ومقرها : حي عبد  ملومن بني نصار، 
 لناضور

تكوين  لشركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 2 

 ،2020 نوفمبف   26 في  بالناضور 

لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي  تم 

للمساهم  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تتمثل مميز تها فيما 4لي :

 لتسمية : »شركة ز الكوم«.

غرض  لشركة  4مكن   :  لغرض 

لحساب  أو  لحسابها  لخاص  سو ء 

في  ملغرب أو في غيفه  سو ء   ألغيار، 

من  لدول فيما 4لي :

و ملالبس  يستورد  ألحذ4ة  تا ر 

 لجاهزة ؛

وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية 

أو  لعقارية  لتي  و لصناعية و ملالية 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بهذه  ألغر ض وكذ  بجميع  ألغر ض 

من  أو  لتي  ذ ت  لصلة  أو   ملماثلة 

شأنها تشجيع نمو أعمال  لشركة.

عبد  ملومن،  حي   :  مقر  لشركة 

بني  نصار،  لناضور.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوينها  لنهائي.
درهم   90.000  : رأسمال  لشركة 

مقسم إلى 900 حصة ذ ت 100 درهم 

مكتتبة  للحصة  لو حدة  كقيمة 

وممنوحة  كليا  ومدفوعة  لقيمة 

وهي  تقدماتهم  مع  تناسبا  للشركاء 

كالتالي :

 لسيد زرو ل علي 900 حصة من 

1 إلى 900.

 ألرباح : 5% لالحتياطي  لقانوني.

4دبر  لشركة مساهم   :  لتدبيف4ة 

وحيد ملدة غيف محدودة.

من  نسية  علي،  زرو ل   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  مغربية،  لحامل 

و لقاطن   S782250 رقم   لوطنية 

16،  لناضور،  بالحي  لعسكري رقم 

غيف  ملدة  للشركة  مد4ر  بصفته 

محدودة.

ويتمتع  لسيد زرو ل علي بأوسع 

باسم  لشركة  للعمل   لصالحيات 

بجميع  ألعمال  أ ل  لقيام  من 

و لعمليات  ملتعلقة بغرض  لشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020 نوفمبف   2 في  بالناضور 

رقم 3693.
من أ ل  لنشر و لتلخيص

459 P

الشركة املغربية للتسيير وإدارة 

املحيط

ش.م.م ش.و

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
:  لشركة  ملغربية   سم  لتجاري 

للتسييف وإد رة  ملحيط ش.م.م ش.و.

 لعنو ن : إقامة عائشتو،  لطابق 

شارع محمد   ،3  لثاني،  لشقة رقم 

 لسادس، كلميم.

و لبناء،  مختلفة  أشغال   :  ملهام 

در سة وتنفيذ مشاريع  لري.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

مقسم على  لشكل  لتالي :

 1000 خويا   لسيد  سماعيل 

حصة 100 درهم للحصة.

 لتسييف :  لسيد  سماعيل خويا.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

كلميم  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   29 بتاريخ 

تحت  و لسجل  لتجاري   2021/31

رقم 3295.
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GLOB IDN
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وشريك وحيد

تعد4ل شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

للجمع  بالرباط   2019 نوفمبف   11

 GLOB IDN لعام  الستثنائي لشركة 

SARL AU ش.م.م ش.و تم ما 4لي :

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة :

من : حي  لعودة بوليفار، غرناطة، 

رقم 25،  لد خلة.

إلى : مسيفة 1،  نوب  لد خلة.

تكييف  إلد رة :

4قرر  ال تماع  لعام  ستقالة 

 لسيد محمد حجوبي وتعيين :

سيدي  حمد  لبيكام،   لسيد 

رقم  لبطاقة  ويحمل   لجنسية 

مسيف    OD16739 رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.

 ملصادقة على نقل  ألسهم :

نقل  ألسهم  سند  بمو 2 

 ململوكة للشركة، 

قام  لسيد محمد حجوبي بتحويل 

50 سهم 4ملكها في  لشركة إلى  لسيد 

 حمد  لبيكم OD16739 ؛

قام  لسيد محمد حجوبي بتحويل 

50 سهم 4ملكها في  لشركة إلى  لسيد 

.OD18070 با4ات زيغم

تحيين  لنظام  ألسا�سي :

تحيين  4قرر  ال تماع  لعام 

ملر عاة  للشركة   لنظام  ألسا�سي 

 لتعد4الت  لتي تم إقر رها وبالتالي تم 

تعد4ل  ملو د 06 12.

تحويل  لشكل  لقانوني من شركة 

وشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد إلى مسؤولية محدودة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالد خلة بتاريخ 28 نوفمبف 

2019 تحت رقم 1256.
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شركة دونيا بريس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : 3 شارع محمد 

 لسادس، كلم 11، تجزئة  ملشرق، 
 لسوي�سي،  لرباط

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
قرر   ،2020 فبف 4ر   27 4وم   ملنعقد 

 لجمع  لعام للشركة ما 4لي :
في  لشركة  لشركاء  دد  عرض 
لوفاة  لسيد  ملصطفى  نظر    لورثة 
 لعلوي  ملدغري 4وم 28 ديسمبف 2019.
للوضعية  إل مالية  تلخيص 

للحصص  ال تماعية.
تقسيم  لرأسمال  ال تماعي 

للشركة.
تعيين مسيف  لشركة.

تم  فإنه  هذ   لتغييف  إثر  وعلى 
تعد4ل  لفصل 6، 7 و12 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.
 220 زهر ء  ملحمدي   لسيدة 

حصة   تماعية ؛
 لسيد  لطي2  لعلوي  ملدغري 

326 حصة   تماعية ؛
 لسيد حسن  لعلوي  ملدغري 96 

حصة   تماعية ؛
 96  لسيد عمر  لعلوي  ملدغري 

حصة   تماعية ؛
 96  لسيد كريم  لعلوي  ملدغري 

حصة   تماعية ؛
 96  لسيد خالد  لعلوي  ملدغري 

حصة   تماعية ؛
حصة   50  لسيدة حكيمة خلقي 

  تماعية ؛
حصة   تماعية   1000  ملجموع 
ب 100 درهم للحصة  لو حدة تمثل 
 لرأسمال  ال تماعي بمبلغ 100.000 

درهم.
تعيين  لسيد  لطي2  لعلوي 
خلقي  حكيمة  و لسيدة   ملدغري 

مسيف ن للشركة ملدة غيف محددة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
  لتجارية بالرباط بتاريخ 18 ماي 2020 

تحت رقم 1723.
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CAFE TANALT
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
20 نوفمبف 2020، تم تأسيس شركة 

بالخصائص  لتالية :
 CAFE تنالت  مقهى   :  لتسمية 

.TANALT
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
شاي،  قاعة  مقهى،   :  لهدف 

مطعم بيتز ، ممول  لحفالت.
وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية 
و لعقارية  لتي  و لصناعية  و ملالية 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 
وكذ   ميع  مع  لغرض  ال تماعي 
عالقة  لها  أو   ألغر ض  ملشابهة 

بتطوير  لشركة.
 99 تحدد مدة  لشركة في   :  ملدة 

سنة.
رأسمال  4قدر   : رأسمال  لشركة 
درهم مقسمة   100.000  لشركة ب 
بقيمة  حصة   تماعية   1000 إلى 
على  مقسمة  للحصة  درهم   100

 لشكل  لتالي :
حصة   500 عمر  للوزي   لسيد 

  تماعية بقيمة 100 درهم للحصة ؛
 لسيد رشيد  لشرقاوي 500 حصة 

  تماعية بقيمة 100 درهم للحصة.
 ملقر  ال تماعي : تجزئة بشوك 1، 
عمارة 52، هيبة 3، متجر رقم 6، حي 

 ملحيط، سال.
4د4ر  لشركة   : إد رة  لشركة 
 مد4ر و حد أو أكثف من بين  لشركاء 
بأغلبية  يعينون  عنهم  خار ا  أو 
أصو ت  لشركاء وحاليا يعتبف  لسيد 
للشركة  مسيف  لوحيد  عمر  للوزي 

وذلك ملدة غيف محدودة.
 إلمضاء  ال تماعي : تعتبف  لشركة 
ملزمة على و ه صحيح فيما 4خص 
بتوقيع  و اللتز مات  كافة  لعقود 

 لسيد عمر  للوزي.
من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
للشركة  تاريخ  لتأسيس  لنهائي 

وتنتهي في 31 ديسمبف.

من  ألرباح   %5 4حتفظ   :  ألرباح 
إلنشاء  لرصيد  الحتياطي  لقانوني 
إلى حدود بلوغ عشر رأسمال  لشركة.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 21 4نا4ر 2021 تحت رقم 26.
للنشر و لبيان
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MARILOUM
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : شارع محمد 
 لخامس، تجزئة بن د ود، د ر 
 لحمر ء، رقم 60، تابريكت، سال
 لسجل  لتجاري بسال رقم 7775

تصفية شركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
في  مؤرخ  للشركاء    الستثنائي 
في  و ملسجل   2019 ديسمبف   27
تقرر   2020 فبف 4ر   20  لرباط بتاريخ 

ما 4لي :
وإبر ء  ملصفي  إغالق  لتصفية 
على  لتقرير  لسنوي  بعد  ملو فقة 
و لحسابات  ملقدمة من قبل  ملصفي 

 لسيد لوكر ن  لحسين.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ 7 4نا4ر 2021 تحت رقم 35693.
464 P

 HOTESSE DE L AIRE ET
STEWARD ACADEMY

SARL AU
حل مسبق للشركة

لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 
 الستثنائي  ملنعقد في 13 4ونيو 2019 

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية :
حل  لشركة.

أر ة  حكيمة  تعيين  لسيدة 
مصفية  لشركة.

تحد4د مقر  لتصفية ملتقى شارع 
منتصر،  زنقة  هللا،  عبد  عالل  بن 

عمارة لويس رقم 8،  لرباط.

لدى  ملحكمة   إل4د ع  لقانوني 

سبتمبف   19  لتجارية بالرباط بتاريخ 

2019 تحت رقم 102178.

465 P

TRANS CHL
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : شارع محمد 

 لخامس، إقامة 30 رقم 32، سال 

 لجد4دة

بمقت�سى محضر مؤرخ بسال   -  I

للجمع  لعام   2021 4نا4ر   2 بتاريخ 

 TRANS CHL لشركة   لغيف  لعادي 

شارع  مقرها  ال تماعي  ش.م.م 

 ،32 رقم   30 إقامة  محمد  لخامس، 

 سال  لجد4دة تم  إلقر ر باألغلبية على 

ما 4لي :

شيماء  شعيبي  تسمية  لسيد ن 

مسيف ن  سفيان  شعيبي  و لسيد 

للشركة.

سيتم  للشركة   لحساب  لبنكي 

تسييفه بإمضاء  لسيد شعيبي سفيان 

أو بإمضاء  لسيدة شعيبي شيماء.

تحد4ث  لقانون  ألسا�سي 

للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  II

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ   35882 رقم  تحت   بسال 

2 فبف 4ر 2021.
للخالصة و لبيان

466 P

MARBRIE CHAIMAE
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية بمساهم 

و حد

برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : كلم 9 مهد4ة 

بوقنادل، دو ر بر همة، سال

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل في 

18 سبتمبف 2020 تم تأسيس  لشركة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
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 لهدف  ال تماعي :

 لرخام ؛

تا ر  لرخام ؛

 لتصد4ر و الستيف د.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

على  لشكل  لتالي :
 لسيدة شيماء بن  لفيالي ميمون 

1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

مهد4ة،   9 كلم   :  ملقر  ال تماعي 

بوقنادل، دو ر بر همة، سال.

 ملسيف : شيماء بن  لفياللي ميمون.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.32

467 P

ZAMA TEC
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها  لتجاري : 100.000 درهم

 لعنو ن : شارع  لحسن  لثاني، 

إقامة 4اسمينة، عمارة ب، رقم 25 

تمارة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع  تم   2021 4نا4ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

 ملحدودة كالتالي :

.ZAMA TEC SARL : 1 -  السم

2 -  لهدف :  لشركة من أهد فها :

وكيل بالعمولة ومدبر شركة ؛

 ملعلومات و لتو صل.

شارع  لحسن  لثاني،   : -  ملقر   3
 ،25 رقم  إقامة 4اسمينة، عمارة ب، 

تمارة.

2 -  ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

5 - رأس  ملال  لتجاري : 100.000 

1000 حصة قدر  درهم مقسمة إلى 

كل و حدة منها 100 درهما.

4تولى إد رة  لشركة   : -  إلد رة   6

كر كشو  مونية  من  لسيدتين  كل 

و ور  نيكول بياتي ملدة غيف محدودة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

  البتد ئية بتمارة بتاريخ 9 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 131923.

468 P

MIM-FOOD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 للشركة  ملنعقد بتاريخ 27 4نا4ر 2021 

قرر فيه ما 4لي :

أحمد  موالي  وه2  لسيد   -  1

بولباز  البنه  لسيد  ملهدي  بولباز 

1000 حصة  ململوكة له في  لشركة 

 ملسماة ب MIM-FOOD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة للشريك  لوحيد.

2 - نتيجة ملا سبق :

تغييف  ألنظمة  ألساسية  تم 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

.MIM-FOOD للشريك  لوحيد

بمبلغ  رأس  ملال  تحد4د  تم 

 1000 إلى  ومقسم  درهم   100.000

لفائدة  درهم   100 بقيمة  حصة 

 لسيد  ملهدي بولباز  لشريك  لوحيد.

تعيين  تم   : تسييف  لشركة   -  3

كمسيف  بولباز  أحمد  موالي   لسيد 

وحيد للشركة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بإنزكان 

 291 رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 في 

سجل تجاري رقم 12557.
للخالصة و لبيان

469 P

شركة فريطط
ش.م.م ش.و

شارع 4وسف بن تاشفين بن طي2، 
 لدريوش

تأسيس شركة 
بتاريخ  موقع  عقد   بمحضر 
شركة  تأسست   2021 4نا4ر   19
وحيد  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ألوصاف  لتالية :
»شركة فريطط«   :  السم  لكامل 

ش.م.م ش.و.
 ملهنة : نقل  ألمتعة للغيف.

 ملقر  لرئي�سي : 
 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
 100 سهم بقيمة   1000 مقسم على 

درهم للسهم.
 ملساهمين :

كمال فريطط 1000 سهم.
: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
كمال فريطط، رقم  لطاقة  لوطنية 

682738 س.
تم  إل4د ع لدى مكت2   :  إل4د ع 
بمحكمة  و لتسجيل   لضبط 
 لدريوش بتاريخ 8 فبف 4ر 2021 تحت 

رقم 17.
470 P

MAROC AKCHAB
SARL

 لتعد4ل في  لقانون  ألسا�سي
رفع رأسمال  لشركة 

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
لالخشاب«  ملنعقد  » ملغرب  لشركة 
بمقر  لشركة   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 
 لكائن بقرية  ملخفي ملوسة فحص 

أنجرة، طنجة ما 4لي :
ب  رأسمال  لشركة  رفع 
5.200.000 درهم ونقله من 100.000 
درهم إلى 5.500.000 درهم عن طريق 
من  حصة   تماعية   52.000 خلق 
وسددت  درهم  كتتبت   100 فئة 
باملقاصة مع  لحساب  لجاري للشركاء 
لشركاء  لشركة  كلها   وخصصت 

كما 4لي :

كريم  محمد   لسيد  لخياطي 

37800 حصة   تماعية ؛

 لسيد ر�سى عوض  لسيد محمد 

 لضاوي 16200 حصة   تماعية.

عدد  4صبح  هذه  لزيادة  بعد 

حصص  لشركاء كالتالي :

كريم  محمد   لسيد  لخياطي 

38500 حصة   تماعية ؛

 لسيد ر�سى عوض  لسيد محمد 

 لضاوي 16500 حصة   تماعية.

تحيين  لقانون  ألسا�سي  مع 

للشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

  لتجارية بطنجة بتاريخ 26 4نا4ر 2021 

تحت رقم 723.
بمثابة مقتطف وبيان

471 P

TRANSALUX
 RESIDEANCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME ETG N°20, TANGER

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 ديسمبف   29 بتاريخ  بطنجة 

لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

ذ ت   TRANSALUX SARL AU

 ملميز ت  لتالية :

 لشريك :

مغربي   لسيد بلعبيد عبد  الله، 

نوفمبف   30 بتاريخ  مزد د   لجنسية، 

باها  شتوكة  4ت  بانشادن   1989

 2 نور   3 باملجمع  لحسني  و لساكن 

و لحامل  طنجة  39   زنا4ة،  رقم 

.JB209365 لبطاقة  لتعريف رقم

 لتسمية  : 

.TRANSALUX  SARL  AU

 لغرض :

 TRANSPORT NATIONAL ET

 INTERNATIONAL ROUTIER DE

.MARCHANDISES
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 لر سمال : حدد رأسمال  لشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة خصصت كما 4لي :
 1000 عبد  الله  بلعبيد   لسيد 

حصة.
 RESIDEANCE  :  ملقر  ال تماعي 
 AL AZIZIA BD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3EME ETG

.N°20, TANGER
 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد بلعبيد 
غيف  ملدة  للشركة  مسيف   عبد  الله 

محدودة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
  لتجارية بطنجة بتاريخ 27 4نا4ر 2021 

تحت رقم 835.
بمثابة مقتطف وبيان

472 P

NORSALINA TRAVAUX
SARL

 لسجل  لتجاري رقم 29275
رفع رأسمال  لشركة

إثر  لجمع  لعام  لغيف  على   -  1
سبتمبف   30 بتاريخ   لعادي  ملنعقد 
أعضاء  لشركة  قرر   2020
 »NORSALINA TRAVAUX«
رأسمالها  شركة محدودة  ملسؤولية 
ومقرها  ال تماعي  درهم   10.000
تجزئة   3 أم  لربيع  زنقة   22 بو دة 

 4ريس، ما 4لي :
 10.000 رفع رأسمال  لشركة من 
وبإصد ر  درهم   500.000 إلى  درهم 
 100 فئة  من  حصة  د4دة   2900
كاملة  تسد4دها  تم  للو حدة  درهم 
ثابت  د4ن  مقابل  في  عند  الكتتاب 

للشريكان  الثنان على  لشركة.
تغييف  تم  هذ   لقر ر  على  بناء 
من  لقانون   7 و لفصل   6  لفصل 
أصبح  ذلك  إثر  للشركة.   ألسا�سي 
درهم   500.000 رأسمال  لشركة 
فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 
100 درهم للو حدة مكتتبة كلها من 

طرف :

 2500  : كريم   لسيد  لعاتية 
حصة.

 2500  : سهام  بز مي   لسيدة 
حصة.

كما  4قسم  رأسمال  لشركة  إن 
4لي :

 250.000  :  لسيد  لعاتية كريم 
درهم.

 250.000  : بز مي سهام   لسيدة 
درهم.

- تم  إل4د ع  لقانوني بمصلحة   2
كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 
ملد4نة و دة بتاريخ 22 نوفمبف 2020 

تحت رقم 2700.
نسخة قصد  لنشر

473 P

AICHA SANITAIRE
ش.م.م

رأسمالها 2.500.000 درهم
مقرها  ال تماعي : و دة، 19 شارع 
عبد  لرحيم بوعبيد تجزئة  لسعدي

إمضاء مشتفك
للشركاء  -  لجمعية  لعام   1
 ،2020 نوفمبف   26 بتاريخ   ملنعقدة 

قد قررت ما 4لي :
تسيف  لشركة ملدة غيف محدودة، 

وبإمضاء منفصل، للسادة :
زروقي  لحسن.

أو زروقي هشام.
من   16 ذلك  لفصل  إثر  تغييف 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
2 - تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
4نا4ر   13 بتاريخ  بو دة   لتجارية 

2021 تحت رقم 135.
لإلشارة و لتنبيه

474 P

DISLOG BUSINESS ANGEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي :  ملنطقة 

 لصناعية والد صالح بوسكورة
 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء رقم 

تأسيس
تبعا لعقد محرر في  لد ر  لبيضاء 
مسؤولية  ذ ت  شركة  أنشئت 
تحمل  و لتي  أسس  محدودة 

 لخصائص  لتالية :

 DISLOG BUSINESS  :  لتسمية 

.ANGEL

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.

مقر  لشركة :  ملنطقة  لصناعية، 

والد صالح بوسكورة.

موضوع : وتهدف  لشركة ل :

غيف  أو  مباشر  بشكل   لقيام، 

بجميع  لعمليات  ملتعلقة  مباشر، 

حصص  ألقلية  على  باالستحو ذ 

شبه  و/أو  في  ألسهم  و ألغلبية، 

في  لشركات  لناشئة   ألسهم، 

أو  لشركات  لصغيفة  ملبتكرة   

:  لتوزيع،  بأعمال   ملرتبطة 

و إلعالم،  و لخدمات  للو ستية، 

و لصناعة  و التصاالت،  لتسويق 

في  تأسست  و لتجارة  إللكتفونية 

 ملغرب.

من  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

على  لشكل  بين  لشركاء  موزعة 

 لتالي:

 H&S INVEST HOLDING SA :

996 حصة.

WB MAROC SARL : 1 حصة.

DISLOG FOOD SA : 1 حصة.

DISLOG SA : 1 حصة.

CHARI.MA SA : 1 حصة.

إسماعيل  بن  :  لسيد   ملد4ر 

نائ2  لرئيس مغربي   لخياط زكاري، 

نوفمبف   20 مزد دة بتاريخ   لجنسية، 

للبطاقة  لوطنية  1983،  لحامل 

A322273،  لقاطن  رقم  للتعريف 

برقم 9 زنقة  لصنعاني طابق 1  لشقة 

1 إقامة حمزة بوركون  لد ر  لبيضاء 

سجلت  لشركة في  لسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 763960.
من أ ل  إلشعار

475 P

VIRGIN HOTELS MAROC

KASBAT TAMADOT

شركة مساهمة

4بلغ رأسمالها 109.228.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : قصبة تمادوت، 

طريق  مليل أسني - مر كش

 لسجل  لتجاري بمر كش رقم 

10919

زيادة  لرأسمال  ال تماعي
بمقت�سى مد والت بتاريخ 2 نوفمبف 

قررت  لجمعية  لعامة غيف   ،2020

 لعاد4ة :

زيادة  لرأسمال  ال تماعي 

نقد   درهم   93.000.000 بمبلغ 

إلى  درهم   99.928.000 من  لينتقل 

في  محررة  درهم   109.228.000

 زئين  :

2.300.000 درهم عند  الكتتاب.

5.000.000 درهم في أ ل أقصاه 

نها4ة ديسمبف 2020.

تغييف  ملادة 6 من  لنظام  ألسا�سي 

و ملتعلقة بالرأسمال  ال تماعي.

تخويل  ميع  لصالحيات ملجلس 

أ ل  لتحقيق  لنهائي  من   إلد رة 

وتغييف  لزيادة  لرأسمال  ال تماعي 

 لنظام  ألسا�سي.

بمقت�سى مد والت مجلس  إلد رة 

إثبات  تم   2020 ديسمبف   16 بتاريخ 

لزيادة  لرأسمال   لتحقيق  لنهائي 

طرف  من  و ملقررة   ال تماعي 

بتاريخ  غيف  لعاد4ة   لجمعية  لعامة 

من   6 ولتغييف  ملادة   2020 نوفمبف   2

بالرأسمال   لنظام  ألسا�سي  ملتعلق 

 ال تماعي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بمر كش 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   3 بتاريخ 

.120202
من أ ل  لتلخيص و لنشر

مجلس  إلد رة

476 P
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 ألستاذ محمد رفيق شهمي

موثق بالد ر  لبيضاء

265 شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق  لخامس

 لهاتف : 0522220696

TRANS OTHRAF
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمال   تماعي 10.000 درهم

 لد ر  لبيضاء، 75 شارع 11 4نا4ر 

طابق  ألول رقم  لشقة 169

تلقاه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  1

بتاريخ  شهمي  رفيق  محمد   ألستاذ 

5 4نا4ر 2021، قرر  لشركاء ما 4لي :

حصة   تماعية من   50 تفويت 

طرف  لسيدة  لسعد4ة خليل لفائدة 

 لسيد كمال رفيعي.

تم  إل4د ع  لقانوني بالسجل   -  2

بالد ر  للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء تحت رقم 762159 بتاريخ 5 

فبف 4ر 2021.
 ألستاذ محمد رفيق شهمي

موثق

477 P

SOCIETE OPTIMACK
رقم 30 زنقة أم  لربيع،  لشقة 6 

أكد ل،  لرباط

تأسيس
في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 4نا4ر   21 بتاريخ   لرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.OPTIMACK : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  ال تماعي : تنمية  ألنظمة 

 ملعلوماتية.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة   تماعية ب 

100 درهم للحصة  لوحيدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

30 زنقة أم  : رقم   ملقر  ال تماعي 

 لربيع،  لشقة 6 أكد ل،  لرباط.

 إلد رة : 4تكلف بإد رة  لشركة ملدة 

غيف محدودة  لشريك  لوحيد  لسيد 

للبطاقة  طارق،  لحامل  بنجامع 

.B222615 لوطنية للتعريف رقم 

تسجيل  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بكتابة  في  لسجل  لتجاري   لشركة 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   10 بالرباط 4وم 

رقم 129225.

478 P

STE ADHOC TRANSPORT
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2020 ديسمبف   16 بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لهدف : شركة  لنقل.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.

: حدد رأس  ملال قدره  رأس  ملال 

100.000 درهم.

غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 

بر دة  طرف  لسيدة  من  محدودة 

إ4مان.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  لسجل   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لتجاري : 129265.

479 P

STE ENASCHOOL PRIVE
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2020 ديسمبف   31 بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لهدف :  الستشار ت  إلد رية.

 ألشغال  لعامة.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.

: حدد رأس  ملال قدره  رأس  ملال 

10.000 درهم.

غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 

قجوط  طرف  لسيدة  من  محدودة 

سمية.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  لسجل   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لتجاري : 129267.

480 P

STE F1 SMART

SARL AU

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :

 لهدف : نقل  لسلع و لبضائع.

 لتفكيبات  لكهربائية.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.

: حدد رأس  ملال قدره  رأس  ملال 

100.000 درهم.

غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 

محدودة من طرف  لسيد باسو عبد 

 لفتاح.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  لسجل   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لتجاري : 129253.

481 P

STE PLAN C
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2020 نوفمبف   21 بتاريخ 
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 لهدف :  ألشغال  لعامة أو أشغال 

 لبناء.
 لتجارة  اللكتفونية.
 ستيف د وبيع  لسلع.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.
: حدد رأس  ملال قدره  رأس  ملال 

100.000 درهم.
غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 
طرف  لسيد  لكارح  من  محدودة 

رشيد.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  لسجل   2021 4نا4ر   6 بتاريخ 

 لتجاري : 128731.
482 P

SOCIETE FIZA NEGOCIE
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : 5 و 6 رياض 
 لحمد، تمارة

غيف  ملد والت  لجمع  لعام  تبعا 
 2020 22 4وليو   لعادي  ملنعقد 4وم 
 SOCIETE FIZA NEGOCIE لشركة 
شركة محدودة  ملسؤولية، رأسمالها 

100.000 درهم، تم  التفاق على :
تمت  ملصادقة على بيع  لحصص 
نبكي  محمد  بين  لسيد   ال تماعية 
لفائدة  لسيد  لحسين  500 حصة 
بن  لحاج وبذلك 4كون  لفصل 6 قد 

تغيف كما 4لي :
 : بن  لحاج   لسيد  لحسين 

50.000 درهم.
 لسيد محمد بن  لحاج : 50.000 

درهم.
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وضع  إل4د ع  لقانوني  تم  وقد 
4وم بتمارة   لدى  ملحكمة  البتد ئية 

 8 فبف 4ر 2021 تحت رقم 2896.
عن  لنسخة و لنص

483 P

SOCIETE JAFAOUI TRANS
SARL AU

شركة  رفاوي طر نس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
تأسيس

1 - بمقت�سى عقد عرفي بمكناس 
تأسيس  تم   ،2021 4نا4ر   12 4وم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بشريك وحيد، مميز تها كالتالي :
 SOCIETE شركة   :  لتسمية 

.JAFAOUI TRANS SARL AU
من  نقل  ملستخدمين   :  لهدف 

أ ل  لغيف.
نقل  لبضائع من أ ل  لغيف )أقل 

من 3.5 طن(.
 الستيف د و لتصد4ر.

سين   110 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
 لشقة 1  لطابق 1  لشطر باء رياض 

 لزيتون مكناس.
حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
في  للشركة   لرأسمال  ال تماعي 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة   تماعية من فئة 

حررت نقد .
 1000  :  لسيد بوفر ش عزيز ب 

حصة.
4د4ر  لشركة  لسيد   :  إلد رة 
لبطاقة  عزيز  لحامل  بوفر ش 
 GN79972 رقم   لتعريف  لوطنية 

ملدة غيف محدودة.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

بالسجل  لتجاري.
باملركز  تم  إل4د ع  لقانوني   -  2
 لجهوي لالستثمار بمكناس 22 4نا4ر 
378 ورقم  لسجل  2021 تحت رقم 

 لتجاري 52035.
للخالصة و لنشر

484 P

 STE ROCAD SERVICE
COMPANY

شركة روكاد سرفس كومباني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملقر  ال تماعي :  لحسيمة -  لطريق 
 لرئيسية رقم 39 كلم 20، بني 

بوعياش
رقم  لسجل  لتجاري 185

 لرفع من قيمة  لرأسمال من 
1.500.000 درهم إلى 3.100.000 

درهم
تغييف  لبند 6 و 7 من  لنظام 

 ألسا�سي للشركة
حذف نشاط تا ر  لوقود بنصف 

 لجملة
توسيع  لنشاط  ال تماعي للشركة

تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة
بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 
ديسمبف   28 بتاريخ  للشركاء   لعادي 
غيف  ومحضر  لجمع  لعام   2020
 لعادي للشركاء بتاريخ 2 4نا4ر 2021 
سرفس  »روكاد  لشركة  بالحسيمة 

كومباني« تقرر ما 4لي :
من  قيمة  لرأسمال  من   لرفع 
 3.100.000 إلى  درهم   1.500.000
درهم وذلك بزيادة 1.600.000 درهم 
ثم  كتتابها  حصص  د4دة  وخلق 

وتحريرها كاملة.
من  لنظام   7 و   6 تغييف  لبند 

 ألسا�سي للشركة
حذف نشاط تا ر  لوقود بنصف 

 لجملة
توسيع  لنشاط  ال تماعي 

للشركة في : مستغل مقهى -  ملطالة.
بنود  لنظام  ألسا�سي  تغييف 
للشركة  لتي لها عالقة بهذه  لتغيف ت 
 13 لظهيف   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فبف 4ر 1997).
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2021 4نا4ر   25 بتاريخ  بالحسيمة 
تحت رقم 19 ورقم  لسجل  لتجاري 

.185
للخالصة و لنشر

485 P

STE CALA IRIS PLAZA
شركة كاال  ريس بالز 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 1.500.000 درهم 

 ملقر  ال تماعي :  لحسيمة - دو ر 

تالزد ، عزي2 لوطا،  لجماعة 

 لقروية بني بوفر ح

رقم  لسجل  لتجاري 1277

 لرفع من قيمة  لرأسمال من 
1.500.000 درهم إلى 10.000.000 

درهم
تغييف  لبند 6 و 7 من  لنظام 

 ألسا�سي للشركة
توسيع  لنشاط  ال تماعي للشركة

تعيين مسيف4ن  دد للشركة
تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 

ديسمبف   30 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

غيف  ومحضر  لجمع  لعام   2020

 لعادي للشركاء بتاريخ 5 4نا4ر 2021 

»كاال  ريس بالز «  بالحسيمة لشركة 

تقرر ما 4لي :

من  قيمة  لرأسمال  من   لرفع 

 10.000.000 إلى  درهم   1.500.000

درهم وذلك بزيادة 8.500.000 درهم 

ثم  كتتابها  حصص  د4دة  وخلق 

وتحريرها كاملة.

من  لنظام   7 و   6 تغييف  لبند 

 ألسا�سي للشركة

توسيع  لنشاط  ال تماعي 

للشركة في : مستغل مقهى.

برحوتي،  محمد   ستقالة  لسيد 

من  محمد  لشغو وي  و لسيد 

منصبهم كمسيف4ن للشركة.

برحوتي،  محمد  تعيين  لسيد 

و لسيد  محمد  لشغو وي   لسيد 

مسيف4ن  دد  4وسف  لشغو وي 

للشركة وملدة غيف محدودة.

تغيف بنود  لنظام  ألسا�سي للشركة 

 لتي لها عالقة بهذه  لتغييف ت )طبقا 

فبف 4ر   13 لظهيف   96-5 لقانون رقم 

.(1997

بنود  لنظام  ألسا�سي  تغييف 

للشركة  لتي لها عالقة بهذه  لتغيف ت 

 13 لظهيف   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فبف 4ر 1997).

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2021 4نا4ر   25 بتاريخ  بالحسيمة 

تحت رقم 20 ورقم  لسجل  لتجاري 

.1277
للخالصة و لنشر

486 P

SOCIETE NAJOUA DECO
شركة نجوى د4كو

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم 

 ملقر  ال تماعي : مكناس - 120، 

شارع  لجيش  مللكي

رقم  لسجل  لتجاري 28321

إقر ر شركاء  دد نتيجة وفاة  لسيد 
أحمد  المامي شريك ومسيف
إعادة توزيع رأسمال  لشركة

 ستقالة  لسيد حميد بناني من 
منصبه كمسيف للشركة

تعيين مسيف4ن  دد للشركة
تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 

ديسمبف   2 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

د4كو«  »نجوى  لشركة   2020

SOCIETE NAJOUA DECO تقرر ما 

4لي :

إقر ر شركاء  دد للشركة حس2 

رقم  إلر ثة،  نتيجة وفاة  لسيد أحمد 

 المامي شريك ومسيف 4وم 28 سبتمبف 

بتاريخ  شهادة  لوفاة  حس2   2020

6 أكتوبر 2020.

رأسمال  لشركة  توزيع  إعادة 

نتيجة إقر ر شركاء  دد وحس2 رسم 

 إلر ثة.

بناني،  حميد   ستقالة  لسيد 

  C929517 رقم  ب.ت.و.  ل   لحامل 

من منصبه كمسيف للشركة.
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تعيين  لسيد حميد بناني،  لحامل 

C929517  و لسيدة  ل ب.ت.و. رقم 

 C661212 دنيا بناني ل ب.ت.و. رقم

مسيف4ن  للشركة ملدة غيف محدودة.

بنود  لنظام  ألسا�سي  تغييف 

للشركة  لتي لها عالقة بهذه  لتغيف ت 

 13 لظهيف   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فبف 4ر 1997).

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 4نا4ر   6 بمكناس بتاريخ 

ورقم  لسجل  لتجاري   67 رقم 

.28321
للخالصة و لنشر

487 P

 STE ABH CARBURANT ET

SERVICES

شركة أ.ب.هش للمحروقات 

و لخدمات

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 13.760.000 درهم 

 ملقر  ال تماعي : مكناس - تعاونية 

سيدي  لعربي، مجاط، بوفكر ن

رقم  لسجل  لتجاري 32711

توسيع  لنشاط  ال تماعي للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 12 بتاريخ  للشركاء  غيف  لعادي 

»أ.ب.هش  لشركة   2020 ديسمبف 

 STE ABH للمحروقات« 

تقرر   CARBURANT ET SERVICES

ما 4لي :

توسيع  لنشاط  ال تماعي 

للشركة في :  الستيف د و لتصد4ر.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 4نا4ر   6 بمكناس بتاريخ 

ورقم  لسجل  لتجاري   66 رقم 

.32711
للخالصة و لنشر

488 P

STE RAH DISTRIBUTION
شركة ر أ هش ديستفبسيون

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 ملقر  ال تماعي : مكناس - رقم 1، 

زنقة  لفقيه  لقري،  لسعادة
رقم  لسجل  لتجاري 26509

حذف نشاط نقل  لبضائع لحساب 
 لغيف أقل من 3.5 طن.

توسيع  لنشاط  ال تماعي للشركة
تعيين  ملسؤول عن نشاط نقل 

 لبضائع لحساب  لغيف
تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 
نوفمبف   19 بتاريخ  للشركاء   لعادي 
2020 لشركة »ر أ هش ديستفبسيون«  

STE RAH DISTRIBUTION
تقرر ما 4لي :

نقل  لبضائع  نشاط  حذف 
لحساب  لغيف أقل من 3.5 طن.

توسيع  لنشاط  ال تماعي 
لحساب  نقل  لبضائع  في  للشركة 

 لغيف.
سلمى  لهادي  تعيين  آلنسة 
 U 170232 رقم   لحاملة ل ب.ت.و. 
نقل  لبضائع  نشاط  عن  مسؤولة 

لحساب  لغيف.
بنود  لنظام  ألسا�سي  تغييف 
للشركة  لتي لها عالقة بهذه  لتغيف ت 
 13 لظهيف   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فبف 4ر 1997).
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2020 ديسمبف   22 بتاريخ  بمكناس 
ورقم  لسجل   2236 رقم  تحت 

 لتجاري 26509.
للخالصة و لنشر

489 P

RIMZAS IMMO
SARL

شارع لال أسماء إقامة أدم 2 عمارة 5 
متجر رقم 1 تابريكت - سال

تعد4ل
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بمصلحة  و ملسجل   2021 فبف 4ر   2
فبف 4ر   2  لتسجيل في  لرباط بتاريخ 

2021 تحت رقم 3895 و 3893.

وفاة  لسيد حمودة عبد  للطيف 

بتاريخ 2 4وليو 2020.

شركة  في  قرر  ملساهمون 

: RIMZAS IMMO SARL

وسلطة  إلمضاء  تسييف  لشركة 

تسمية  لسيد  قرر  ملساهمون   :

مع  للشركة  كمسيف  زكرياء  حمودة 

على  ميع  سلطة  إلمضاء  تخويله 

 لوثائق و لشيكات  ملتعلقة بالشركة 

ملدة غيف محدودة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط في  ملحكمة  لتجارية ملد4نة 

تحت   2021 فبف 4ر   11 بتاريخ  سال 
رقم 29217.

490 P

LUXURIANCE
SARL AU

في  للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا 

محدودة  للشركة   ملقر  ال تماعي 

 ملسؤولية لشريك وحيد قرر ما 4لي :
تغييف  ملقر  ال تماعي : أمال 5 رقم 
يعقوب  ملنصور  حي  1202  ملسيفة 

 لرباط.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت  لرقم 109979.

491 P

AM’BEAUTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : 32، زنقة 

تانسيفت أكد ل -  لرباط

 IF : 34474190 - TP : 25702768

RC )RABAT( : 137417

ICE : 002251660000027

تغييف  لعالمة
 16 في  قرر  لشريك  لوحيد 

ديسمبف 2020، تغييف  لعالمة.

 AYOUB تغييف  لعالمة  لقد4مة 

بالعالمة  لجد4دة   SHOW

.AYOUB’HAIR STUDIO

تم  إل4د ع  لقانوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

 26 بتاريخ   560 رقم  تحت  بالرباط 

4نا4ر 2021.

492 P

UNIVERS CONSERVES
SARL

رأسمالها 12.000.000 درهم

 لسجل  لتجاري تاوريرت رقم 511

مقرها  ال تماعي : تاوريرت، زنقة 31 

قرب  لحي  لصناعي، ص ب 557

توسيع  لغرض  ال تماعي
تغييف مقر  لشركة

 لزيادة في رأسمال  لشركة.
تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة

-  لجمع  لعام  الستثنائي   1

 2021 4نا4ر   22 بتاريخ   ملنعقد 

 UNIVERS« للشركة  ملسماة 

شركة   »CONSERVES SARL
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

12.000.000 درهم و ملتو  د مقرها 
قرب   31 زنقة  تاوريرت،   :  ال تماعي 

 لحي  لصناعي، ص ب 557، قد قرر :

توسيع  لغرض  ال تماعي للشركة 

نقل  لبضائع   : إلى  لنشاط  لتالي 

لحساب  لشركة ولحساب  لغيف على 

إثر  تغيف  و لدولي.   ملستوى  لوطني 
ذلك  لفصل  لثالث »3« من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.

تاوريرت،  من  مقر  لشركة  تغييف 
 لحي  لصناعي، رقم 88 إلى تاوريرت، 
زنقة 31 قرب  لحي  لصناعي، ص ب 

ذلك  لفصل  لر بع  إثر  تغيف   -  557

»2« من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

من  رأسمال  لشركة  من   لرفع 

 12.000.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم وذلك بزيادة مبلغ 13.000.000 

حصة   130.000 بإصد ر  درهم 

درهم   100 قيمة  من   د4دة 

وسددت  للحصة  لو حدة  كتتبت 
د4ون  مع  بمعادلتها  وذلك  بكاملها 

شركة حوزة  في  ومستحقة   ارية 
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شركة   »CONCERVERIE SAFAA«  
محدودة،  لسجل  مسؤولية  ذ ت 
وقرر   ،12271 رقم  و دة   لتجاري 
 لشركاء  لغاء حق  فضلية  الكتتاب 
 CONCERVERIE« شركة  لصالح  
مسؤولية  ذ ت  شركة   »SAFAA
محدودة،  لسجل  لتجاري و دة رقم 

12271، وقبولها كشريك  د4د.
أصبح رأسمال  لشركة  إثر ذلك، 
إلى  مقسم  درهم   12.000.000
100 درهم  120.000 حصة من فئة 
ذلك  لفصل  إثر  تغيف  للو حدة. 
من  لقانون  ألسا�سي   »6«  لسادس 

للشركة.
للشركة  تغييف  لقانون  ألسا�سي 
هذ   لجمع  لعام  لقر ر ت  وفقا 

 الستثنائي.
- تم  إل4د ع  لقانوني بمصلحة   2
لدى  ملحكمة  كتابة  لضبط 
 البتد ئية بتاوريرت  لسجل  لتجاري 

رقم 511 بتاريخ فاتح فبف 4ر 2021.
لإلشارة و لتنبيه

493 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL
RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél. : 05.36.33.39.77
Fax : 05.36.33.39.95

STE AUTOS EL OUAKILI
SARL AU

تأسيس  لشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ذ ت  شركة  تكونت   2021 4نا4ر   2
وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميز تها كالتالي :
 STE AUTOS EL  :  لتسمية 

OUAKILI SARL AU
 لصفة  لقانونية : ش.م.م ش.و.

 لهدف :  الستيف د و لتصد4ر - بيع 
 لسيار ت  ملستعملة و الكسسو ر ت.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 
سهم بقيمة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :
1000 سهم عبد هللا  لوكيلي.

 لتسييف : عبد هللا  لوكيلي.
 إلمضاء : عبد هللا  لوكيلي.

 ملدة : 99 سنة.

شارع  لحسن   :  ملقر  ال تماعي 

 لثاني، رقم 198 -  لدريوش.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

21 4نا4ر   البتد ئية بالدريوش بتاريخ 

2021 تحت رقم 8.

494 P

مكت2  ألستاذ هشام  لرحموني  الدري�سي

موثق 

302، شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 

 لطابق  لثاني رقم 3  ملعاريف -  لد ر  لبيضاء

 لهاتف : 0522980020

 لفاكس : 0522980051

SPC
SARL

رأسمالها 7.632.000 درهم

 لد ر  لبيضاء س ت : 100557

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

هشام  لرحموني  بمكت2  ألستاذ 

 ،2020 أكتوبر   19 بتاريخ   الدري�سي 

وه2  لسيد  لسعيد  البر هيمي، 

أي  حصصه  ال تماعية،  من   زء 

 ،SPC« SARL« 5000 حصة بشركة 

مقرها  درهم،   7.632.000 رأسمالها 

زنقة مصطفى  ملنفلوطي  لد ر   ،27

بالسجل  مقيد   لبيضاء،  ملغرب، 

 لتجاري تحت رقم 100557، لصالح 

 لسيد عمر  البر هيمي.

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاريخ 16 ديسمبف 2020، 

 ،SPC SARL« في شركة قرر  لشركاء 

مقرها  درهم،   7.632.000 رأسمالها 

زنقة مصطفى  ملنفلوطي  لد ر   ،27

 لبيضاء،  ملغرب، ما 4لي :

 لتصد4ق على عقد هبة  زء من 

حصص  ال تماعية، أي 5000 حصة 

للسيد  لسعيد  البر هيمي   لعائدة 

لفائدة  لسيد عمر  البر هيمي.

بتاريخ    لتصد4ق عقد  لتقسيم 

ديسمبف   2 و   2020 نوفمبف   26-30

.2020

تعد4ل  لقانون  ألسا�سي.

و لتصريح  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالتغييف لدى  لسجل  لتجاري بكتابة 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

  2020 ديسمبف   22 بتاريخ   لبيضاء 

 33092 و   758803 رقمي  تحت 

رقم  تحت  بالسجل  لتجاري  مقيد 

.100557
للخالصة و لبيان

 ألستاذ هشام  لرحموني  الدري�سي

495 P

د4و ن  ألستاذة فريدة شهبون

SWIFT PRESSING رشكة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها  ال تماعي بالرباط حي 

 لرياض، قطاع 3،  لنور، بلوك 22، 

بقعة 2، عمارة ب،  ملتجر 6،  لسجل 

 لتجاري عدد 29325

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

نوفمبف   12 بتاريخ  بالرباط   ملنعقد 

شركاء  لشركة  قرر  ميع   ،2020

حصصهم  ال تماعية،  بيع  ميع 

تلقته  توثيقي  عقد  وبمقت�سى 

موثقة  شهبون،  فريدة   ألستاذة 

 ،2021 4نا4ر   15 بتاريخ  بالرباط 

و لسيد  باعت  لسيدة رقية لشكر، 

سيدي محمد أمين إفقيفن، و لسيدة 

إفقيفن،  ميع  لحصص  كوثر  لال 

 ال تماعية  ململوكة لهم في  لشركة 

حصة،   2000 في   ملذكورة،  ملمثلة 

لحلو،  محمد  مال  لفائدة  لسيد 

بثمن إ مالي قدره 100.000 درهم.

مسيف   فإن  هذ   لبيع  إثر  وعلى 

 لشركة  لسيدة رقية لشكر و لسيد 

من  إفقيفن،  ستقاال  لحسن  موالي 

محمد  تعين  لسيد  وتم  مهامهما 

للشركة  وحيد   مسيف   لحلو   مال 

 ملذكورة أعاله.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 110763.

496 P

CMCC مكت2 محمد للمحاسبة و الستشارة

محاس2 بالرباط

GSM : 0661339409

شارع عبد  لكريم  لخطابي رقم 233 شقة 01 

 ملحيط  لرباط

TAT GARDIENNAGE
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2020 ديسمبف   31 في  بالرباط 
وضع  لقانون  السا�سي لشركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد  ملميز ت  لتالية :
 TAT GARDIENNAGE : لتسمية 

.SARL AU
في  مختصة   :  لهدف  ال تماعي 

أعمال  لحر سة.
 ملقر  ال تماعي : رقم 526 سكتور 
3  لطابق  لثاني تجزئة أوالد  مطاع 

تمارة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييدها بالسجل  لتجاري.
درهم   100.000  : رأسمالها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة  ملوزعة 

على  لشكل  لتالي :
طارق  ملعطاوي  ملحصل   لسيد 

على 1000 حصة.
للشركة  كمسيف  عين   :  لتسييف 
غيف  لفتفة  طارق  ملعطاوي   لسيد 

محددة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالرباط تحت رقم 2930 في 10 فبفتيف 

.2021
رقم  لسجل  لتجاري 131965.

497 P

CMCC مكت2 محمد للمحاسبة و الستشارة

محاس2 بالرباط

GSM : 0661339409

شارع عبد  لكريم  لخطابي رقم 233 شقة 01 

 ملحيط  لرباط

NATIVA FACTORY
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع   ،2021 4نا4ر   7 بالرباط في 
ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملميز ت  لتالية :
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 NATIVA FACTORY  :  لتسمية 
.SARL AU

وبيع  تصنيع   :  لهدف  ال تماعي 
 ملنتجات  لحرفية.

 ملقر  ال تماعي : تجزئة بروموسد 
رقم 29 عين عتيق تمارة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تقييدها بالسجل  لتجاري.

درهم   100.000  : رأسمالها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة  ملوزعة 

على  لشكل  لتالي :
مريم  لبشاري  ملحصلة   لسيدة 

على 1000 حصة.
للشركة  كمسيفة  عين   :  لتسييف 
غيف  لفتفة  مريم  لبشاري   لسيدة 

محددة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجرية   لضبط 
8 فبف 4ر  2893 في  بالرباط تحت رقم 

.2021
رقم  لسجل  لتجاري 131913.

498 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV ALMASSIRA AIMM
MAJID MOHAMED V TIFLET

STE ROMAYSAE BTP
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
4نا4ر 2021، تم إنشاء وإقامة قانون 

 لشركة  لتي تتصف كما 4لي :
 STE ROMAYSAE  :  لتسمية 

.BTP SARL AU
 لصفة  لقانونية : ش م م ش و.

نجارة  مختلف  ألعمال،   :  لهدف 
 الملنيوم، مقاول في  لبناء و لعقار ت.
 ملقر  ال تماعي : فد ن  لبفكة  4ت 

محمد  4ت باكاسم تيفلت.
 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بقيمة  حصة   100 في 

موزعة على  لشريك  لوحيد.

:  لسيد باحسو سفيان   لتسييف 
 ،XA112196 رقم  لبطاقة  لوطنية 

ملدة غيف محددة.
4نا4ر  من  لفاتح   :  لسنة  ملالية 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   3 بتاريخ  بتيفلت   البتد ئية 

2021، تحت رقم 28.
رقم  لسجل  لتجاري 711.

499 P

2NT SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ز وية شارع  لحسن  لثاني وزنقة 
محمد عبدو ، إقامة بسمة  لطابق 

 ألول  لقيطرة
رفع رأسمال  لشركة

في  بمقت�سى  ملحضر  ملؤرخ 
قررت  لجمعية   ،2021 5 4نا4ر 

 لعامة  لغيف  لعاد4ة.
ب  رأسمال  لشركة  من   لرفع 
 100.000 600.000 درهم لنقله من 
700.000 درهم باستعمال  درهم إلى 

 لحساب  لجاري للشركاء.
مالءمة  لنظام  ألسا�سي.

لدى  ملحكمة  تم  إل4د ع 
رقم  تحت  بالقنيطرة   البتد ئية 

80966 بتاريخ 19 4نا4ر 2021.
500 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV ALMASSIRA AIMM
MAJID MOHAMED V TIFLET

STE OULADIAG CENTRE
SARL

 ملقر  ال تماعي تجزئة طارق  لطابق 
 ألول رقم 72 تيفلت

 لسجل  لتجاري رقم 285
حل مسبق  للشركة

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 5 4نا4ر 2021.

وتعيين  للشركة   لحل  ملسبق 
كمصفي  محمد  لحرش   لسيد 
مقر  لتصفية  تحد4د  وتم  للشركة 
بالعنو ن  لتالي : تجزئة طارق  لطابق 

 ألول رقم 72 تيفلت.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   3 بتاريخ  بتيلت   البتد ئية 

2021، تحت رقم 29.

501 P

فيطا كوم

مكت2  لحسابات و لجبا4ات و ستشارة 

 ملقاوالت

30 زنقة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملحيط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

GREENTEK MEDIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 100.000 درهم

تم   ،2020 4نا4ر   10 بتاريخ 

لشركة  عام  ستثنائي  عقد  مع 

باملقر   GREENTEK MEDIA

 :  ال تماعي للشركة  لكائن بالعنو ن 

 JE INVEST 7 زنقة  ملسعودي إقامة 

 لطابق  لثالث،  لد ر  لبيضاء.

تم  تخاذ  لقر ر ت  وبمو به 

 لتالية :

تعيين مسيف  د4د للشركة.

 EDWIN بعد  ستقالة  لسيد 

وتم  للشركة  كمسيف   SLUISMANS

بنيس  محمد  مين  تعيين  لسيد 

كمسيف  د4د للشركة.

تحيين  لنظام  ألسا�سي.

وفقا للتغيف ت  لتي تم ذكرها أعاله 

من  لقانون   11 تعد4ل  لفصل  تم 

 ألسا�سي للشركة.

تمد4د صالحيات  لتوقيع.

بنيس  أمين  فوض  لسيد محمد 

إلى  لسيدة ريم  لغر س توقيع  ميع 

بعمليات  لشركة   ألعمال  ملتعلقة 

 لحالية و لتوقيع  لبسيط للمعامالت 

 5000 عتبة  تتجاوز  ال   ملالية  لتي 

درهم.

في  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

رقم  تحت   ،2021 8 ديسمبف 

.762228

 231287 رقم   لسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء.

502 P

فيطا كوم

مكت2  لحسابات و لجبا4ات و ستشارة 

 ملقاوالت

30 زنقة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملحيط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

GREENTEK MEDIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 100.000 درهم

تم   ،2020 سبتمبف   22 بتاريخ 

لشركة  عام  ستثنائي  عقد  مع 

باملقر   GREENTEK MEDIA

 :  ال تماعي للشركة  لكائن بالعنو ن 

 JE INVEST 7 زنقة  ملسعودي إقامة 

 لطابق  لثالث،  لد ر  لبيضاء.

تم   تخاذ  لقر ر ت  وبمو به 

 لتالية :

تفويت  لحصص  ال تماعية :

 LOIC KEVIN فوت  لسيد 

حصة   50  HERVE BOURDON

 100 بقيمة   LABEL’VIE إلى  لشركة 

درهم لكل حصة.

 EDWIN فوت  لسيد 

إلى  حصة   100  SLUISMANS

 100 بقيمة   LABEL’VIE  لشركة 

درهم لكل حصة.

تحيين  لنظام  ألسا�سي :

ذكرها  تم  للتغييف ت  لتي  وفقا 

من  و7   6 أعاله تم تعد4ل  لفصول 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

في  ملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021، تحت رقم 762229.

 231287 رقم   لسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء.

503 P
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فيطا كوم

مكت2  لحسابات و لجبا4ات و ستشارة 

 ملقاوالت
30 زنقة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملحيط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

STE SNACK TAGADIRT
SARL

ر سمالها : 100.000 درهم

 لعنو ن : زنقة نو 4ل رقم 3  ملد4نة 

 لقد4مة  لرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   13

ذ ت مسؤولية محدودة بالخصائص 

 لتالية :
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

 STE SNACK  :  لتسمية 

.TAGADIRT SARL

:  لو بات  لسريعة،   لهدف 

مطعم.
 ملقر  ال تماعي : زنقة نو 4ل رقم 3 

 ملد4نة  لقد4مة  لرباط.

4وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس.

في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

درهم لكل حصة   100 حصة بقيمة 

مقسمة كالتالي :

 120  لسيدة فتيحة  كور تمتلك 

حصة.

 220  لسيد عزيز بومالك 4متلك 

حصة.

 لسيد سعيد بومالك 4متلك 220 

حصة.

 لسيد  دريس بومالك 4متلك 220 

حصة.

4متلك  بومالك  لحسن   لسيد 

220 حصة.

 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.

تم تعيين  لسيد   : تسييف  لشركة 

عزيز بومالك مسيف  للشركة ملدة غيف 

محددة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 2021 فبف 4ر   2 بتاريخ   لتجارية 

بالرباط.
 129259 رقم  لسجل  لتجاري 

بالرباط.
504 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°28 RUE MOHAMED EL AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 0661220099/0537378781

FAX : 0537903926

KENITRA

FDOUD TRANS
ش ذ م م ذ ت  لشريك  لوحيد
 ملقر  ال تماعي : حي  لسالم، 

مجموعة  لجوالن، زنقة 39 رقم 17، 
سوق أربعاء  لغرب

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ذ ت  م  م  ذ  ش   FDOUD TRANS
تاسيس  تقرر   لشريك  لوحيد، 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد، مميز تها هي كالتالي :
شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد.
.FDOUD TRANS : لتسمية 

 ملوضوع  لرئي�سي : نقل  ملوظفين.
حي  لسالم،   :  ملقر  ال تماعي 
مجموعة  لجوالت، زنقة 39، رقم 17 

سوق أربعاء  لغرب.
 ملدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : رأسمال  لشركة 
 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000
100 درهم  حصة   تماعية من فئة 

للو حدة.
على  لشكل  تخصص  لحصص 

 لتالي :
 فدود  سمهان، حي  لتقدم، رقم 
أربعاء  لغرب،  ملجموع  سوق   ،66

1000 حصة.
:  لسيدة  فدود  سمهان،   إلد رة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

.GB-128590 رقم

وقد تم  إل4د ع  لقانوني لقو نين 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لشركة 
 ،2021 فبف 4ر   5 أربعاء  غرب بتاريخ 

تحت رقم 2021/11.
505 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°28 RUE MOHAMED EL AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 0661220099/0537378781

FAX : 0537903926

KENITRA

SESCONTROLE
ش ذ م م ذ ت  لشريك  لوحيد
 ملقر  ال تماعي : ز وية 115، 

زنقة معمورة و55، زنقة محمد 
 لعمر وي، مكت2 رقم 113، 

 لقنيطرة
بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي 
شركة  في  للشركة  لوحيد 
 PARASISMIQUE CONSTROLE
ش ذ م م ذ ت ش و،  لكائن بالقنيطرة 
زنقة  زنقة معمورة و55   ،115 ز وية 
 ،13 رقم  مكت2  محمد  لعمر وي، 
و ملنعقد بتاريخ 12 4نا4ر 2021، تقرر 

ما 4لي :
تغييف  لتسمية  ال تماعية :

شركة  حصول  بعد  وهكذ ، 
 PARASISMIQUE CONTROLE
 2259935 رقم  سلبية  شهادة  على 
تحتوي   ،2021 4نا4ر   7 بتاريخ 
تسمية  لشركة  موضوع  على 
قرر  ملساهم   ،SESCONTROLE
تعد4ل  لتسمية  لقد4مة   لوحيد 
 PARASISMIQUE للشركة  لتي كانت
بالتسمية  لجد4دة   CONTROLE

.SESCONTROLE
من  لنظام   3 تعد4ل  لفصل 

 ألسا�سي.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

لهذ   تم  إل4د ع  لقانوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية   ملحضر 
 ،2021 4نا4ر   19 بتاريخ  بالقنيطرة 
تحت رقم 2021/890 بملف  لسجل 

 لتجاري رقم 28557.

506 P

HSO FOOD
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

ذ ت  وحيد،  وشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :

HSO FOOD ش م م   :  لتسمية 

ش و.

 ملقر : 21 ساحة  بو بكر  لصد4ق، 

شقة رقم 8، أكد ل،  لرباط.

 لنشاط  لتجاري.

مطعم بسعر ثابت.

 ملدة : 99 سنة.

درهم،   100.000  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم، مؤد ت كاملة، بحاملها  لسيد 

حمزة بوخدة.

حمزة بوخدة ملدة غيف   :  لتسييف 

محدودة.

بالسجل  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط 

تحت رقم 111021 بتاريخ 21 فبف 4ر 

.2021
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقيد 

.129279

507 P

MS LAW LLP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها  ال تماعي : قدره 50.000 

درهم

 ملقر  ال تماعي : 6 زنقة  لخروب، 

 لطابق  لر بع، شقة 12، قطاع 16 

حي  لرياض،  لرباط

 لسجل  لتجاري : 121995

 لقر ر  ألول

نقل  ملقر  4قرر  لجمع  لعام 

زنقة  ناء،  من  للشركة   ال تماعي 

 لقطاع 8، عمارة 7، شقة 7،  لطابق 

 لر بع، حي  لرياض،  لرباط.

زنقة  لخروب،  لطابق   6 إلى 

حي   16 قطاع   ،12 شقة   لر بع، 

 لرياض  لرباط.
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سبق  ملا  نتيجة   :  لقر ر  لتاني 

4قرر  لجمع  لعام تعد4ل  ملادة 2 من 

 لنظام  ألسا�سي على  لنحو  لتالي :

 ملادة 2 :  ملقر  ال تماعي :
زنقة   6 في  4قع  ملقر  ال تماعي 

 ،12 شقة   لخروب،  لطابق  لر بع، 

قطاع 16، حي  لرياض،  لرباط.

من  إلد رة  لنقل  قر ر  عن  4نتج 

في أي مكان آخر من نفس  ملحافظة 

أو  ملقاطعة وفي أي مكان أخر بقر ر 

أو  للمساهم  لوحيد   ستثنائي 

 لشركاء.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

فبف 4ر   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111028.

508 P

اطلس فروي تري

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 50.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 52 زنقة تانسيفت 

شقة رقم 1 أكد ل  لرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ  مسجل   ،2021 4نا4ر   19 في 

تأسيس شركة  تم   ،2021 21 4نا4ر 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، خصائصها 

كالتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 سم  لشركة : أطلس فروي تريي.

 لهدف  ال تماعي : تهدف  لشركة 

في  ملغرب وفي  لخارج إلى :

تكوين  لنشاط  لزر عي.
 لصناعات  لغذ ئية،  ملخازن 

 ملبفدة.

بيئية ومساحات  مشاتل وأعمال 

خضر ء.

 الستشار ت  لهندسية و لزر عية.

 لدر سات  لفنية و ملساعدة.

و ملمتلكات  وإدر ة  ملز رع  تشغيل 

 لزر عية.

بيع معد ت  لري  لزر عي وأعمال 

متنوعة.

 لتجارة في  ملعد ت  لزر عية.

حفر  آلبار.

تربية  ألسماك.

عام  ميع  ملعامالت  وبشكل 

أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 

 ملدنية أو  ملنقولة أو  لعقارية و لتي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بأحد  ألشياء  ملحددة أو بأي شيئ آخر 

مشابه أو مرتبط.
زنقة   52  :  ملقر  ال تماعي 

أكد ل،   ،1 رقم  شقة  تانسيفت 

 لرباط.

من تاريخ  99 سنة،  بتد ء   :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

تبدأ  لسنة   :  لسنة  ال تماعية 

 ال تماعية من فاتح 4نا4ر لتنتهي في 

باستثناء  كل سنة،  ديسمبف من   31

4وم  ستبدأ   لسنة  ملالية  ألولى، 

ديسمبف من   31  لتأسيس لتنتهي في 

نفس  لسنة.

تم تحدي   :  لرأسمال  ال تماعي 
درهم،   50.000 بمبلغ  رأس  ملال 

500 حصة بقيمة  سمية  مقسم إلى 

مدفوعة  للحصة،  درهم   100

بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل، 

منهم،  كل  مساهمات  مع  4تناس2 

بالطريقة  لتالية :

 125 كيف ن  بن  ناد4ة   لسيدة 

حصة.

 250 كيف ن  بن  عادل   لسيد 

حصة.

 125 كيف ن  بن   لسيدة  مينة 

حصة.

أو ما مجموعه 500 حصة.

: تم تعيين  لسيدة ناد4ة   لتسييف 

للشركة  قانوني  كمسيف  كيف ن  بن 

بكامل  متمتعة  محدودة،  غيف  ملدة 

 لصالحيات.
تم  لحصول   :  لسجل  لتجاري 

طرف  من  على  لسجل  لتجاري 

كات2  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 

بالرباط بتاريخ 11 4نا4ر 2021، تحت 
رقم 129253.

509 P

موروكن أفوكادو تريزور

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 50.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 52 زنقة تانسيفت 

شقة رقم 1 أكد ل  لرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ  مسجل   ،2021 4نا4ر   19 في 

تأسيس شركة  تم   ،2021 21 4نا4ر 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، خصائصها 

كالتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

موروكن   :  سم  لشركة 

 فوكادوتريزور.

 لهدف  ال تماعي : تهدف  لشركة 

في  ملغرب وفي  لخارج إلى :

 الستغالل  لزر عي.

 لصناعات  لغذ ئية،  ملخازن 

 ملبفدة.

بيئية ومساحات  مشاتل وأعمال 

خضر ء.

 الستشار ت  لهندسية و لزر عية.

 لدر سات  لفنية و ملساعدة.

و ملمتلكات  وإدر ة  ملز رع  تشغيل 

 لزر عية.

بيع معد ت  لري  لزر عي وأعمال 

متنوعة.

 لتجارة في  ملعد ت  لزر عية.

حفر  آلبار.

تربية  ألسماك.

عام  ميع  ملعامالت  وبشكل 

أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 

 ملدنية أو  ملنقولة أو  لعقارية و لتي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بأحد  ألشياء  ملحددة أو بأي شيئ آخر 

مشابه أو مرتبط.

زنقة   52  :  ملقر  ال تماعي 

أكد ل،   ،1 رقم  شقة  تانسيفت 

 لرباط.

من تاريخ  99 سنة،  بتد ء   :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

تبدأ  لسنة   :  لسنة  ال تماعية 

 ال تماعية من فاتح 4نا4ر لتنتهي في 

باستثناء  كل سنة،  ديسمبف من   31

4وم  ستبدأ   لسنة  ملالية  ألولى، 

ديسمبف من   31  لتأسيس لتنتهي في 

نفس  لسنة.

تم تحد4د   :  لرأسمال  ال تماعي 
درهم،   50.000 بمبلغ  رأس  ملال 

500 حصة بقيمة  سمية  مقسم إلى 

مدفوعة  للحصة،  درهم   100

بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل، 

منهم،  كل  مساهمات  مع  4تناس2 

بالطريقة  لتالية :

 125 كيف ن  بن  ناد4ة   لسيدة 

حصة.

 250 كيف ن  بن  عادل   لسيد 

حصة.

 125 كيف ن  بن   لسيدة  مينة 

حصة.

أو ما مجموعه 500 حصة.

: تم تعيين  لسيدة ناد4ة   لتسييف 

للشركة  قانوني  كمسيف  كيف ن  بن 

بكامل  متمتعة  محدودة،  غيف  ملدة 

 لصالحيات.
تم  لحصول   :  لسجل  لتجاري 

طرف  من  على  لسجل  لتجاري 

كات2  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 

بالرباط بتاريخ 11 4نا4ر 2021، تحت 
رقم 129251.

510 P

BRICOLIFE
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 62 تجزئة  ليسر 

 لصخيف ت

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 2 

محدودة  شركة   BRICOLIFE شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

ذ ت  مليز ت   ،2021 4نا4ر   13 بتاريخ 

 لتالية :

أشغال متنوعة.
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من  مكون  رأسمال  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :
 1000  لسيد  بر هيم  لو في 

حصة.
 لشركة مسيفة من طرف  لسيد 

 بر هيم  لو في.
سنة   99 مدة  لشركة محددة في 
 بتد ء من تاريخ تسجيلها في  لسجل 

 لتجاري  لتجاري.
باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
فبف 4ر   8 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2021، تحت رقم 131919.
511 P

شمس  لحسابات  ئتمانية  ملحاسبة

D M C C
SARL

تأسيس رشكة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   2021 12 4نا4ر 

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية :
.D M C C : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف  ال تماعي : مقاول أشغال 
مختلفة.

مقاول نجازة.
100.000 درهم   : رأسمال  لشركة 
مجزئة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
و د  حي  سال،   :  ملقر  ال تماعي 
 لذه2 قطاع  لفتح شارع  ملعاريف 

  د4ر رقم 922  لعيا4دة.
يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 
محددة  غيف  ملدة  بو بوكيف   دريس 
بالتوقيع  قانونيا  وتمثل  لشركة 
بو بوكيف  لسيد4ن  دريس   ملشارك 

و لسيد محمد بو بوكيف.

 إل4د ع  لقانوني : تم لدى  ملحكمة 

 البتد ئية بسال.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.32891

512 P

ENTRECOM
SARL AU

تأسيس رشكة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بتمارة،   ،2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

 نجاز  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميز تها كالتالي :

 ENTRECOM SARL  :  لتسمية 

.AU

:  ألعمال   ألهد ف  ال تماعية 

بالتجهيز ت  لكهربائية   لخاصة 

وصيانتها و لشبكات  ملتنوعة وأعمال 

 التصاالت و ميع  ألعمال  ملتعلقة 

بهذ   ملجال.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة في ملكية :

 لسيد بنز4نة  مال 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 ملقر  ال تماعي : رقم 136  لطابق 

2 شقة 2 شارع  لقاهرة تمارة.

 لتسييف :  لسيد بنز4نة  مال ملدة 

غيف محددة  لحامل للبطاقة  لوطنية 

رقم AD202757 و لساكن بدو ر  هل 

 لحارث رقم 236 بتمارة.

للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 

محكمة  لدى  في  لسجل  لتجاري 

رقم  تحت  تمارة  في   البتد ئية 

132001 4وم 12 فبف 4ر 2021.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

تاريخ  من  تبتدئ  عد   ألولى  ما 

 لتسجيل.

513 P

HEXACODE
ش م م بشريك وحيد

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   ،2021 فبف 4ر   5
وحيد  بشريك  مسؤولية  ذ ت 

.  HEXACODE
.HEXACODE : السم  لتجاري 

ذ ت  شركة   لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

نظم  تطوير   لنشاط  لرئي�سي، 
 ملعلوميات.

تسييف  ميع  ملعامالت  لرقمية.
بيع وشر ء معد ت  ملعلوميات.

زنقة  حمد   13  :  ملقر  ال تماعي 
 ملجاطي  قامة  الل2  لطابق  ألول 
08،  ملعاريف  لد ر  رقم   لشقة 

 لبيضاء.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
 100 ب  حصة   1000 على  مقسمة 

درهم للحصة.
 لشريك  لوحيد  4من  لزين.

 ملسيف  لسيد أ4من  لزين ملدة غيف 
محدودة.

مدة  لشركة : 99 سنة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

762782 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.
 لسجل  لتجاري عدد 289081.

514 P

SAFI SEAFOOD
ش م م بشريك وحيد

بمو 2 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2021 4نا4ر   15
بشريك  م  م  ش   SAFI SEAFOOD

وحيد.
 SAFI  :  السم  لتجاري 

.SEAFOOD
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
: صنع وتسويق   لنشاط  لرئي�سي 

 ميع  ملعلبات لألغذ4ة.
زيت  لسمك  وتسويق  صنع 

 لصناعي.

منتو ات  وشر ء  ميع  بيع 
 لبحرية محليا ودوليا.

زنقة عالل   12  :  ملقر  ال تماعي 
عالن  سفي.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
 100 ب  حصة   1000 على  مقسمة 

درهم للحصة.
 لشريك  لوحيد حسن  لطالكي.

 ملسيف  لسيد حسن  لطالكي ملدة 
غيف محدودة.

مدة  لشركة : 99 سنة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بآسفي.
 لسجل  لتجاري عدد 11219.

515 P

STE PROMO - ALU
SARL AU

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة
بتاريخ  مسجل  عقد  بمقت�سى 

21 4نا4ر 2021 بالرباط.
 PROMO ALU شركة  قررت 
تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من 12 
أكد ل،   2 رقم  شارع  ألبطال شقة 
 لرباط إلى حي فضلي رقم 160 تمارة.

لدى  هذ   لتغييف  إ4د ع  تم  قد 
تحت  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 
فبف 4ر   11 بتاريخ   110972  لرقم 

.2021
516 P

 GREEN OF AFRICA
 DEVELOPPEMENT

GOADEVELOP
شركة مساهمة

ر سمالها : 10.000.000 درهم
مقرها  ال تماعي : عمارة تفروتي كلم 

7، طريق  لرباط )عين  لسبع(
 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 332873
 ستمر ر نشاط  لشركة

غيف  قررت  لجمعية  لعامة 
 ،2020 سبتمبف   30 بتاريخ   لعاد4ة 
بالرغم   ستمر ر  نشاط  لشركة 
من   2/3 تجاوزت  من  لخسائر  لتي 

رأسمال.
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بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 لبيضاء 4وم 19 فبف 4ر 2020، تحت 
رقم 763820.

517 P

ASSAAD GLOBAL SERVICE
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك و حد
قر ر  لشريك  لو حد  بمو 2 

بتاريخ 16 4نا4ر 2021، تقرر، تأسيس 

بشريك  محدودة  ملسؤولية  شركة 

وتبعا فإنها تتكون من  لسيد  و حد، 

 سعد بنقطابة.

 ASSAAD  : تسمية  لشركة 

.GLOBAL SERVICE SARL AU

نشاط  لشركة :

وكالة  شهار.

 عمال  لبناء وأعمال مختلفة.

 ستيف د وتصد4ر.

حي  لسالم  ضافي   : مقر  لشركة 
رقم 590 سال.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة  لو حدة.

:  لسيد  سعد   لتسييف و لتوقيع 

بنقطابة.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2021، تحت رقم 32859.

518 P

MEGA JAMAL SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي رقم 2 عمارة 223 

 لطابق  ألول شارع  لحسن  لثاني 

 لرباط

توزيع  لحصص
تبعا ملا  اء في محضر  لجمع  لعام 

26 4نا4ر  بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021، تقرر ما 4لي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

 لسيد رشيد  ملازوزي كالتالي :

طرف  لسيد  من  حصة   500
رشيد  ملازوزي لصالح  لسيد  مال 

 ملازوزي.

500 حصة من طرف  لسيد رشيد 

حفيظة  لصالح  لسيدة   ملازوزي 

 لدهناوي.
رشيد  ملازوزي   ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسيف.

تعيين  لسيدة حفيظة  لدهناني 

كمسيف4ين  و لسيد  مال  ملازوزي 

للشركة ملدة غيف محدودة.

أسا�سي  د4د  قانوني  إ4د ع  تم 

مرفق بما سبق من  لتعد4الت.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالرباط بتاريخ 8 فبف 4ر 2021، تحت 
رقم 110880.

519 P

RIHAL INDUSTRIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
رأسمال : 300.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : 292 تجزئة 

عين  لحياة 1 و295 متجر رقم 1 

 لصخيف ت

تغييف  ملقر  ال تماعي
تبعا ملا  اء في محضر  لجمع  لعام 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 10 ديسمبف 

2020، تقرر ما 4لي :

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من 

292 تجزئة عين  لحياة 1 و295 متجر 
1  لصخيف ت إلى  لعنو ن  آلتي  رقم 

تجزئة  لقصر  ملنطقة  لصناعية 

تجزئة رقم 22  لصخيف ت.

أسا�سي  د4د  قانون  إ4د ع  تم 

مرفق بما سبق من  لتعد4الت.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتمارة بتاريخ 10 فبف 4ر 2021، تحت 
رقم 2937.

520 P

ELLA BELLA
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بتف 4خ  قر ر  لشركاء  بمو 2 
15 4نا4ر 2021، تقرر تأسيس شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة وتبعا لذلك 
عبد  لعالي  من  لسيد  تتكون  فإنها 
شباب  محمد  و لسيد   لفقيفي 
علي  و لسيد  كوحلي  بدر  و لسيد 

فقيهي.
 ELLA BELLA  : تسمية  لشركة 

.SARL
نشاط  لشركة : بيع وشر ء  ملالبس 
و ميع  الكسسو ر ت   لجاهزة 

 ملتعلقة بها.
 لتجارة في  ملكمالت  لغذ ئية.

شارع عبد  لكريم   : مقر  لشركة 
رقم  عمارة  إقامة  و د   لخطابي 
109  لشقة رقم 23،  لطابق  لثالث، 

مر كش.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
 100 حصة بقيمة   100 مقسم على 

درهم للحصة  لو حدة.
 لتسييف و لتوقيع :  لسيد  لفقيفي 

عبد  لعالي.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 4ر   3 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021، تحت رقم 111053.
521 P

ATELIER ARKETYPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : 57 شارع 

 لدكتورسجلما�سي محمد بوركون 
 لد ر  لبيضاء
حل  لشركة

تبعا ملا  اء في محضر  لجمع  لعام 
باملقر  ال تماعي   الستثنائي  ملنعقد 
ديسمبف   2020 4ونيو   30 بتاريخ 

2020 تقرر ما 4لي :
4ونيو   30 حل  لشركة  بتد ء من 

.2020

نبف س  بر ء  بوهيا  منح  لسيدة 
بد 4ة  تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط  لشركة حتى 4ومنا هذ .
بالعنو ن  مكان  لتصفية  تعيين 

 لتالي :
سجلما�سي  شارع  لدكتور   57

محمد بوركون  لد ر  لبيضاء.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
4نا4ر   12 في   لتجارية بالد ر  لبيضاء 

2021، تحت رقم 760767.
522 P

GLOBAL NEXUS SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
 ملقر  ال تماعي : 59 شارع 

 لدكتورسجلما�سي محمد بوركون 
 لد ر  لبيضاء
حل  لشركة

تبعا ملا  اء في محضر  لجمع  لعام 
باملقر  ال تماعي   الستثنائي  ملنعقد 
ديسمبف   2020 4ونيو   30 بتاريخ 

2020 تقرر ما 4لي :
4ونيو   30 حل  لشركة  بتد ء من 

.2020
تاما  منح  لسيدة بوهيا هند  بر ء 
ودون تحفظ من تاريخ بد 4ة نشاط 

 لشركة حتى 4ومنا هذ .
بالعنو ن  مكان  لتصفية  تعيين 

 لتالي :
سجلما�سي  شارع  لدكتور   59

محمد بوركون  لد ر  لبيضاء.
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
4نا4ر   15 في   لتجارية بالد ر  لبيضاء 

2021، تحت رقم 761226.
523 P

 TANGER PROPRIETE
FONCIERE

SARL AU
ر سمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 2 زنقة 
نيويورك،  ملحيط،  لرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في فاتح  ومسجل   ،2019 فبف 4ر   12
مارس 2019، قرر  لشريك  لوحيد في 

 لشركة ما 4لي :
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وذلك  للشركة   لفسخ  ملسبق 

بسب2 توقيف نشاط  لشركة.

: عز  لد4ن بلبشيف،  تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رقم A320122 كمصفي للشركة.

تعيين  ملكان لتصفية  لشركة :
زنقة   2 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

نيويورك،  ملحيط،  لرباط.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

في 28 ديسمبف 2020.

 لسجل  لتجاري رقم 77927.

524 P

BENSTONE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لرقم 38، تقاطع 

شارع باستور وزنقة  بو شعي2 

 لدكالي،  لبفتقال،  لرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

4نا4ر   13 2021، ومسجل في  7 4نا4ر 

تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،2021

 لخصائص  لتالية :

.BENSTONE : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

مستغل   :  لهدف  ال تماعي 

للمقالع.

في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 

 أو  لبناء.

تا ر مصدر ومستورد.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

4نا4ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

ديسمبف من كل سنة ما عد    31 إلى 

 لسنة  ألولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

 لشركة إلى 31 ديسمبف.

 ملقر  ال تماعي :  لرقم 38، تقاطع 

شعي2  وزنقة  بو  باستور  شارع 

 لدكالي،  لبفتقال،  لد ر  لبيضاء.

كل   : ملدة غيف محدودة   :  لتسييف 

من  لسيد باستور وزنقة  بو شعي2 

 لدكالي،  لبفتقال،  لرباط.

كل   : ملدة غيف محدودة   :  لتسييف 

من  لسيد غنام محمد مر د،  لحامل 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.A567037

توزيع  ألرباح : من  ألرباح  لصافية 

تؤخذ 5% لتكوين  الحتياط  لقانوني 

و لباقي 4وزع بين  لشركاء.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم   ،2021 فبف 4ر   10 بتاريخ 

.110953

.RC : 149421

525 P

EL AMRANI’S CREATIONS
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 2 فبف 4ر 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تحمل  لخصائص  و لتي  وحيد 

 لتالية :

 EL AMRANI’S  :  لتسمية 

.CREATIONS SARL AU

.SARL AU : لصفة  لقانونية 

1  لتصوير،   :  لهدف  ال تماعي 

تا رة مستحضر ت  لتجميل.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

 1000  لسيدة  شر ق  لعمر ني 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تعاونية  لنجاح   :  ملقر  ال تماعي 

فيال رقم 35 حي كيش  لود 4ة، تمارة.

 ملسيف  لسيدة  شر ق  لعمر ني.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.131995

526 P

OUM’S AGENCE
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2021 فبف 4ر   2
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تحمل  لخصائص  و لتي  وحيد 

 لتالية:
 OUM’S AGENCE  :  لتسمية 

.SARL AU
.SARL AU : لصفة  لقانونية 

:  لتصوير،   لهدف  ال تماعي 
تجارة مستحضر ت  لتجميل.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :
 1000  لسيدة  ميمة  لعمر ني 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
تعاونية  لنجاح   :  ملقر  ال تماعي 

فيال رقم 35 حي كيش  لود 4ة تمارة.
 ملسيف  لسيدة أميمة  لعمر ني.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.131997

527 P

صوصوطراد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 1.000.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لحي  لصناعي 
تسنية رقم 12 تمارة
تغيف  ملقر  ال تماعي

بين  تمت  للمد ولة  لتي  تبعا 
فوق  في  لجمع  لعام   ملساهمين 
 ،2020 أكتوبر   12 بتاريخ   لعادي 

تقررت  ملصادقة على :

إلى  للشركة  تغيف  ملقر  ال تماعي 

:  لحي  لصناعي   لعنو ن  لجد4د 

تسنية رقم 12 تمارة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 ،2021 3 فبف 4ر   لتجارية بالرباط في 

تحت رقم 751.

528 P

STE AL ROOF ART
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 ديسمبف   31 بتاريخ   لرباط 

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

 AL ROOF ART SARL : لتسمية 

.AU

 لهدف  ال تماعي : 

مقهى، مطعم.

 ألحد ث.

حدث فني وثقافي.
ر سمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

زالغ حسناء 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدء من تاريخ  لتسجيل.

:  لطابق  ألر�سي محل رقم   ملقر 
زنقة عين  للوح شارع اللة  مينة   3

تابريكت سال.

 ملسيف : زالغ حسناء.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.32851

529 P

STE AL MAROUFBTP
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2020 مارس   17  لرباط بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.
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 MAROUFBTP SARL  :  لتسمية 
.AU

 لهدف  ال تماعي : 
 لبناء.

أشغال عمومية.
تهيئة  لطرف و لصرف  لصحي.

أعمال مختلفة.
ر سمال  لشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 5000 عبد  لرحيم  بوملعروف 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدء من تاريخ  لتسجيل.
زنقة   8 شقة   30 عمارة   :  ملقر 
حسان،  موالي  حمد  لوكيلي، 

 لرباط.
 ملسيف : بوملعروف عبد  لرحيم .

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.129027

530 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
SAMI PRIVE

SARL AU
حل  لشركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بتاريخ  للشركة   لغيف  لعادي 
مسيف  قرر   ،2020 30 نوفمبف 
 STE GROUPE SCOLAIRE  لشركة 
رأسمالها   ،SAMI PRIVE SARL AU
ومقرها  ال تماعي  درهم   250.000

رقم 12 ز وية غازية سال ما 4لي :
حل  لشركة.

تعيين  لسيد حجي 4ونس بصفته 
مصفي  لشركة.

تقرر  عل  لتصفية في مقر شركة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 ،2021 4نا4ر   18  البتد ئية لسال في 

تحت رقم 35767.
531 P

ZINE PRESSING
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : 69 زنقة تانسيفت 

محل رقم 2 أكد ل  لرباط

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط بتاريخ 2 4نا4ر 2021 تم وضع 

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية بالشريك  لوحيد خاصيتها 

كالتالي : 

 ZINE شركة   :  لتسمية 

محدودة  شركة   PRESSING SARL

 ملسؤولية.

 لهدف : 

غسيل وتنظيف بالضغط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوينها  لنهائي.

في  محدد   : رأسمال  لشركة 

100.000.00 درهم .

: من  طرف  لسيد توفيق   ملسيف 

أ4ت  لحسن.

تم  إل4د ع  لقانوني   :  إل4د ع 

لدى  ملحكمة  بالسجل  لتجاري 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 110913 

2021  لسجل  فبف 4ر   9 بتاريخ 

 لتجاري 129379.

532 P

GSA AUTO SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك و حد

رأسمالها : 100.000 درهم

سجل تجاري تمارة 131973

تمت   2021 فبف 4ر   5 بتاريخ 

لشركة  صياغة  لنظام  ألسا�سي 

 GSA AUTO SERVICES SARL

AU، شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 100.000 رأسمالها  و حد،  شريك 

دو ر  مفقرها  إل تماعي،  درهم، 

 لركيبيين، عين عتيق.

:  لسيد محمد   لشريك  لوحيد 
أد24  لسرغيني  لعنبفي،  لحامل 
للبطاقة  لوطنية رقم AB76871، ب 

1000 حصة.
 لنشاط  لتجاري :

بيع وإصالح  لسيار ت و لشاحنات 
و لكهرباء  وأشغال  مليكانيك 

و لصباغة وتوضي2  لعجالت.
ملدة  تسييف  لشركة،  فوض 
أد24  محمد  للسيد  محددة،  غيف 
 لسرغيني  لعنبيفي،  لحامل للبطاقة 

.AB76871 لوطنية رقم 
بالسجل  تم  إل4دع  لقانوني 
لدى  ملحكمة   إلبتد ئية   لتجاري 
بتمارة بتاريخ 10 فبف 4ر 2021 تحت 

رقم 2932.
533 P

STEALT IMPORT-EXPORT
SARL AU
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   السا�سي 

محدودة بشريك وحيد.
STEALT IMPORT-  :  لتسمية 

EXPORT SARL AU ش.م.م.ش.و.
 لهدف :

 ستيف د وتصد4ر سيار ت و ميع 
وسائل  لنقل وأ ز ء  لسيار ت.

معد ت  وتصد4ر   ستيف د 
ومنتجات  لتصوير  لفوتوغر في.

و العالنات  وكالة  التصاالت 
 الشهارية.

بيع  ملعد ت  ملعلوماتية  شر ء 
ومعد ت  لهاتف و لنسيج.

 ملقر  إل تماعي : زنقة عبد  ملومن 
إقامة  ملامون رقم B13  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيس  لشركة.

حدد   :  لرأسمال  إل تماعي 
درهم   100.000.00 في  رأسمال 
إ تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
مجزأ  للو حدة  درهم   100 فئة  من 

كالتالي :

 DAVIDE DIGIORGIO  لسيد 

 100 1000 حصة إ تماعيةمن فئة 

درهم.

من طرف  لسيد  تسييف  لشركة  

DAVIDE DIGIORGIO،  لجنسية 

رقم  لجو ز  لسفر  إ4طالي،  لحامل 

YB289220،  لساكن باسبانيا.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط 

عدد  تحت   2021 4نا4ر   27 بتاريخ 

.129067

534 P

 SPRACH CAFE ACADEMIE

PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100000.00 درهم

 ملقر  إل تماعي : شارع ملوية  لعمارة 

62  لطابق 3 رقم 16 أكد ل  لرباط

تأسيس
مبو 2 عقد عرفي بتاريخ 27 4نا4ر 

على  لقانون  تمت  ملصادقة   2021

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  وحيد   بشريك  محدودة 

 لخصائص  آلتية :

 SPRACH  :  لتسمية  لتجارية 

.CAFE ACADEMIE PRIVE

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف :

مركز تكوين خاص لتعلم  للغات 

ودور ت تدريسية.

عامة  ميع  لعمليات  بصفة 

 لتجارية  ملرتبطة بصفة مباشرة أو 

غيف مباشرة بنشاط  لشركة.

ملوية  شارع   :  ملقر  إل تماعي 
16 أكد ل  3 رقم  62  لطابق   لعمارة 

 لرباط.
درهم   100000.00  : رأس  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتأسيس.
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:  لسيد  لصد4ق محمد   لتسييف 
ملدة غيف محدودة.

وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم س.ت 129359.
535 P

AMUSE BOUCHES شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  إل تماعي : 1290 حي  ملغرب 
 لعربي  ملسيفة 2 تمارة
حل مسبق للشركة 

بمو 2  لجمع  لعام  إلستثنائي 
للشركة   ،2020 19  كتوبر  بتاريخ 
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

AMUSE BOUCHES وحيد  ملسماة
درهم،   100000.00 رأسمالها 
حي  ملغرب   1290 مقرها  إل تماعي 

 لعربي  ملسيفة 2 تمارة تقررما 4لي :
 لحل  ملسبق للشركة.

4وسف  تعيين  لسيد  كرزول 
للشركة  و ملقر  إل تماعي  كمصفي 

كمحل للتصفية.
وقد تم  إل4د ع  لقانوني باملحكمة 
4نا4ر    6 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 11009.
536 P

MADINAT EL OULFA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 97.000 درهم

 ملقر  إل تماعي :  لد ر لبيضاء، حي 
بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزنقة 

موريللو،  لطابق  لخامس
 لسجل  لتجاري عدد 253181 

 لد ر لبيضاء
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفمنبف 2020، قرر  لشريك  لوحيد 

للشركة ما 4لي :
للشركة  نقل  ملقر  إل تماعي 
 216 بالد ر لبيضاء،   ملتو  د حاليا 

شارع  لزرقطوني إلى  لعنو ن  لتالي :

ملتقى  حي بالطو،   لد ر لبيضاء، 

عبد  ملومن وزنقة موريللو،  لطابق 

 لخامس.

من   5 للفصل  مو زي  تعد4ل 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

من  لقانون   12 تعد4ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت عدد 762582.
قصد  لنشر و إلعالن

537 P

 VINGT NEUF DAR

BOUAZZA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 ملقر  إل تماعي  لد ر لبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزنقة 

موريللو،  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري عدد 258621 

 لد ر لبيضاء

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نوفمنبف 2020، قرر  لشريك  لوحيد 

للشركة ما 4لي :

للشركة  نقل  ملقر  إل تماعي 

 216 بالد ر لبيضاء،   ملتو  د حاليا 

شارع  لزرقطوني إلى  لعنو ن  لتالي :

ملتقى  حي بالطو،   لد ر لبيضاء، 

عبد  ملومن وزنقة موريللو،  لطابق 

 لخامس.

من   5 للفصل  مو زي  تعد4ل 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت عدد 762582.
قصد  لنشر و إلعالن

538 P

SAHAM AGRI
شركة مساهمة

رأسمالها : 200.000 درهم

 ملقر  إل تماعي  لد ر لبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزنقة 

موريللو،  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري عدد 227679 

 لد ر لبيضاء

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

نوفمبف   30 في   لغيف  لعادي  ملنعقد 

2020، تقرر ما 4لي :

للشركة  نقل  ملقر  إل تماعي 

 216 بالد ر لبيضاء،   ملتو  د حاليا 

شارع  لزرقطوني إلى  لعنو ن  لتالي :

ملتقى  حي بالطو،   لد ر لبيضاء، 

عبد  ملومن وزنقة موريللو،  لطابق 

 لخامس.

من   2 للفصل  مو زي  تعد4ل 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت عدد 762583.
قصد  لنشر و إلعالن

539 P

 STE. BRAND EMBASSY
CORP

SARL AU

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 4نا4ر   13 بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :

 لهدف :

 إلستشار ت  إلد رية.

خدمات تجارية.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.
بما  رأس  ملال  حدد   : رأس  ملال 

قدره 100.000.00 درهم.

غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 

بناني  طرف  لسيدة  من  محدودة 

سلمى.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 8 فبف 4ر 2021.
رقم  لسجل  لتجاري 129335.

540 P

 STE. DJUNDJU

 STREAM RADIO&DATA

ANALYTUQUE
SARL

تم تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2020 ديسمبف   22 بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لهدف :

 إلستشار ت  إلد رية.

 لسمعي  لبصري.

 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحمد  لوكيلي، 

 لرباط.
بما  رأس  ملال  حدد   : رأس  ملال 

قدره 100.000.00 درهم.

غيف  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسييف 

مالونج  طرف  لسيد  من  محدودة 

كريستيان كلود.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.
رقم  لسجل  لتجاري : 129227.

541 P

 JUST RETAIL
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 أكتوبر 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية :
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 JUST RETAIL : تسمية  لشركة
.SARL AU

100.000 درهم   : مبلغ رأس  ملال 
محرر كامال.

 لشريك  لوحيد :  لسيدة فد ور 
مغربية  لجنسية،من مو ليد  ناد4ة، 
مقيمة  بالقتنيطرة،   1972 أبريل   3
بالد ر لبيضاء، حي أملاز، مبنى أمبار، 
GH13،  ملبنى H،  لشقة 31،  لطابق 
وتحمل بطاقة  لتعريف  لوطنية   ،3

.I281552 رقم
 ،GH1 E6M13  :  ملقر  إل تماعي 
ليساسفة،  صوفيا،  رياض 

 لد ر لبيضاء.
غرض  لشركة :

  ملطاعم وفنون  لطهو وغيفها.
بيع  لو بات   لو بات  لسريعة، 
 لجاهزة،  لسندويشات،  لبفغر، 
 لسلطات،  لبيتز ،  لبطاطس  ملقلية، 
 لفطائر،  لحلويات،  آليس كريم، في 

 ملو قع أو للطلبات  لخار ية.
و لعصائر  بيع  ملشروبات 
 لساخنة و لباردة غيف  لكحولية وفق 

 لتشريعات  لنافذة.
كل  لعمليات  لتجارية  وعموما 
و لعقارية  و ملالية  و لصناعية 
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
باألهد ف  ملحددة أعاله أو  لتي من 

شأنها تسهيل تحقيقها.
99 سنة من تاريخ   : مدة  لشركة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

غيف  ملد  تسيف  لشركة   :  لتسييف 
طرف  لسيد  لحد دي  من  محددة 
4وسف، مغربي  لجنسية، من مو ليد 
مقيم  بمر كش،   1968 سبتمبف   29
بالد ر لبيضاء، حي أملاز، مبنى أمبار، 
GH13،  ملبنى H،  لشقة 31،  لطابق 
بطاقة  لتعريف  ويحمل   لثالث، 

.D265152 لوطنية رقم 
 لسنة  إل تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.
بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 
رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجاري 

.280887
للبيان و إلشارة

 لتسييف

542 P

ARUKVO
SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 أكتوبر 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :
 ARUKVO : تسمية  لشركة

.SARL AU
100.000 درهم   : مبلغ رأس  ملال 

محرر كامال.
 لشركاء : 

مغربي  هشام،  بنشيخ   لسيد 
 ، د ر  لسالم  في   لجنسية،مقيم 
 ،1 شقة   ،28 7،مبنى   ملجموعة 
أولفا، لد ر لبيضاء،  وحامل لبطاقة 

.EE361150 لتعريف  لوطنية رقم 
مغربي  أ4وب،  بنشيخ   لسيد 
 ، شيخ  بن  دو ر  في   لجنسية،مقيم 
مر كش   أوغاوتيم،تحناوت  لحوز، 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية  وحامل 

.EE809110 رقم
ز 4د  زنقة   10  :  ملقر  إل تماعي 
 بن  لرفاعي،  لطابق  لثالث، 

 ملعاريف، لد ر لبيضاء.
غرض  لشركة :

إد رة  ملشاريع  ملتعلقة بتصميم   
 لد4كور و لرسومات.

وتصد4ر  ملفروشات   ستيف د 
وأدو ت  لد4كور.

و لدر سات  تقد4م  لخدمات 
و ألعمال بكافة أنو عها.

وتركيبات  تصميم  ألثاث 
مخصصة، ومر قبة تنفيذ  لتوصيات 

 لجمالية.
خدمات  لسينوغر فيا  تقد4م 

و لتسويق  لرقمي.
99 سنة من تاريخ   : مدة  لشركة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  لتسيف 
محددة من طرف :

مغربي  هشام،  بنشيخ   لسيد 
 ، د ر  لسالم  في   لجنسية،مقيم 
 ،1 شقة   ،28 7،مبنى   ملجموعة 
أولفا، لد ر لبيضاء،  وحامل لبطاقة 

.EE361150 لتعريف  لوطنية رقم 

مغربي  أ4وب،  بنشيخ   لسيد 

 ، شيخ  بن  دو ر  في   لجنسية،مقيم 

مر كش   أوغاوتيم،تحناوت  لحوز، 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية  وحامل 
.EE809110 رقم

 لسنة  إل تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجاري 

.277657
للبيان و إلشارة

 لتسييف

543 P

MASCARA SERVICES
SARL AU

تأسيس
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

4وليو 2020، تم تأسيس شركة ذ ت 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 MASCARA  : تسمية  لشركة 

.SERVICES  SARL AU

500.000 درهم   : مبلغ رأس  ملال 

محرر بنسبة 25 %.

:  لسيدة   لشريكة  لوحيدة 

مغربية  مسكر،  فاطمة  لزهر ء 

مجمع  بالرباط   لجنسية،مقيمة 

أكد ل   ،7 شقة   ،F عمارة   لشرطة، 

لبطاقة  لتعريف   لرباط،وحاملة 

.CB269115 لوطنية رقم 

55 مجمع نورة،   ملقر  إل تماعي : 

 لطابق 2، دروة، 26200 برشيد.

 غرض  لشركة :

صيانة وتنظيف  ملباني  إلد رية   

و لتجارية و لصناعية و لسكنية.

أمن  ملباني  لسكنية،  ملكات2 

و ملباني  لصناعية.

مر قبة أمن مو قع  لعمل.

تخطيط وزر عة  لحد ئق.

صيانة  ملساحات  لخضر ء، 

تنظيف  لفرشاة،  لتقليم،  لقطع 

إنشاء  إز لة  ألعشاب،  لقص، 

باملناظر  وصيانة  ملناطق  ملحيطة 

لطرق  ملرور،  ألعمال   لطبيعية 
لبناء  لهياكل ذ ت  ملناظر   لصغيفة 
تركي2  )بناء  لجدر ن،   لطبيعية 
نقل  زر عة  لحد ئق،  إلخ(   لري، 

 لنباتات.
كل  لعمليات  لتجارية  وعموما 
و لعقارية  و ملالية  و لصناعية 
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
باألهد ف  ملحددة أعاله أو  لتي من 

شأنها تسهيل تحقيقها.
99 سنة من تاريخ   : مدة  لشركة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

تسيف  لشركة ملدة غيف   :  لتسييف 
محددة من طرف :

مسكر،  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
شريكة وحيدة  مقيمة بالرباط مجمع 
أكد ل   ،7 شقة   ،F عمارة   لشرطة، 
لبطاقة  لتعريف   لرباط،وحاملة 

.CB269115 لوطنية رقم 
 لسنة  إل تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.
بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري ببفشيد تحت رقم 13883.
للبيان و إلشارة

 لتسييف

544 P

AVERDA TANGER
SA

 ملقر  إل تماعي : شارع إدريس  ألول، 
إقامة طنجة مكت2  ملركز،  لطابق 

لثالث، مكت2 رقم 28 طنجة
س.ت طنجة : 89735

إشعار بتحويل  ملقر  إل تماعي 
وزيادة رأس  ملال

قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 
شركة  ملساهمي   لعام  إلستثنائي 
AVERDA TANGER SA  ملنعقد 

بطنجة بتاريخ 20 ماي 2020 تقرر :
من   : تحويل  ملقر  إل تماعي 
شارع   5  لعنو ن  لسابق  ملو ود ب 
تاشفين،  لطابق  لثاني  بن  4وسف 
إلى  لعنو ن  لجد4د  طنجة   ،3 رقم 
 ملو ود بشارع إدريس  ألول، إقامة 
طنجة مكت2  ملركز،  لطابق  لثالث، 

مكت2 رقم 28 طنجة.
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زيادة رأس  ملال : 81865000.00 
درهم   21000000.00 من  ليفتفع 
من  درهم   122865000.00 إلى 
خالل إنشاء وإصد ر 818650 سهم 
للسهم  100.00 درهم  بقيمة   د4د 
بإدماج  لحسابات  لجارية  محررة 

للمساهمين  ملكتتبين.
من  و7   6،4 تعد4ل  لفصول 
وتحيين  لنظام   لنظام  ألسا�سي 

 ألسا�سي للشركة.
لدى كتابة   : تم  إل4د ع  لقانوني 
بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2020 سبتمبف   25 بتاريخ 
إ4د ع  لتصريح  وتم   ،232106 رقم 

 لتعد4لي في نفس  ليوم.
لإلعالن 

 إلد رة  لعامة

545 P

VILMORIN ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأس مال قدره : 2.000.000.00 
درهم

طريق  لوزيس، زنقة رقم 3، رقم 6، 
 ،M02و B109، B108 مكت2 رقم
 لوزيس  لجنوبية، حي  لوزيس، 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري )لد ر لبيضاء( 

193683
بيان بتمد4د غرض  لشركة

قر رت  لجمع  ملحضر  وفقا 
شركة  لشركاء   لعام  إلستثنائي 
VILMORIN ATLAS SARL  ملنعقد 
فبف 4ر   12 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2020 تقرر :
توسيع نشاط  لشركة إلى أنشطة 

 لتصد4ر.
وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد4ل 

للشركة.
بكتابة   : تم  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية   لضبط 
مارس   13 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 
2020 تحت رقم 732302 وتم إ4د ع 

 لتصريح  لتعد4لي في نفس  ليوم.
لإلعالن 
 ملسيف

546 P

VILMORIN ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأس مال قدره : 2.000.000.00 
درهم

طريق  لوزيس، زنقة رقم 3، رقم 6، 
 ،M02و B109، B108 مكت2 رقم
 لوزيس  لجنوبية، حي  لوزيس، 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري )لد ر لبيضاء( 

193683
بيان باستقالة  ملسيف 

وتعيين مسيف  د4د
شركاء  قر رت  ملحضر  وفقا 
 VILMORIN ATLAS SARL شركة 
قبول  تقرر    2020 4ونيو   15 بتاريخ 
ميلة  رودولف   ستقالة  لسيد 
وتعيين  للشركة  كمسيف  مهامه  من 
فرن�سي  دومينيك  مليان،   لسيد 
فبف 4ر   15 مو ليد  من   لجنسية، 
 11 في  ويقيم  بارتيناي،  في   1963
بليسون   29320 هوت،  كلو   مباس 
 وهيي، فرنسا، وحامل  و ز  لسفر 
بصفته مسيف    ،13FV287975 رقم 

 د4د  للشركة.
وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد4ل 

للشركة.
بكتابة   : تم  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية   لضبط 
أكتوبر   27 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 
2020 تحت رقم 751707 وتم إ4د ع 

 لتصريح  لتعد4لي في نفس  ليوم.
لإلعالن 

 ملسيف

547 P

 AVERDA ENVIRONMENTAL
SERVICES CASABLANCA SA

 2RUE ABOU HASSAN
 ACHAARI, 4BD D’ANFA SIDI
BELYOUT, ANFA CASABLANCA

RC CSABLANCA 435105
بيان باستقالة  ملد4ر  لعام 

وتعيين مد4ر عام  د4د للشركة
قر ر  محاضر  بمقت�سى  
 AVERDA قر رت  إد رة   مجلس 
 ENVIRONMENTAL SERVICES
في CASABLANCA SA  ملنعقد 

ديسمبف   16 بتاريخ    لد ر لبيضاء 
قبول  ستقالة  لسيد  تقرر   ،2019
فر س عر قجي من مهامه كمد4ر عام 
للشركة وتعيين  لسيد نيكوال أشقر، 
فرن�سي  لجنسية من مو ليد 22 4ونيو 

1970 في  لصالحية، لبنان ويقيم في 

مبنى  201-206،  لطابق  لثاني، 
دبي  إلمار ت  قرية  ملعرفة،   إلنجاز، 
 لعربية  ملتحدة، وحامل  و ز  لسفر 
مد4ر   بصفته   ،10AZ13882 رقم 

عاما  د4د  للشركة.
وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد4ل 

للشركة.
بكتابة   : تم  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء بتاريخ 22 4نا4ر 2020 

تحت رقم 727957 .
للرأي 

 إلد رة   لعامة

548 P

DOMAINE YOUSSEF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما قدره : 29.127.700 درهم
إقامة نوريا، عمارة 1، طابق 2، 

شقة رقم 28، حي لبتفويوز،  ملد4نة 
 لجد4دة مكناس

 لسجل  لتجاري )مكناس( 32629
بيان بتخفيض رأس  ملال

 وزيادة رأس  ملال
قر رت  لجمع  ملحضر  وفقا 
شركة  لشركاء   لعام  إلستثنائي 
 DOMAINE YOUSSEF SARL
أكتوبر   5 بتاريخ   ملنعقد في مكناس 

2020 تقرر :
مال  لشركة  رأس  تخفيض 
درهم   17.170.000.00 بمبلغ 
قيمته  من  تخفيضه  وبالتلي 
درهم   57.670.000.00  لحالية 
عن  درهم   20.500.000.00 إلى 
مبلغ  لتخفيض  تحويل  طريق 
 8.220.000 درهم   17.170.000.00
درهم إلى حساب أقساط  لسند ت 
درهم   8.750.000.00 مبلغ  وسد د 

للشركاء.

وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد4ل 

للشركة.

بالسجل  إ4د ع  لتصريح  تم 

 لتجاري ملكناس بتاريخ 2 أبريل 2021 

تحت رقم 602 في  لسجل  لتفتيبي.

قر رت  لجمع  ملحضر  وفقا 

شركة  لشركاء   لعام  إلستثنائي 

 DOMAINE YOUSSEF SARL

أكتوبر   7 بتاريخ   ملنعقد في مكناس 

2020 تقرر :
بمبلغ  رأس  ملال  لشركة  زيادة 

ليفتفع  درهم   8.627.700.00

إلى  درهم  من20.500.000.00 

إلنشاء  درهم   29.127.700.00

بقيمة  حصة  د4دة   86.277

محررة  للحصة  درهم،   100.00

بالكامل .

وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد4ل 

للشركة.

إ4د ع  لتصريح  لتعد4لي  تم 

بتاريخ  بمكناس  بالسجل  لتجاري 

في   685 تحت رقم   2021 أكتوبر   2

 لسجل  لتفتيبي.
 لإلعالن

 ملسيف

549 P

PARA BIM
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها  إل تماعي : 100.000.00 

درهم

مقرها  إل تماعي : عمارة  لريحان 
رقم 27 ورز ز ت

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بورز ز ت 4وم 22 4نا4ر 2021 تم وضع 

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  لسمات  لتالية :

ش.م.م   PARA BIM  :  لتسمية 

بشريك وحيد.

 لهدف :

بيع لو زم صيدلية.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها   لنهائي.
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 :  لرأسمال  إل تماعي 
 100 درهم مقسم إلى   100.000.00
 1.000 فئة  من  إ تماعية  حصة 
بكاملها  حررت  و حدة،  لكل  درهم 

ومنحت مقابل  لشريك  لوحيد.
 لسيد  بر هيم  ضرضور مساهم 

ب 100 حصة.
 لتسييف : تم تعيين  لسيد  بر هيم 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف   ضرضور 

محدودة.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف .
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 
بورز ز ت بتاريخ 5 فبف 4ر 2021 تحت 

رقم 95.
ملخص قصد  لنشر

550 P

ATLAS IMLIL
ش.م.م

رأسمالها  إل تماعي : 100.000.00 
درهم

مقرها  أل تماعي : تجزئة بوكافر رقم 
283 أ4ت بر  تنغيف
 النحالل  ملسبق

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
قرر   2020 ديسمبف   22  ملنعقد 4وم 

 لجمع  لعام للشركة ما 4لي :
 ATLAS لشركة  مسبق   نحالل 
بكيفية  ش.م.م  ملسماة   IMLIL
قر ر  النحالل  تم  أعاله،  و سعة 
 ملسبق للشركة وفتح تصفيتها  بتد ء 

من 22 ديسمبف 2020.
مهمة  إلد رة  ملسيفة ومنحه  إنهاء 

 إلبر ء عن تسييفه.
مع  مصفي  بصفة  تعيين 
�سي   لصالحيات  لضرورية  لسيد 
بامضر  سعيد  بر هيم،  لساكن 

تنغيف.
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 
تحت   2021 فبف 4ر   10 بتنغيف بتاريخ 

رقم 39.
ملخص قصد  لنشر

551 P

 FIDUCIAIREAL MAARIFA
DE GESTION

ش.م.م
رأسمالها  إل تماعي : 220.000.00 

درهم

مقرها  إل تماعي : شارع موالي 
رشيد ورز ز ت 

تفويت  لحصص  إل تماعية
تعيين مسيف

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
قرر   2020 ديسمبف   29  ملنعقد 4وم 

 لجمع  لعام للشركة ما 4لي :

حفيظة  أكنوش  فوتت  لسيدة 

502 حصة لفائدة  آلنسة ها ر د4نار 

 لتي تملكها في  لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 FIDUCIAIRE AL  ملحدودة و ملسماة 

.MAARIFA DE GESTION S.A.R.L

إعادة تعيين  لسيد  لحسين د4نار 

مسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 

 2021 فبف 4ر   25 بتاريخ  بورز ز ت 

تحت رقم 96.
ملخص قصد  لنشر

552 P

SOCIETE TIDGIN INFO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 50.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL :CENTRE

 ISSAGUEN TARGUIST

ISSAGUEN AL HOCEIMA
فوق  قرر  لجمع  لعام  ملنعقد 

 لعادة بتاريخ 19 4نا4ر 2021 لشركة 

 SOCIETE TIDGIN INFO SARL 

ما 4لي :

 لزيادة في رأس  ملال.

من  و7   6 للمادة  تعد4ل  ملوز ي 

 لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالحسيمة   إلبتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 25.
553 P

STE. AYOPRINT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
شريك وحيد

 ملقر  إل تماعي :  لسالم 1526 
 لطابق  ألر�سي حي عبد هللا كنون 

حي  لسالم أكاد4ر
تعد4ل

 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
فبف 4ر 2021 تقرر ما 4لي :

تغييف إسم  لشركة لإلسم  لجد4د 
.FIRIM PUB

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة   تم  إل4د ع  لقانوني 
ألكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت  فبف 4ر2021   11 بتاريخ 

.98281
554 P

FER BLEU SEA FOOD
ش.م.م ذ ت شريك و حد 

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ في 15 
4نا4ر 2021 و ملسجل بتاريخ 18 4نا4ر 
 FER BLEU 2021 تم تأسيس شركة 
شريك  ذ ت  ش.م.م   SEA FOOD

و حد هدفها :
 لتصد4ر و إلستيف د.

وسيط  ملو د  لغذ ئية أو  ملنتجات 
 لزر عية.

فونتي   120  :  لعنو ن  لتجاري 
 102  لعليا  لطابق  ألول مكت2 رقم 

أكاد4ر.
درهم   100.000.00  : رأسمالها 
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 
حصة 100 درهم  كتتبت على  لشكل 

 آلتي :
 لسيد رشيد فرتق 1000 حصة.

فرتق  رشيد  تعيين  لسيد  تم 
كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

رشيد  توقيع  لسيد  تم  عتماد 

و لوثائق  في  ميع  لعقود  فرتق 

 إلد رية.

99 سنة    ملدة :مدة عمر  لشركة  

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

رقم   لسجل  لتجاري  إل4ضاحي 

.26029

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بأكاد4ر بتاريخ 5 فبف 4ر2021 

تحت رقم 98211.

555 P

شركة أنفرابروكريس
SOCIETE INFRA PROGRESS

 لرأسمال  إل تماعي : 100.000.00 

درهم

 ملقر  إل تماعي : رقم 71  ملنطقة 

 إلقتصاد4ة سيدي غانم طريق 

آسفي مر كش

بمو 2  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 2020 ديسمبف   3 بتاريخ   ملنعقد 

على  أنفر بروكريس  شركة   صادقة 

ما 4لي :
من  مال  لشركة  رأس  زيادة 

إلى  ليصل  درهم   100.000.00

من  وذلك  درهم   6.000.000.00

خالل  لتأسيس.

للحساب  3200.000.00درهم 

لشركاء  إلئتمان   لجاري 

من  لرصيد  درهم   2700.000.00

هذه  لزيادة  لذلك   لد ئن 

 2700.000.00  +  3200.000.00

تنفيذها  ثم  درهم   5900.000.00=

من طرف  ملساهم  لوحيد  بالكامل 

 لسيد موالي حفيظ  ودت.

إ تماعية  حصة   59000 إنشاء 

لكل  درهم   100.00 بقيمة   د4دة 

في  مقد ر  لزيادة  إ تماعية  حصة 
درهم   5900.000.00 أي  رأس  ملال 

وهي  ألسهم  لوحيدة  لتي تم إنشاؤها 

للمساهم  لوحيد  مخصصة  حد4ثا 

 لسيد موالي حفيظ  ودت وتحدر 

لألسهم  إلى  لتوزيع  لجد4د   إلشارة 

على  لنحو  لتالي :
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حفيظ  ودت  موالي   لسيد 

60000 سهم.

60000 سهم.

تحيين  لنظام  ألسا�سي.

بكتابة   تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش 

تحت  وذلك  4نا4ر2021   25 بتاريخ 
رقم 119835.

556 P

شركة س.ك اس.ج
SOCIETE CKSG

 لرأسمال  إل تماعي : 100.000 

درهم

مقرها  ال تماعي :  رقم 96 إقامة 

كيلي شقة رقم 1 شارع محمد 

 لبقال مر كش

بمو 2  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 2020 ديسمبف   10 بتاريخ   ملنعقد 

على س.ك  س.ج  شركة   صادقت 

 ما 4لي :
من  مال  لشركة  رأس  زيادة 

إلى  ليصل  درهم   10.000.00

من  وذلك  درهم   1500.000.00

خالل دمج مبلغ 1290.000.00 درهم 

بالحساب  من  لد ئنيين  ملرتبطين 

 لجاري.

إ تماعية  حصة   12900 إنشاء 

لكل  درهم   100.00 بقيمة   د4دة 

حصة إ تماعية مقد ر لزيادة في رأس 

 ملال أي 1290.000.00 درهم.

أن  لتوزيع  إلى  تجدر  إلشارة 

على  لنحو  هو  للحصص   لجد4د 

 لتالي :

كارينسكي  كاساندر    لسيدة 

 MADAME CASANDRA

KARINSKY 7250 سهم.
سيباستيان  لدميتفي   لسيد 

 MONSIEUR SABASTIEN دوكازيل 

DMITRI DE GZELL 7003 سهم.

بال  كالريسا  كيف    لسيدة 

 MADAME KIRA CLARISSA BALL

227 سهم.

12900 سهم.

أن  لتوزيع  إلى  وتجدر  إلشارة   

 لجد4د لألسهم على  لنحو  لتالي :

كارينسكي  كاساندر    لسيدة 

    MADAME CASANDRA

KARINSKY  7250 سهم.

سيباستيان  لدميتفي   لسيد 

 MONSIEUR SABASTIEN دوكازيل 

DMITRI DE GZELL 7003 سهم.

بال  كالريسا  كيف    لسيدة 

 MADAME KIRA CLARISSA BALL

227 سهم.

15000 سهم.

عشر  خمسة  يساوي   ملجموع 

رأس  تشكل  من  ألسهم  لتي   الف 

 ملال .

تحيين  لنظام  ألسا�سي.

بكتابة   تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش 

تحت  وذلك  4نا4ر2021   27 بتاريخ 

رقم 119960.

557 P

شركة طرافل أكسيس
ش.م.م

SOCIETE TRAVEL ACCESS

S.A.R.L

 لرأسمال  إل تماعي : 100.000.00 

درهم

 ملقر  إل تماعي :  ملكت2 رقم 7 

 لطابق  لثاني إقامة كتبية سانتف 2 

شارع  لحسن  لثاني مر كش

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 إلستثنائي بمر كش بتاريخ 25سبتمبف 

طر فل  شركة  صادقت   2020

على  لتعد4الت  ش.م.م  أكسيس 

 لتالية :

درهم   100 سهم بسعر   600 بيع 

 60.000 أي  لسعر  إل مالي  للسهم 

درهم من طرف  لسيد محمد كتاني 

وهكذ   ر ضية  ملنصوري  للسيدة 

لرأس  ملال  أصبح  لتوزيع  لجد4د 

على  لنحو  لتالي: 

 1000 ر ضية  ملنصوري  مد م 

سهم   1000 يساوي  إ مالي  سهم 

تشكل رأس  ملال 1000 سهم.

.SARL AU إلى SARL لتغييفمن 

للشركة   تغييف  لشكل  لقانوني 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

لشريك وحيد.

مع  عتماد  تغييف  سم  لشركة 

 السم  لتالي AAFIR VOYAGE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة مع مساهم 

 TRAVEL شركة  من  بدال  و حد 

ACCESS  ملحدودة  ملسؤولية.

نقل  ملقر  لرئي�سي للشركة.

إلى  للشركة  نقل  ملقر  لرئي�سي   

مر كش   :  لعنو ن  لجد4د  لتالي 

266  لطابق  لثاني  رقم   1  ملسار 

 لشقة 2 طريق آسفي.

 لقانون  ألسا�سي  مللقح.

بكتابة   تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش 

وسجل تحت   2021 فبف 4ر   8 بتاريخ 

رقم 120339.

558 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2eme ETAGE APPT 7

AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL : 05.28.77.18.63

 شركة أمستيل

ش.م.م.ش.و

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة
حي  لز وية  لتيجانية   :  لعنو ن 

شارع  لحسن  لثاني  سا .

 ملهام :

 أشغال مختلفة و لبناء.

 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

 : على  لشكل  لتالي  مقسم  درهم 

 100 1000 حصة   لسيد ركيك عالي 

درهم للحصة .

 لتسييف :  لسيد ركيك عالي.

تم إ4د ع  لقانوني  ألسا�سي لدى 

كتابة   لضبط باملحكمة  إلبتد ئية 

تحت   2021 4نا4ر   13 كلميم بتاريخ 
و لسجل  لتجاري   2021/07 رقم 

تحت رقم 3223.

559 P

 ئتمانية ماغتا

ش.م.م

12 زنقة  ملوحد4ن شقة 1 حسان  لرباط

 TRAITEUR MCHICHI
 S.A.R.L A.U

للجمع  لعام  إلستثنائي  تبعا 

 TRAITEUR لذي  نعقد بمقر شركة 

 10 بتاريخ   MCHICHI S.A.R.L A.U

سبتمبف 2020 قرر  لشركاء ما 4لي :

تصفية  لشركة.

أحمد  ذمة  ملصفي  لسيد  تبفئة 

 مشي�سي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 35827 رقم  تحت  بسال   لتجارية 

بتاريخ 25 4نا4ر 2021.

560 P

ITALGEN MAROC
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 300.000 درهم

 ملقر  إل تماعي : 621، شارع 

بانور ميك،  لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 1051321

مجلس  إلد رة  محضر  على  بناء 

 12 بتاريخ  و لجمع  لعام  إلستثنائي 

ديسمبف 2007، تقرر ما 4لي :
تشطي2  لسجل  لتجاري 
للد ر لبيضاء رقم 151321 بعد نقل 

مقر  إل تماعي للعيون.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

 2021 فبف 4ر   8 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 2358.
قصد  لنشر و إلعالن

561 P
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CCM CONSEILS

ش.م.م

مكت2  الستشارة

رقم 136 شارع  لقاهرة  لطابق  ألول شقة رقم 

2 كومطر ف 1 تمارة 

 لهاتف : 0537622228

 لفاكس : 0537.7622762

 KSOMMY
 CONSTRUCTION

SARL
تأسيس شركة

 KSOMMY CONSTRUCTION 
SARL ش.م.م

 لكائن مقرها : 136 شارع  لقاهرة 
 لطابق  لثاني شقة رقم 2 كومطر ف 

1 تمارة
بمقت�سى عقد عرفي  مؤرخ في 29 
شركة  تأسيس  تم  قد   2021 4نا4ر 
 KSOMMY CONSTRUCTION
SARL ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :
 KSOMMY  :  لتسمية 

.CONSTRUCTION SARL
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.
 100.000.00  : لشركة  رأسمال 

درهم.
 لهدف  إل تماعي : 

في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 
وأشغال  لبناء.

منعش عقاري.
 لشركاء : سناء  لز كي 600 حصة.

زكرياء حسن  لز كي 100 حصة.
أمامة  قالل 100 حصة
مريم  قالل 100 حصة.

محمد  لفاتح  قالل 100 حصة.
مسيف  أقالل  كريم   :  لتسييف 

للشركة.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
تم  لتقييد   :  إل4د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
تحت   2021 فبف 4ر   10 بتمارة بتاريخ 

رقم 2926.
562 P

CCM CONSEILS

ش.م.م

مكت2  الستشارة

رقم 136 شارع  لقاهرة  لطابق  ألول شقة رقم 

2 كومطر ف 1 تمارة 

 لهاتف : 0537622228

 لفاكس : 0537.7622762

 NAFADOCOM
ش.م.م

SARL

تأسيس شركة
 NAFADOCOM SARL ش.م.م

 لكائن مقرها : 136 شارع  لقاهرة 

 لطابق  لثاني شقة رقم 2 كومطر ف 

1 تمارة

مؤرخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2021 4نا4ر   25 في 

ذ ت   NAFADOCOM SARL شركة 

تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 NAFADOCOM  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

درهم.

 لهدف  إل تماعي : 

بيع أ هزة  لكمبيوتر.

بيع مستلزمات  ملكات2.

 إلستشارة و لتسييف.

 لشركاء : 

عبد  لعزيز  لزهري 500 حصة.

نبيل  ملعروفي 5100 حصة.

لوبنة حميد ت مسيفة   :  لتسييف 

للشركة.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تم  لتقييد   إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ  بتمارة 

رقم 2915.

563 P

FIDUTEMA

ش.م.م

مكت2  الستشارة

رقم 136 شارع  لقاهرة  لطابق  ألول شقة رقم 

2 كومطر ف 1 تمارة 

 لهاتف : 0537622228

 لفاكس : 0537.7622762

LADIES SPOT
SARL AU

تأسيس شركة
 LADIES SPOT SARL ش.م.م ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 لكائن مقرها : 136 شارع  لقاهرة 

 لطابق  لثاني شقة رقم 2 كومطر ف 

1 تمارة

في مؤرخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 

 25 4نا4ر 2021 قد تم تأسيس شركة 

ذ ت   LADIES SPOT SARL AU

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

تحمل  لخصائص  و لتي   لوحيد 

 لتالية :

 LADIES SPOT SARL  :  لتسمية 

.AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

درهم.

 لهدف  إل تماعي : 

مؤسسة  لحالقة و لتجميل.

تشغيل حمام ودش.

 لشركاء : 

سهيلة شناك 1000 حصة.

مسيفة  شناك  سهيلة   :  لتسييف 

للشركة.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تم  لتقييد   إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ  بتمارة 

رقم 2912.

564 P

FIDUTEMA

مكت2  الستشارة

ش.م.م

رقم 136 شارع  لقاهرة  لطابق  ألول شقة رقم 

2 كومطر ف 1 تمارة 

 لهاتف : 0537622228

 لفاكس : 0537.7622762

FOGETE
SARL

تأسيس شركة
 FOGETE SARL ش.م.م 

 لكائن مقرها : 136 شارع  لقاهرة 

 لطابق  ألول شقة رقم 2 كومطر ف 

1 تمارة

في مؤرخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 

 25 4نا4ر 2021 قد تم تأسيس شركة 

FOGETE SARL AU ذ ت  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  و لتي   ملحدودة 

 لتالية :

.FOGETE SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

درهم.

 لهدف  إل تماعي : 

بيع معد ت ومستلزمات  لهاتف.

تركي2  ألنظمة  في  مقاول 

 لكهربائية و إلتصاالت.

بيع مستلزمات  ملكات2.

 لشركاء : 

4وسف  لخالدي 500 حصة.
سيدي محمد  إلدري�سي  لعزوزي 

500 حصة.

4وسف  لخالدي    :  لتسييف 
حميد  إلدري�سي  لعزوزي  وسيدي 

مسيف4ن للشركة.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تم  لتقييد   إل4د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ  بتمارة 

رقم 2913.

565 P
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SOCIETE BOTRAVAUX
SARL

رأسمالها : 500.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : رقم 28 زنقة  فني 

سيدي عدي  ملركز سيدي  ملخفي

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 25 4نا4ر 

2021، تم وضع محضر  لجمع  لعام 

 إلستثنائي .

أشغال  ليوم :

تصفية  لشركة.

تسمية  ملصفي.

مختلفات.

 لحل  ألول :

قرر  لجمع  لعام توقيف  لشركة 

 بتد ء من تاريخ 25 4نا4ر 2021 .

 لحل  لثاني :

تسمية  لسيد  قرر  لجمع  لعام 

 ، للشركة  مصفي  محمد   لحياني 

وتحد4د مكان تصفية  لشركة في  ملقر 

 إل تماعي  لكائن برقم 28 زنقة  فني 

سيدي عدي  ملركز سيدي  ملخفي.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بأزرو  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

بتاريخ 2 فبف 4ر 2021 تحت عدد 6.

566 P

ETOILE SAPIN INVEST
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إل تماعي : رقم 596 أرز 5 

شارع  لحسن  لثاني أحد ف أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 25 4نا4ر 

2021، تم وضع محضر  لجمع  لعام 

 إلستثنائي .

أشغال  ليوم :

تصفية  لشركة.

تسمية  ملصفي.

مختلفات.

 لحل  ألول :

قرر  لجمع  لعام توقيف  لشركة 

 بتد ء من تاريخ 25 4نا4ر 2021 .

 لحل  لثاني : 
تسمية  لسيد  قرر  لجمع  لعام 
 ، للشركة  مصفي  محمد  قاسمي 
في  تصفية  لشركة  مكان  وتحد4د 
 ملقر  إل تماعي  لكائن رقم 596 أرز 

5 شارع  لحسن  لثاني أحد ف أزرو.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بأزرو  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري عدد 1083.
567 P

SOCIETE CATERALI
SARL AU

رأسمالها : 10.000.00 درهم
مقرها  إل تماعي : رقم 2 زنقة 

مر بوت أزرو
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 25 4نا4ر 
2021، تم وضع محضر  لجمع  لعام 

 إلستثنائي .
أشغال  ليوم :

تصفية  لشركة.
تسمية  ملصفي.

مختلفات.
 لحل  ألول :

قرر  لجمع  لعام توقيف  لشركة 
 بتد ء من تاريخ 25 4نا4ر 2021 .

 لحل  لثاني :
تسمية  لسيد  قرر  لجمع  لعام 
 ، للشركة  مصفي  علي  حفيظي 
في  تصفية  لشركة  مكان  وتحد4د 
زنقة   2 رقم   ملقر  إل تماعي  لكائن 

مر بوت أزرو.
بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
بأزرو  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   2 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري عدد 52.
568 P

STE YOUSS LAND
SARL AU

 A 76 مقرها متجر رقم 2 قطعة رقم
تجزئة  لفضل 1 بنسودة فاس
محضر  لجمع  لعام  الستثنائي

للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا 
 YOUSS LAND لشركة 
 23 بتاريخ  فاس  في  ش.ذ.م.م.ش.و. 
نونبف 2020،  فرزت  لقر ر ت  لتالية:

بمبلغ  ر سمال  لشركة  رفع 

من  ليصبح  درهم   3.236.000

 3.336.000 درهم  لى   100.000
درهم وذلك بادماج  لحساب  لجاري 

للشركاء.

كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

فبف 4ر   10 بتاريخ   653 رقم  تحت 

2021،  لسجل  لتجاري رقم 38537.

569 P

STE WATER FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 32 زنقة 172 

أفكا  لطابق  الول  لقنيطرة

تاسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ 26 4نا4ر 2021 حرر 

محدودة  لشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد تحمل 

 ملو صفات  لتالية :

.STE WATER FISH : لتسمية 

تجارة  هدف  لشركة   :  لهدف 

نقل  لبضائع،  بالجملة،   السماك 

 لتجارة.
زنقة   32 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

172  فكا  لطابق  الول  لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.
ر سمال  ال تماعي : حدد ر سمال 

مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة  لو حدة مخصصة للشريك 

 لوحيد.

 .... مصطفى   لسيد  ملعتصمي 

1000 حصة.

قبل  من  تد ر  لشركة   :  الد رة 

مصطفى،   ملسيف  لسيد  ملعتصمي 

لبطاقة  لتعريف  حامل  مغربي، 

.G223512 لوطينة رقم 

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

النشاء   %  5 تقتطع   :  الرباح 

ويخصص   ملال  الحتياطي  لقانوني 

 لفائض حس2 قر ر  لشريك  لوحيد.

تم تسد4د  لحصص   :  لحصص 

درهم   100.000 قدره  بما  نقد  

أودعت في صندوق  لشركة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

 8 بتاريخ  بالقنيطرة   البتد ئية 

ديسمبف 2021، وتم تسجيل  لشركة 

بالسجل  لتجاري تحت رقم 58781.

570 P

 ECOLE DE SANTE

 ETE DE FORMATION

PARAMEDICALE PRIVE

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

4نا4ر   2 بتاريخ  صك  بمو 2 

 ECOLE  : تم  نشاء  لشركة   ،2021

 DE SANTE ET DE FORMATION

.PARAMEDICALE PRIVE SARL

ر سمال : 100.000 درهم مقسمة 

بين  لشركاء  توزع  سهم،   1000  لى 

على  لنحو  لتالي :

500 سهم لكل  و حد من  لشركاء:

و   KAMAL ABOU HARYA

.SANAA TOUHTOUH

مدرسة  لتدري2   : هدف  لشركة 

 ملنهي.

.SANAA TOUHTOUH : ملسيف 

 ملقر  لرئي�سي : مبنى 127 ب رقم 2 

دو ر 2 وفا  ملحمد4ة.

 202 رقم  تم  ال4د ع  لقانوني 

في  ملحكمة   2021 4نا4ر   28 بتاريخ 

 البتد ئية باملحمد4ة.

571 P
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STE SACDEVIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمال : 80.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 359 تجزئة 

 النطالق  ر دة

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 

تقرر تاسيس شركة   ،2021 أكتوبر 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد بالخصائص  لتالية :

 SACDEVIE  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
395 تجزئة  : رقم   ملقر  ال تماعي 

 النطالق  ر دة.

 لهدف  ال تماعي : تصنيع أكياس 

 لبولي بروبلين غيف  ملنسو ة.

 العمال أو  النشاء  ملختلفة.

في  محدد   :  لر سمال  ال تماعي 

مبلغ 80.000 درهم بقيمة 100 درهم 

للحصة.

تم تعيين  لسيد محمد   :  لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  قلعي  لحامل 

كمسيف   ،FH 2621 رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.

تم تسجيل  لشركة لدى  ملحكمة 

 36269 رقم  تحت  بو دة   لتجارية 

بتاريخ فاتح فبف 4ر 2021.
 ملسيف

572 P

شركة أتلونتيس فيلم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 50.000 درهم

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 22 

4نا4ر 2021 :

تم تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة 
ب 30 شقة رقم 8 زنقة موالي أحمد 

 لوكيلي حسان  لرباط و لذي أصبح 

بزنقة  لبيفوني عمارة 2 شقة رقم 12 

 كد ل  لرباط.

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  تم 

قدره 250.000 درهم أي من 50.000 

درهم  لى 300.000 درهم نقد .

كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم   ،2021 فبف 4ر   11 بتاريخ 

.132331

573 P

STE IMMOBILIERE SAFIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 150.000 درهم
وفاة  لهالكة أمينة بنشقرون

أرملة  لسالوي أ4لولة تركة حصصها في  لشركة 

لفائدة ورثتها 

تاكيد تعيين مدبر

تعد4الت تالزمية للنظام  السا�سي

غيف  لعاد4ة  إن  لجمعية  لعامة 

للشركة   ،2021 4نا4ر   8  ملنعقدة في 

 لعقارية SAFIA شركة ذ ت مسؤولية 
150.000 درهم،  محدودة، ر سمالها 

 ،60 بالد ر لبيضاء  مقرها   لكائن 

يعقوب  ملنصور،  لسجل  شارع 

 لتجاري رقم 113.661  لد ر لبيضاء 

قد :

أمينة  وفاة  لهالكة  سجلت 

بنشقرون، أرملة  لسالوي  لو قعة في 

25 أغسطس 2019 بالد ر لبيضاء.

تركة  لحصتين  أ4لولة  سجلت 

)2(  لتي كانت تملكها  لهالكة أمينة 

لفائدة  أرملة  لسالوي  بنشقرون، 

ورثتها، أي  بنها  لسيد محمد  بر هيم 

ناد4ة  وبنتيها  لسيدة   لسالوي، 

بنمنصور  لحوتي  زو ة   لسالوي، 

مليكة  لسالوي،  و لسيدة   لحسني 

أحمد  سماعيل  وحفيديها  لسيد 

4اسين  محمد  و لسيد   لسالوي 

عالية  وحفيدتها،  لسيدة   لسالوي 

 لسالوي.

في  سجلت قر ر  لورثة أن 4ظلو  

ناد4ة  بتعيين  لسيدة   لشياع  لكل 

بنمنصور  لحوتي  زو ة   لسالوي، 

مشتفكة  ممثلة  بصفتها   لحسني 

للورثة.

محمد  بر هيم  أكدت  لسيد 
 لسالوي بصفته مدبر .

عد ت تالزميا  لفصول 6، 7 و12 
من  لنظام  السا�سي.

تم  لقيام باال4د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2021 8 فبف 4ر  للد ر لبيضاء بتاريخ 

تحت رقم 762.258.
 ملدبرون

574 P

شركة بالديس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 2.000.000 درهم

مقرها  ال تماعي : مجمع فيوتوريس 
لو يستيك تجزئة نو ال قطعة رقم 2 
مستودع A3، شارع موالي  سماعيل 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 322795

محضر  لجمع  بمقت�سى 
 الستثنائي لشركة »بالديس« ش.م.م. 
تمت   ،2019 ديسمبف   2 ب   ملؤرخ 
حصة   2000 تفويت   ملصادقة على 
للسيد  مليكيتها  تعود    تماعية 

زكرياء حفيظي لصالح :
 800  لسيد عبد  لرحمن بودر ع 

حصة.
 لسيد محمد عقدة 600 حصة.
 لسيد رشيد مفتاح 600 حصة.

لدى  تم  ال4د ع  لقانوني   
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
رقم  ال4د ع  تحت  بالد ر لبيضاء، 

726000 بتاريخ 6 4نا4ر 2020.
575 P

HATIMi CONSULTING

SARL AU

COMPTABILITE , FISCALITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 STE ASLIDEV
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 4نا4ر   7 بتاريخ  بالرباط 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  السا�سي 
ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة، 

 ملبنية فيما 4لي :

 STE ASLIDEV SARL  :  لتسمية 

.AU

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

:  لبفمجة   لغا4ة من  لشركة هي 

 ملعلوماتية.

شارع  البطال  لشقة   15  :  ملقر 

رقم 2  كد ل  لرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 

 عتبار  من تاريخ تاسيسها  لنهائي.

 100.000  : ر سمال  ال تماعي 

1000 حصة من فئة  درهم قسم  لى 

100 درهم موزعة كما 4لي :

 1000 ربوح  سماعيل   لسيد 

حصة.

تسيف  لشركة من طرف   :  الد رة 

 لسيد ربوح  سماعيل بصفته  ملسيف 

للشركة ملدة غيف محددة.

ما بين فاتح   :  لسنة  ال تماعية 

4نا4ر  لى متم ديسمبف من كل سنة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   3 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

.2021

 لسجل  لتجاري رقم : 129213.

576 P

 STE BEST EQUIPEMENTS
ET MATERIELS

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 AL IZDIHAR IMM 6 APPT 41

TEMARA

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  لشركة  قرر   ،2021 4نا4ر 

 BEST EQUIPEMENTS ET

.MATERIELS

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من 

تجزئة  الزدهار عمارة 6 شقة رقم 21  

تمارة  لى تجزئة  الزدهار عمارة 6 شقة 

في  وذلك بابر م عقد كر ء  تمارة،   21

نفس  ملقر.
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تم  ال4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
 البتد ئية بتمارة 4وم 2 فبف 4ر 2020، 

تحت رقم 2887.
بمثابة  مقتطف وبيان

577 P

STE FIT BEES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  ال تماعي : قامة رياض 
 الندلس  لعمبفة 2،  عمارة 38، 
محل تجاري رقم 3، حي  لرياض 

 لرباط
 لسجل  لتجاري رقم : 132209

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تمت   ،2020 ديسمبف   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بضم  نشاط  لشركة  توسيع 
 ستيف د، تصد4ر،  ستعمال وتسويق 
ومستحضر ت   ملنتجات  لطبية 
 لتجميل وكذ   ملعد ت و ملستلزمات 
 ملهيئة الستغالالت طبية وتجميلية، 
و قامة  تنشيط  تنظيم،  وكذلك 
باستعمال،  متعلقة  تكوينية  دور ت 
وصيانة  ملنتجات،  حزن،  ستيد ع 
 ملستحضر ت،  ملعد ت و ملستلزمات 

 لسابقة  لذكر.
للشركة  تعد4ل  لنظام  السا�سي 

من  ر ء تلك  لتغييف ت.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت  لرقم 110999.
578 P

مكت2  الستاذ نبيل بوعياد موثق بفاس

25 شارع  لحسن  لثاني عمارة  لوطنية  لطابق 

 لثاني، رقم 202 فاس

 لهاتف : 05.35.92.37.68

 لفاكس : 05.35.92.37.72

STE DOUJAINJAZ
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
ديسمبف   30 في   الستثنائي  ملنعقد 
 DOUJAINJAZ لشركة   ،2020
شركة محدود4ة  ملسؤولية، رأسمالها 
ومقرها  ال تماعي  درهم،   100.000
فقد  شارع  حمد شوقي،   12 بفاس، 

تقرر  غالق  لتصفية لهذه  لشركة.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس، في 11 فبف 4ر 2021، 

تحت رقم 2021/625.
للخالصة و لبيان

 الستاذ نبيل بوعياد

579 P

EFIBEC

 SIEGE :  IMM AARB APPT 1 AV

MOHAMED V TAZA AL JADIDA

 STE PIERRE BEIGE OUED

AMLIL
رأسمالها : 3.982.000 درهم

مقرها  ال تماعي : عمارة شروق و د 

 مليل تازة

تعد4ل
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 

شركة  شركاء  قرر   ،2020 4وليو 

 PIERRE BEIGE OUED AMLIL

SARL رأسمال  لشركة من 100.000 

درهم  لى 3.982.000 درهم.

 38.820 خلق  قرر  لشركاء  كما 

حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة، وقد تم على  لشكل  لتالي :

للشركة   دماج  لحساب  لجاري 

بمبلغ 3.232.000 درهم.

بمبلغ   دماج  الرباح  ملحتجزة 

650.000 درهم.

من  لقانون   7-6 للفصل  ووفقا 

4صبح  لرأسمال  للشركة   السا�سي 

 لجد4د 3.982.000 درهم مقسم  لى 

على  لشكل  موزعة  حصة   39.820

 لتالي :

 19.920  ... ع�سى   لسيد شنوف 

حصة ..... 1.992.000 درهم.

 19920 عبد  لنبي   لقروطبي 

حصة 1.992.000 درهم.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

4نا4ر   27 بتاريخ   53 تحت  4د ع رقم 

.2021
بمثابة مقتطف وبيان

580 P

EFIBEC

 SIEGE :  IMM AARB APPT 1 AV

MOHAMED V TAZA AL JADIDA

 STE GLOBAL WOOD
GUENNOUR

رأسمالها : 2.320.000 رهم
مقرها  ال تماعي :  ملنطقة 

 لصناعية رقم 38  لجزء 1 تازة
تعد4ل

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
شركة  شركاء  قرر   ،2020 4وليو 
 GLOBAL WOOD GUENNOUR
من  رأسمال  لشركة   ،SARL
 2.320.000 درهم  لى   600.000

درهم.
كما قرر  لشركاء  دماج  لحساب 

للشركة بمبلغ 1.720.000 درهم.
من  لقانون   7-6 للفصل  ووفقا 
4صبح  لرأسمال  للشركة   السا�سي 
 لجد4د 2.320.000 درهم مقسم  لى 
على  لشكل  موزعة  حصة   23.200

 لتالي :
 11700  ... كنور  حمد   لسيد 

حصة ..... 1.170.000 درهم.
 5850  ... 4اسين  كنور   لسيد 

حصة ..... 585.000 درهم.
 5850  ... كنور  لبود لي    لسيد 

حصة ..... 585.000 درهم.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 29 بتاريخ   227 رقم  تحت  4د ع 

سبتمبف2020.
بمثابة مقتطف وبيان

581 P

EFIBEC

 SIEGE :  IMM AARB APPT 1 AV

MOHAMED V TAZA AL JADIDA

STE HADDOU TRAVAUX
رأسمالها : 1.230.000 رهم

مقرها  ال تماعي: رقم 39  لسكن 
 لجماعي و د  مليل  تازة

تعد4ل
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 
شركة  شركاء  قرر   ،2020 4وليو 
 ،HADDOU TRAVAUX SARL
رأسمال  لشركة من 200.000 درهم 

 لى 1.230.000 درهم.

 10300 خلق  قرر  لشركاء  كما 

حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة. وقد تم على  لشكل  لتالي :

للشركة   دماج  لحساب  لجاري 

بمبلغ 1.030.000 درهم.
من  لقانون   7-6 للفصل  ووفقا 

4صبح  لرأسمال  للشركة   السا�سي 

 لجد4د 1.230.000 درهم مقسم  لى 

على  لشكل  موزعة  حصة   12.300

 لتالي :

 ...  لسيد  حمادوش عبد  لخالق 

11700 حصة ..... 1.170.000 درهم.

 1230  ... محمد   لسيد  لشباني 

حصة ..... 123.000 درهم.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 29 بتاريخ   293 رقم  تحت  4د ع 

سبتمبف2020.
بمثابة مقتطف وبيان

582 P

EFIBEC

 SIEGE :  IMM AARB APPT 1 AV

MOHAMED V TAZA AL JADIDA

STE STONE SERVICE 
رأسمالها : 790.000 رهم

مقرها  ال تماعي : حي  لقدس  كال 

و د  مليل  تازة

تعد4ل
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 2 

شركة  شركاء  قرر   ،2020 4وليو 
رفع    ،STONE SERVICE SARL
رأسمال  لشركة من 100.000 درهم 

 لى 790.000 درهم.

 6900 خلق  قرر  لشركاء  كما 

حصة  د4دة بقيمة 100 درهم لكل 

حصة. وقد تم على  لشكل  لتالي :

للشركة   دماج  لحساب  لجاري 

بمبلغ 690.000 درهم.
من  لقانون   6-7 للفصل  ووفقا 

4صبح  لرأسمال  للشركة   السا�سي 

مقسم  لى   درهم   790.000  لجد4د 

على  لشكل  موزعة  حصة   7900

 لتالي :
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 3950  لسيد  لهو ري  لحسين... 
حصة ..... 395.000 درهم.

 ... عبد  لعالي   لسيد  لهو ري 
3950 حصة ..... 395.000 درهم.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 16 بتاريخ   273 رقم  تحت  4د ع 

أكتوبر 2020.
بمثابة مقتطف وبيان

583 P

STE TIZINE  PINS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
دو ر فد ن  لبارد،  كنول تازة

 لتعريف  لجبائي : 20272296
 لسجل  لتجاري رقم : 2275
 لتعريف  لجبائي  ملوحد : 

1636123000073
ختم تصفية شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تصفية  تم ختم   ،2020 ديسمبف   8
 STE TIZINE PINS SARL  لشركة 
من  على  لشركة  وطل2  لتشطي2 
 لسجل  لتجاري ومن  لضريبة على 

 لشركات.
بكتابة  تم  تم  ال4د ع  لقانوني 
بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت رقم   ،2021 ديسمبف   8 بتاريخ 

.2021/79
 المضاء

584 P

توغكي داند
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :
 لتسمية : توغكي د ند.

بيع   : هو  من  لشركة   لغرض 
منتجات  لجز رة بالتجزئة من  للحوم 
و لو بات  و للحوم  لباردة   لبيضاء 
 لجاهزة وأطباق  ملطاعم وغيفها من 

 ملنتجات  لغذ ئية.

)د4ك  وتوصيل  للحوم  تجارة 
دو  ن  لخ(  لى  ملطاعم،  رومي، 
مطاعم  لو بات  لخفيفة، 

 لشركات،  الفر د،  ملنازل.
وتنظيم  لحفالت  تقد4م  لطعام 

و ملناسبات.
في  وتوصيل  لو بات   عد د 
 ماكن  لعمل للشركات و لتعاونيات 
ولجميع  نو ع  و ملؤسسات  لعامة 

 ملنظمات.
بيع  للحوم ومنجاتها بالتجزئة في 

 ملتا ر  ملتخصصة.
 ملقر  ال تماعي : رقم 107  لتجزئة 

 لوفاق، بنسركاو  كاد4ر.
من  سنة   99 في  حددت   :  ملدة 

تاريخ تأسيس  لشركة  لنهائي.
حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
 لرأسمال في 100.000 درهم مقسمة 
 لى 1000 حصة   تماعية من قيمة 

100 درهم لكل حصة.
 320 عثمان  لحمول،   لسيد 
حصة   تماعية من قيمة 100 درهم 
لكل حصة بمساهمة قدرها 32.000 

درهم.
حصة   320  لسيد مبارك بيكيف، 
درهم لكل   100   تماعية من قيمة 
 32.000 قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم.
حصة   320  لسيد لحسن بيوز، 
درهم لكل   100   تماعية من قيمة 
 32.000 قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم.
 لتسييف : تم تعيين  لسيد عثمان 
غيف  ملدة  لشركة  مسيف   لحمول 

محددة.
بالنسبة للتوقيع ستلتزم  لشركة 
من  شريكين  بتوقيع  صحيح  بشكل 
أصل ثالثة  لسيد عثمان  لحمول أو 
 لسيد مبارك بيكيف  و  لسيد لحسن 
منح  لتوقيع الحد  مع  مكانية  بيوز 

 لشركاء  و  لغيف.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  4نا4ر 

سنة.
كتابة  لدى  تم  ال4د ع  لقانوني 
باكاد4ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم   ،2021 فبف 4ر   12 بتاريخ 

.98292
585 P

مكت2  الستاذ نور  لد4ن  ملكوري

مقر :  قامة  وهرة موكادور شارع  لعقبة ) مام 

 ملحافظة  لعقارية(

موثق بالصويرة

 STE IDIR MOGADOR
SARL AU

سجل تجاري رقم : 6678 بالصويرة
عقد تأ يف  صل تجاري

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

نور  لد4ن  ملكوري  بمكت2  الستاذ 

و30   15 بتاريخ  بالصويرة  موثق 

تم  بر م عقد تأ يف   ،2020 ديسمبف 
في  طار  لتسييف  لحر لالصل  لتجاري 

بومزوغ  لطيفة  للسيدة   ململوك 

 IDIR MOGADOR شركة  لفائدة 
SARL AU، و ملتعلق بالصل  لتجاري 
 لكائن بالصويرة، 88 زنقة لعلوج وهو 

 LA عبارة عن مطعم معروف باسم 

سنتين  ملدة  وذلك   ،RENCONTRE

تمتد من  لفاتح فبف 4ر 2021  لى غا4ة 

31 4نا4ر 2023.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2021 4نا4ر  فاتح  بتاريخ  بالصويرة 

تحت رقم 1.
 لخالصة ال ل  لنشر

586 P

سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 36 شارع عالل بن  حمد 

 ليز مر كش

STE KATSURA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 20.000 درهم

مقرها  ال تماعي : فندق مر كش 

محور  لحرية مر كش

 لسجل  لتجاري رقم : 29795

ملحضر  لجمع  لعام  تبعا 

 2020 31 ديسمبف   الستثنائي بتاريخ 

تم تقرير ما 4لي :

تفويت 20 حصة في ملك  لسيدة 

JOCELYNE ANNE MARIE لحساب 

 لسيد سامي بر دة.

6 و7 من  لنظام  تحيين  لفصول 

 السا�سي للشركة :

حدد  لرأسمال  ال تماعي في مبلغ 

20.000 درهم مقسم  لى 200 حصة:

 100  ...... بر دة  سامي   لسيد 

حصة .... 10.000 درهم.

 50  .... رسطان  خد4جة   لسيدة 

حصة ...... 5000 درهم.

عباس  بن  عبد  لقادر   لسيد 

 5000... حصة   50  ....  لتعارجي 

حصة.

 .... حصة   200  .......  ملجموع 

20.000 درهم.

تحيين  لنظام  السا�سي للشركة.

بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش 

رقم  تحت   ،2021 ديسمبف   10 4وم 

.120263

587 P

 STE AMAL MEDIA

 COMMUNICATION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2017 4وليو 

ذ ت مسؤولية محدودة باملو صفات 

 لتالية :

 STE AMAL MEDIA  :  لتسمية 

 COMMUNICATION ET

.TRAVAUX DIVERS

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

بر هيم   217  :  ملقر  ال تماعي 
 لرود ني 8  قامة  لفتح  لطابق  الول 

رقم 3  لد ر لبيضاء.

 لغرض : ناشر  لصحف.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

1000 حصة موزعة  درهم موزع  لى 

 .... فكيف حسن   : على  لشكل  لتالي 

 200  ... عصام  حصة.فكيف   800

حصة.
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: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
غيف  ملدة  وذلك  حسن  فكيف   لسيد 

محددة.
تم  ال4د ع  لقانوني للشركة بمركز 
4وليو   11 بتاريخ   الستثمار بالبيضاء 

.2017
 لسجل  لتجاري رقم : 381057.

588 P

STE HOLLYBOMS PROD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها  ال تماعي : برنامج  ليانس 
د رنا،  لشطر  لثاني، بقعة 32، 
 لشقة رقم 16،  لطابق  لر بع 

 لقنيطرة
 لسجل  لتجاري رقم : 22871 

 لقنيطرة
تحويل  ملقر  ال تماعي

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 HOLLYBOMS  لغيف  لعادي لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   ،PROD
 ملحدودة بشريك وحيد تقرر ما 4لي :

تحويل  ملقر  على   ملصادقة 
لشركة  لى  لعنو ن   ال تماعي  

 لجد4د :
د رنا،  لشطر  برنامج  ليانس 
 ،16 رقم  32،  لشقة  بقعة   لثاني، 

 لطابق  لر بع  لقنيطرة.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

81033 بتاريخ 21 4نا4ر 2021.
589 P

STE KHAMALI TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : عمارة 60، شقة 
رقم 13،  ملغرب  لعربي D  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  السا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 STE KHAMALI  :  لتسمية 
.TRANS SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 ملقر  ال تماعي : عمارة 60، شقة 
رقم 13،  ملغرب  لعربي D  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :  ملقاولة في نقل 
 ملستخدمين.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة   تماعية   1000 مقسم  لى 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :
 1000  ....  لسيد  لخمالي ما يد 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف :  سند  لى  لسيد  لخمالي 
ما يد.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58685 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.
590 P

STE NINA FOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 4نا4ر   5 بتاريخ  بالقنيطرة 
 نشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  لتالية :
.STE NINA FOUR : السم 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مسؤولية محدودة.

مقاول   :  ملوضوع  ال تماعي 
مختلفة أو بناء وتفاوض.

 ملدة : 99 سنة.
 ملقر : 23 رقم 2 زنقة  نو ل عمارة 

 لزهور 11 مكت2 ميموزة  لقنيطرة.
درهم   100.000  :  لرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

100 درهم للحصة  لو حدة.
:  لسيد  لنعيمي   لحصص 
500 حصة و لسيد  حمد   لحوباري 

 لحوباري 500 حصة.

 لتسييف :  لسيد  حمد   لحوباري 
كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لسجل  لتجاري رقم : 58531.
من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
للشركة  تم  ال4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

28 4نا4ر 2021، تحت رقم 58531.
591 P

STE SANNY PLACE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 2236، متجر 
2، تجزئة  لحد دة،  ملنظر  لجميل، 

طريق مهد4ة  لقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  السا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
 STE SANNY PLACE  :  لتسمية 

.SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ،2236 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
تجزئة  لحد دة،  ملنظر   ،2 متجر 

 لجميل، طريق مهد4ة  لقنيطرة.
موضوع  لشركة : مقهى.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة   تماعية   1000 مقسم  لى 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :
عبد  لغفور  فاضل  عمار   لسيد 

شاهر ..... 1000 حصة.
 ملدة : 99 سنة.

:  سند  لى  لسيد عمار   لتسييف 
عبد  لغفور شاهر، عر قي  لجنسية، 

.A020356K لحامل للبطاقة رقم 
من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58699 بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.
592 P

 STE MYO
PARAPHARMACIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي : بقعة 13،  ملغرب 

 لعربي B3، مجر رقم 2  لقنيطرة
تحويل  ملقر  ال تماعي

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 5 بتاريخ  بالقنيطرة،   لغيف  لعادي 
 STE MYO لشركة   ،2021 فبف 4ر 
ذ ت  شركة   ،PARAPHARMACIE
وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

تقرر ما 4لي :
تحويل  ملقر  على   ملصادقة 
من  لعنو ن  للشركة   ال تماعي 

 لقد4م :
بقعة 13،  ملغرب  لعربي B3، مجر 

رقم 2  لقنيطرة.
 لى  لعنو ن  لجد4د :

بقعة 13،  ملغرب  لعربي B3، مجر 
رقم 5  لقنيطرة

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

81211 بتاريخ 10 فبف 4ر 2021.
593 P

STE ANSARI INOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 2، زنقة 
قرطبة، مكت2 رقم 2  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم : 55735  
 لقنيطرة

تحويل  ملقر  ال تماعي
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
لشركة  بالقنيطرة،   لغيف  لعادي 
ذ ت  شركة   ،STE ANSARI INOX
وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

تقرر ما 4لي :
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تحويل  ملقر  على   ملصادقة 
من  لعنو ن  للشركة   ال تماعي 

 لقد4م :
مكت2 رقم  زنقة قرطبة،   ،2 رقم 

2،  لقنيطرة.
 لى  لعنو ن  لجد4د :

209  لحوزية   رقم   ،F بلوك 
 لقنيطرة

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

81362 بتاريخ 8 فبف 4ر 2021.
594 P

STE C-H CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها  ال تماعي : بقعة 22 و26، 
زنقة مصر  لشقة رقم 2  لقنيطرة
 لسجل  لتجاري رقم : 51923  

 لقنيطرة
 لحل  ملبكر للشركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 STE  لغيف  لعادي بالقنيطرة لشركة 
 C-H CONSTRUCTION SARL

AU، تقرر ما 4لي :
على   لحل  ملبكر   ملصادقة 

للشركة.
هشام،  شريف  تعيين  لسيد 

بصفته مصفي للشركة.
تحد4د مقر تصفية  لشركة باملقر 

 ال تماعي للشركة  عاله.
باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

81361،  بتاريخ 8 فبف 4ر 2021.
595 P

STE MEDIA ISOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  ال تماعي : حي  لفتح بقعة 

252 سيدي 4حيى  لغرب
 لسجل  لتجاري رقم : 35017

حل  ملبكر للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 STE MEDIA لشركة   لغيف  لعادي 

ISOL SARL ،  تقرر ما 4لي :

على  لحل  ملبكر   ملصادقة 

للشركة.

تعيين  لسيد  ملصطفى  لجامو�سي 

و لسيد عبد  لخالق  لر �سي بصفتهما 

مصفيان للشركة.

تحد4د مقر تصفية  لشركة باملقر 

 ال تماعي للشركة  عاله.

باملحكمة  تم  ال4د ع  لقانوني 

بتاريخ  سليمان  بسيدي   البتد ئية 

تحت رقم  لسجل   ،2021 4نا4ر   20

 لتجاري 35017.

596 P

STE FBRP KENITRA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : زنقة هارون 

 لرشيد،  قامة فردوس رقم 3 

ميموز   لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانون  السا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 STE FBPR KENITRA  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
هارون  زنقة   :  ملقر  ال تماعي 

 لرشيد،  قامة فردوس رقم 3 ميموز  

 لقنيطرة.

: صانع  لقو رب  موضوع  لشركة 

بالبوليستف.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة   تماعية   1000 مقسم  لى 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 1000  .....  لسيد عاشور وهكيك 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف :  سند  لى  لسيد عاشور 

وهكيك.

من فاتح 4نا4ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 58337 بتاريخ 21 4نا4ر 2021.

597 P

STE REVHEL CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ 2 فبف 4ر 2021.

 REVHEL شركة  تأسيس  تم 

ذ ت  ش.ذ.م.م   ،CONSULTING

شريك وحيد.

 ملقر  ال تماعي : 59  قامة موالي 

عبد  لعزيز شارع موالي عبد  لعزيز 

رقم 2  لقنيطرة.

 لهدف  ال تماعي : مركز  التصال.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

لها  و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من  و لتي  بنشاط  لشركة،  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

:  لسيد   لتسييف  سند  لى 

 لصد4قي  ملهدي عبد  لرحمان.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

4نا4ر  لى 31 ديسمبف من كل سنة.

 100.000 : حدد في مبلغ  رأسمال 

حصة   1000 مقسمة  لى  درهم، 

سدد  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

 كتتابها وتوزيعها كالتالي :

 لسيد بن  لصد4قي  ملهدي عبد 

 لرحمان ..... 1000 حصة.

تم  ال4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

بالسجل  وقيد  بالقنيطرة   البتد ئية 

رقم  تحت  بالقنيطرة،   لتجاري 

58785 بتاريخ 8 فبف 4ر 2021.
من أ ل  ملستخرج و الشارة

598 P

STE KENIMO PROMOTION
SARL

تأسيس شركة
لشركة  أقيم  لقانون  السا�سي 

بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 ،2020 نونبف   17 بتاريخ  عرفي  عقد 

كالتالي :

 STE KENIMO  : شركة   السم 

.PROMOTION SARL

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.
 ملقر  ال تماعي : زنقة سبو عمارة 

ال شوب مكت2 2  لطابق 5  لقنيطرة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

موضوع  لشركة : مروج عقار ت.

با4ة عملية  وبصفة عامة  لقيام 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غيف 

مباشر باحدى  النشطة عاله أو  لتي 

من شأنها تنمية موضوع  لشركة.
في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 مقسمة  لى  درهم   100.000

 100 منها  قيمة  لو حدة  حصة، 

درهم.

تسييف  لشركة  عهد   :  لتسييف 

بتاريخ  للسيد  دريس  لفهم  ملزد د 

1995 و لحامل للبطاقة  23 ديسمبف 

وللسيد   G629582 رقم   لوطنية 

مهدي بنعمور  ملزد د بتاريخ 13 مارس 

1996 و لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

.TK19769

بمصلحة  تم  لتقييد  لشركة 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

بالقنيطرة تحت رقم 57255.

599 P

STE LEVEL 59
SARL AU

تأسيس شركة
لشركة  أقيم  لقانون  السا�سي 

بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 ،2020 أكتوبر   9 بتاريخ  عقد عرفي 

كالتالي :
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 STE LEVEL 59  : شركة   السم 

.SARL AU

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.
 ملقر  ال تماعي : زنقة سبو عمارة 

ال شوب مكت2 2  لطابق 5  لقنيطرة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

موضوع  لشركة : مكتبة  اللعاب.

با4ة عملية  وبصفة عامة  لقيام 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غيف 

مباشر باحدى  النشطة عاله أو  لتي 

من شأنها تنمية موضوع  لشركة.
في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 مقسمة  لى  درهم   100.000

 100 منها  قيمة  لو حدة  حصة، 

درهم.

تسييف  لشركة  عهد   :  لتسييف 

بتاريخ  كاني  ملزد د  محمد  للسيد 

للبطاقة  و لحامل   1965/01/02

.X52032  لوطنية رقم 

بمصلحة  تم  لتقييد  لشركة 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

بالقنيطرة تحت رقم 57225.

600 P

STE B.H PRO
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 556  شارع 

خالد  بن  لوليد  لخميسات

تأسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمو 2 

تم   ،2021 4نا4ر   25 بتاريخ   المضاء 

 التفاق على ما 4لي :

مسؤولية  ذ ت  شركة  تكوين 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد تحت 

 ملميز ت  لتالية :

.STE B.H PRO  : لتسمية 
 لهدف  ال تماعي : منعش عقاري 

ومقاول  شغال مختلفة و لبنا4ات.
شارع   556 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

خالد  بن  لوليد  لخميسات.

 ملدة   لزمنية : 99 سنة تبتدأ 4وم 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 
تمد4د  أو  تفكيكها  ملسبق  ماعد  

 ملدة.
مدة  لشريك  لوحيد    : رأسمال 

 لشركة بما 4لي :
 لسيد بلفيل عبد  لحميد بمبلغ 

100.000 درهم.
من  مسيفة  :   لشركة   لتسييف 
عبد  لحميد  بلفيل  طرف  لسيد 
 556  لذي 4قيم بالعنو ن  لتالي رقم 
شارع  بن  لوليد  لخميسات ملدة غيف 
محدودة، رقم  لبطاقة  لوطنية رقم 

.X1188
 لسنة  ملالية :  لسنة  ملالية تبتدأ 
من فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف، 
 31 في  ستنتهي  عملية  سنة   ول 

ديسمبف لسنة 2021.
5 % من  : تخصم  تقسيم  الرباح 

 رباح  لشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  سجل  لتجاري  بالخميسات، 

29193 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.
601 P

STE YASSICONSTRUCTION
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 3.000.000 درهم

مقرها  ال تماعي : شارع فلسطين 
رقم 29  لخميسات

تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمو 2 
تم   ،2021 4نا4ر   27 بتاريخ   المضاء 

 التفاق على ما 4لي :
مسؤولية  ذ ت  شركة  تكوين 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد تحت 

 ملميز ت  لتالية :
  :  لتسمية 
 S T E YA S S I C O N S T R U C T I O N

.SARL
 لهدف  ال تماعي : منعش عقاري.
:  شارع فلسطين   ملقر  ال تماعي 

رقم 29  لخميسات.

 ملدة   لزمنية : 99 سنة تبتدأ 4وم 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 
تمد4د  أو  تفكيكها  ملسبق  ماعد  

 ملدة.
بمبلغ  مدة  لشركة    : رأسمال 
نقدي مدفوع في حساب بنكي مغلق 

بما 4لي :
بمبلغ  4اسين   4اسيني   لسيد 

1.020.000 درهم.
 990.000 بمبلغ    لغز لي محمد  

درهم.
بمبلغ   لسيد  كر ر ي  حمد  

510.000 درهم.
بمبلغ  علي    لسيد  كر ر ي 

280.000 درهم.
من  مسيفة  :   لشركة   لتسييف 
4اسين   لذي  4اسيني  طرف  لسيد 
زنقة موالي 4وسف    92 برقم  4قيم  
رقم  لبطاقة  لوطنية   لخميسات، 

رقم X9858 ملدة غيف محدودة.
 لسنة  ملالية :  لسنة  ملالية تبتدأ 
من فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف، 
 31 في  ستنتهي  عملية  سنة   ول 

ديسمبف لسنة 2021.
5 % من  : تخصم  تقسيم  الرباح 

 رباح  لشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  تم  ال4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  سجل  لتجاري  بالخميسات، 

29191 بتاريخ 9 فبف 4ر 2021.
602 P

STE REDA CUISINE
SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 ملقر  ال تماعي : 27 زنقة عمر  بن 
 لعاص إقامة  سماعيل رقم 2 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
ومصحح  إلمضاء  2021 فبف 4ر   6 
بمصالح تصحيح  إلمضاء ت ملد4نة 
 لقنيطرة تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

بشريك وحيد باملو صفات  لتالية :

 REDA  : تسمية  لشركة 

.CUISINE

شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 ملقر  ال تماعي للشركة : 27 زنقة 

إقامة  سماعيل  عمر  بن  لعاص 
رقم 2  لقنيطرة.

من  :  لغرض   لهدف  ال تماعي 

 لشركة في  ملغرب أو خار ه بشكل 

لنفسها سو ء  مباشر  غيف  أو   مباشر 

أو لغيفها أو مساهمة في :

مقاول في  لتصد4ر و الستيف د.

بيع مو د غذ ئية و الستيف د.

مقاول في نقل  لبضائع.

 وبشكل عام  ميع  لعمليات  لتجارية،

  ملالية،  لصناعية،  لعقارية،  لحرفية

و لخدماتية  ميعها لحساب  لشركة 

و ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بالهدف  ال تماعي لتطوير  لشركة.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة منذ تاريخ  لتأسيس.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة  لو حدة موزعة كالتالي :

 100.000 فر ح  نعيمة   لسيدة 

درهم أي 1000 حصة   تماعية.

 لتسييف :  لشركة تسيفها  لسيدة 

نعيمة فر ح وذلك ملدة غيف محددة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

  لقانوني باملحكمة  البتد ئية بمصلحة

ملد4نة  لقنيطرة   لسجل  لتجاري 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   9 بتاريخ 

.58867
لإل4د ع و لبيان

603 P

ALLOU TRAVEL شركة
ش.ذ.م.م ذ ت شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   2 بالقنيطرة بتاريخ 

 ALLOU TRAVEL شركة  تأسيس 

ش.ذ.م.م ذ ت شريك وحيد.
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 ملقر  ال تماعي : 59 إقامة موالي 

عبد  لعزيز شارع موالي عبد  لعزيز 
رقم 2  لقنيطرة.

نقل   :  لهدف  ال تماعي 

 ملستخدمين.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

لها  و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من  و لتي  بنشاط  لشركة  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لتسييف : أسند إلى علو  لهاشمي.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.
رأس  ملال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

سدد  كتتابها  للو حدة  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :

 لسيد علو  لهاشمي 1000 حصة.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
بالسجل  لتجاري  وقيد  بالقنيطرة 

58935 بتاريخ  بالقنيطرة تحت رقم 

11 فبف 4ر 2021.
من أ ل  ملستخرج و الشارة

604 P

GHARABA PROMO شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  ال تماعي : 597  ليانس د رنا 

مرآب 1  لقنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 4نا4ر   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصياتها كالتالي :

 لتسمية : غر بة برومو ش م م.

 لهدف : منعش عقاري.

597  ليانس   :  ملقر  ال تماعي 

د رنا مرآب 1  لقنيطرة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل  لنهائي بالسجل  لتجاري.

 لشركاء :  لسيد غربة محمد.
 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.
 لتسييف : عين  لسيد غربة محمد 

كمسيف للشركة.
قد تم تسجيل  لشركة بالسجل 
 لتجاري لدى كتابة ضبط  ملحكمة 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 58899.
605 P

PREGOTRAV
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   2021 فبف 4ر   10 4وم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها 

 لخصائص  لتالية :
. PREGOTRAV: لتسمية 

أعمال  بناء،  أعمال   :  لهدف 
مختلفة، أعمال  لتطوير.

شارع  بن   79  :  ملقر  ال تماعي 
12  لرباط  كد ل  رقم  شقة  سينا 

 لرياض.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
 إلد رة : عهد تسييف  لشركة للسيد 

عبد  لرحيم مبفور.
من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف.
وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 110952.
606 P

LIFTOCELL
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   2021 فبف 4ر   9 4وم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :

.LIFTOCELL : لتسمية 

: شر ء وبيع مستحضر ت   لهدف 

وتصد4ر  ميع   لتجميل،  ستيف د 

أنو ع  ملنتجات.

شارع  بن   79  :  ملقر  ال تماعي 

2  كد ل  12  لطابق  سينا شقة رقم 

 لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

 إلد رة : عهد تسييف  لشركة للسيد 

 ملهدي  لعدلوني.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا4ة 31 ديسمبف.

وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 

فبف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 110926.

607 P

 NEWHORISONS

  CONSULTING
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   2021 فبف 4ر   11 4وم  بالرباط 

لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :

 NEWHORISONS  :  لتسمية 

.CONSULTING

و لتدري2  :  ستشار ت   لهدف 

 لهند�سي، أعمال  لبناء.

شارع   12  :  ملقر  ال تماعي 

 ألشعاري شارع 2  كد ل  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

تسييف  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيد4ن هشام بولحفا و لسيد أمين 

بوسليم.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
غا4ة 31 ديسمبف.

وتسجيل  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 
فبف 4ر   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 111025.
608 P

SHNOPI اشنوبي
رقم 22 شارع  ألميف سيدي محمد حي 

 لرشاد  لقرية سال
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
رقم  تحت   2020 سبتمبف   8 بتاريخ 
تم تحد4د   RE202000020032001
ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :
:  شنوبي   لتسمية  ال تماعية 

.SHNOPI
غرض  لشركة : بيع مو د وأدو ت 
بالتقسيط،  الستيف د   لتجميل 

و لتصد4ر.
كل  لعمليات  شمولية  وبصفة 
  لتجارية،  لصناعية،  ملالية،  لعقارية
لها  رتباط  وغيف  لعقارية  لتي 4كون 
مباشر أو غيف مباشر بالهدف  ألسا�سي 
وبكل  ألهد ف  أعاله  إليه   ملشار 
 لثانوية  لتي من شأنها أن تساعد على 

تنمية أنشطة  لشركة.
شارع   22 رقم   :  ملقر  ال تماعي 
 ألميف سيدي محمد حي  لرشاد  لقرية 

سال.
من  سنة   99  :  ملدة  ال تماعية 

تاريخ تأسيسها  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
100 درهم  حصة   تماعية من فئة 

مقسمة كما 4لي :
 لسيدة غنو بلحفياني 600 حصة.

 لسيد معاد  ربيعة 200 حصة.
 لسيد سفيان  ربيعة 200 حصة.
غنو  تعيين  لسيدة   :  لتسييف 
غيف  ملدة  للشركة  مسيفة  بلحفياني 

محددة.
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تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
بتاريخ  بسال   ملحكمة  البتد ئية 
تقييد  لشركة  وتم   2021 4نا4ر   26
رقم  تحت  بسال  بالسجل  لتجاري 

.32823
609 P

SONARAV TRANS شركة
SARL AU

 29 في  مؤرخ  عقد  ملقرر ت  تبعا 
في  بالرباط  مسجل   2020 ديسمبف 
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر   2
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
باملميز ت  وحيد  بشريك  محدودة 

 لتالية :
 SONARAV شركة   :  لتسمية 

.TRANS SARL AU
قطاع  لنهضة   :  ملقر  ال تماعي 

زنقة  لحزم رقم 572 لعيا4دة سال.
 ملوضوع : نقل  لبضائع.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
غيف  ملدة  محمد   لسيد  الدري�سي 

محددة.
درهم سعر   10.000  :  لرأسمال 
100 درهم للحصة مقسمة كما 4لي :

 الدري�سي محمد : 100 حصة.
 ملجموع : 100 حصة.

 لسنة  ال تماعية : تبتدئ في فاتح 
4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 لسجل  لتجاري رقم 32895.
610 P

SORAVAJ TRANS شركة
SARL AU

 28 في  مؤرخ  عقد  ملقرر ت  تبعا 
في  بالرباط  مسجل   2020 ديسمبف 
وضع  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
باملميز ت  وحيد  بشريك  محدودة 

 لتالية :

 SORAVAJ شركة   :  لتسمية 
.TRANS SARL AU

رياض  تجزئة   :  ملقر  ال تماعي 
 11 شقة  لعيا4دة   12 رقم   ملحيط 

سال.
 ملوضوع : نقل  لبضائع.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
 لسيد بجاج محمد ملدة غيف محددة.

درهم سعر   10.000  :  لرأسمال 
100 درهم للحصة مقسمة كما 4لي :

بجاج محمد : 100 حصة.
 ملجموع : 100 حصة.

 لسنة  ال تماعية : تبتدئ في فاتح 
4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 لسجل  لتجاري رقم 32871.
611 P

SUN RECORD
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم  قد   لرباط 
نوفمبف   2 4وم   ملسؤولية  ملحدودة 

: 2020
.SUN RECORD : لتسمية 

 لهدف  ال تماعي :
إنتاج   النتاج  لسمعي  لبصري، 
 ألفالم  لسينمائية،  لفيد4وهات 

و لبف مج.
طبعة   لتسجيل  لصوتي 

موسيقية.
 تجارة، تقد4م  لخدمات،  ملشاركة
 ملباشرة أو  لغيف مباشرة للشركة في 
في  كل  لعمليات  لتجارية  ملذكورة 

 لنشاط  لتجاري أو  لقريبة له.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة :
سناء تاشفين 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 22 رقم  شقة   23 عمارة   :  ملقر 
علي  كد ل  سيدي  زنقة  كلمان 

 لرباط.
 ملسيف : سناء تاشفين.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.127921

612 P

EXTRAVEX شركة
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 
درهم

 ملقر  ال تماعي : إقامة  لنعيم عمارة 
20 شقة رقم 1 تابريكت سال

تأسيس شركة
 12 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
قانون  وضع  تم  بسال   2021 4نا4ر 
 EXTRAVEX SARL شركة  تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
تحمل  لخصائص  وحيد  بشريك 

 لتالية :
.EXTRAVEX SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لوضع  لقانوني 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف  ال تماعي : أعمال متنوعة 
)مقاول(  لتفكيبات  إنشائية  أو 

 لكهربائية.
إقامة  لنعيم   :  ملقر  ال تماعي 

عمارة 20 شقة رقم 1 تابريكت سال.
حدد   :  لرأسمال  ال تماعي 
في  للشركة   لرأسمال  ال تماعي 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  حصة   تماعية 
للو حدة كلها محررة حس2  لقانون 

وموزعة على  لشكل  لتالي :
 1000 بنشاوش  سعيدة   لسيدة 

حصة   تماعية.
تسييف  مهمة  أسنتدت   :  لتسييف 
بنشاوش  سعيدة  للسيدة   لشركة 

ملدة غيف محدودة.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

بالسجل  لتجاري.

تم  إل4د ع  عليه  وبناء   :  إل4د ع 

 لقانوني للشركة باملحكمة  البتد ئية 

بسال بتاريخ 8 فبف 4ر 2021 تحت رقم 

.35906

613 P

STE PARADIS 3Y
SARL A AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي : محل 13 مكرر 

عمارة 8 شارع  بن خلدون  4ر ك تازة

تأسيس
تحت  ميع  لضمانات  لقانونية 

منها  لقانون  ألسا�سي  ملسجل تحت 

 2021 4نا4ر   6 ليوم   155-126 رقم 

ومحضر  لجمع  لعام  لتأسي�سي 

4نا4ر   6 ليوم   157-128 رقم  تحت 

 STE PARADIS 3Y 2021 تم تأسيس

SARL A AU ذ ت  مليز ت  آلتية :

 STE PARADIS 3Y  :  لتسمية 

.SARL A AU

:  نطالقا من 4وم تأسيسها   ملدة 

 لنهائي.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

حصة   تماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

 1000 لفائدة  لسيد  لسليمي رشيد 

حصة.

 إلد رة : تم تعيين  لسيد  لسليمي 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف   رشيد 

محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

4نا4ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

 5% تخصم من  ألرباح   :  ألرباج 

ويوزع  لتكوين  الحتياط  لقانوني 

لتكوين  حتياط  4خصص  أو   لباقي 

إضافي.

وشر ء  ملنتو ات  بيع   :  لهدف 

 لصيدالنية )بار فارما�سي(.
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بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

4وم فاتح فبف 4ر   62 بتازة تحت رقم 

.2021

614 P

 SOCIETE MAIMAS MEDIA

PRODUCTION
SARL AU

رأسمالها : 95.000 درهم

 مقرها  ال تماعي : عمارة 30 شقة 8

زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك و حد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تكوين  تم   2020 نوفمبف   5 بتاريخ 

قانون أسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

خصائصها  و حد  بشريك   ملحدودة 

كالتالي :

 MAIMAS MEDIA  :  لتسمية 

.PRODUCTION

 لهدف :

 إلنتاج  لسمعي  لبصري و إلنتاج 

وأعمال ما بعد  إلنتاج.

وتأ يف  ستود4وهات   قتناء 

لتصوير  ألفالم.

و ملهر انات  تنظيم  لفعاليات 

على  و لتف ثية  و لفنية   لثقافية 

 ملستويين  لوطني و لدولي.

إقامة  ألحد ث، قاعة  لحفالت.

أنشطة  تصاالت  تنظيم  ميع 

أو  لخار ية،   ألحد ث  لد خلية 

و ملنتدى  و ملعرض  لتجاري 

وحفالت  و ملعمود4ة  و ملؤتمر ت 

و ملؤتمر ت  وأعياد  مليالد   لزفاف 

و ملعارض و لندو ت و ملؤتمر ت إلخ.

و لتلفزيوني   إلنتاج  لسينمائي 

 لوطني و لدولي و إلنتاج  ملشتفك.

شر ء وبيع وتأ يف وصيانة وإصالح 

 ميع  ملعد ت  لسمعية و لبصرية.

لألحد ث،  لصور  إنتاج  ألفالح 

  لفوتوغر فية و لتسجيالت  لسينمائية

لألحد ث.

تصور وإنتاج  ألفالح  لسينمائية 

و ألفالم  لوثائقية  و لتلفزيونية 

و ملؤسسية  و ألفالم  إلعالنية 

و لبفنامج  لتلفزيوني و لتقرير ومقطع 

فيد4و إذ عي على شبكة  إلنتفنيت.

 إقامة مؤتمر ت بالصوت و لتصوير

و ميع معد ت  ملناسبات.

د4كور، تصميمات مختلفة، توفيف 

 لعمالة  ملناسبة.

إنشاء  لعالمات  لتجارية وبر ء ت 

 الختف ع و لعالمات  لتجارية.

 لطباعة و لتحرير.

طباعة  و لتصد4ر،   الستيف د 

محطة  النتاج.

زنقة   8 شقة   30 عمارة   :  ملقر 

موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيل 

 لشركة بالسجل  لتجاري.

 95.000  :  لرأسمال  ال تماعي 

درهم مقسم إلى 95 حصة قيمة كل 

و حدة 100 درهم موزعة كالتالي :

خليل  هللا  عبد  محمود   لسيد 

ما�سي 95 حصة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  محمود 

عبد هللا خليل ما�سي  لحامل لجو ز 

وحيد  كمسيف   2882235 رقم   لسفر 

للشركة وملدة غيف محدودة.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

سجل   2020 ديسمبف   21 بتاريخ 

تجاري 128393.
مقتطف وبيان للنشر

615 P

ر م إيطالي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

 لرأسمال  ال تماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 21 ز وية زنقة 

ميشال دو لوبيطال وزنقة بهاليل 

 لد ر  لبيضاء

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 لد ر  لبيضاء بتاريخ 25 فبف 4ر 2020 

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

خصائصها  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية :

تسمية  لشركة : رم إ4طالي.

نشاطها  لتجاري : عبارة عن شر ء 

في  ميع  و لتقد4م،  لتجارة  وبيع 

ومستلزمات  مو د  لخياطة  أنو ع 

ومر قبة  تقد4م  لخدمات  وكذلك 

 لجودة  لتي لديها عالقة مع  لنشاط 

 لتجاري.

:  لد ر  لبيضاء  عنو ن  لشركة 
رقم 21 ز وية زنقة ميشال دو لوبيطال 

وزنقة بهاليل.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة مشتفك 

بالكامل ومدفوع بالكامل.

 لسيدة مروني لبنى 1000 حصة.

لبنى  مروني  :  لسيد   ملسيفة 

 لقاطنة بـ 21 زنقة ميشال دو لوبيطال 

وزنقة بهاليل  لد ر  لبيضاء و ملزد دة 

بالد ر   1975 أغسطس   15 بتاريخ 

و لحاملة للبطاقة  لوطنية   لبيضاء 

رقم BE682812 ذ ت  نسية مغربية 

تم تعيينها لفتفة غيف محدودة كمسيفة 

بأوسع  لصالحيات  وتمتع  وحيدة 

ستكون  لشركة ملزمة بشكل صحيح 

للمسيفة  لوحيدة  بالتوقيع  لوحيد 

أي  لسيدة مروني لبنى.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

كتابة  في  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2020 نوفمبف   22 بتاريخ   لبيضاء 

برقم 752833.

616 P

STE KARMO - TRAV
SARL AU

زيادة رأسمال  لشركة
رقم  لسجل  لتجاري : 32757

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمكناس بتاريخ 22 ديسمبف 2020 تم 

ما 4لي :
زيادة رأسمال  لشركة :

 KARMO تم رفع رأسمال شركة 

درهم   1.200.000 بقيمة   - TRAV

 2.000.000 من  رأسمالها  لينتقل 

درهم إلى 3.200.000 درهم.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 11 فبف 4ر 2020.
لالستخالص و لبيان

 لسعيدي محمد

617 P

STE 5G MONEY
SARL

رقم  لسجل  لتجاري 52159

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 4نا4ر   23 بمكناس 

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  لخصائص :

 5G MONEY شركة   :  لتسمية 

.SARL

 لغا4ة : تحويل  ألمو ل.
رياض  لزيتون   : مقر  لشركة 

B-E2-7 مر ان، مكناس.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مائة ألف درهم )100.000 درهم(، 

 100 1000 حصة بقيمة  4تكون من 

درهم للحصة موزعة كاآلتي :
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 510 ملين صاد4قي صابر   لسيد 

حصة ؛

 لسيد ملين صاد4قي محسن 290 

حصة.

: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 

 لسيد ملين صاد4قي صابر وملدة غيف 

محددة.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

تحت   2021 فبف 4ر   3 في  بمكناس 
رقم 565.

لالستخالص و لبيان

 لسيد ملين صاد4قي صابر

618 P

STE SOTRAHOU
SARL

رقم  لسجل  لتجاري : 28225
زيادة رأسمال

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 ديسمبف   22 بمكناس بتاريخ 

تم ما 4لي :
زيادة رأسمال  لشركة :

شركة  رأسمال  رفع  تم 
مليون  بقيمة   »SOTRAHOU«

درهما   )1.200.000( ألف  ومائتي 

ستمائة  من  رأسمالها  لينتقل 
مليون  إلى  درهما   )600.000( ألف 

وثمانمائة ألف )1.800.000( درهما.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس، 

بتاريخ 11 فبف 4ر 2020.
لالستخالص و لبيان

 لسيد  لهو ري عبد  لكريم

619 P

 STE AFRIQUE TECHNIQUE

GENERAL
SARL

رقم  لسجل  لتجاري : 22277

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 4نا4ر   22 بمكناس بتاريخ 

ما 4لي :

تفويت  ألنصبة :

دريكي  عبد  لغفور  فوت  لسيد 
و لسيد فؤ د سيكاك  حصة(   150(
)150 حصة(  لتي 4ملكانها في  لشركة 

 لبائعين من  هة.
 150( دريكي  للسيد عبد  لحليم 
و لسيد  ألنصاري  ملهدي  حصة( 
)150 حصة( بقيمة مائة )100( درهم 
للنصي2  لقيمة  ألصلية  ملشتف4ين 

من  هة أخرى،
ليصبح توزيع  ألنصبة كالتالي :

 150 دريكي  عبد  لحليم   لسيد 
حصة أي 15.000 درهم ؛

 150  لسيد  ألنصاري  ملهدي 
حصة أي 15.000 درهم ؛

 150 دريكي  عبد  لغفور   لسيد 
حصة أي 15.000 درهم ؛

حصة   150  لسيد فؤ د سيكاك 
أي 15.000 درهم.

زيادة رأسمال  لشركة :
 AFRIQUE« تم رفع رأسمال شركة
بقيمة   »TECHNIQUE GENERAL
 (220.000( ألف  وأربعون  أربعمائة 
ستون  من  رأسمالها  لينتقل  درهما 
درهما إلى خمسمائة   )60.000( ألف 

ألف )500.000( درهما.
تغييف  تم   : تغييف  ملقر  ال تماعي 
نكاسة،   29 من   ملقر  ال تماعي 
 8 رقم  إلى  مكناس  سعيد،  سيدي 
شارع باندونغ،  لطابق 2  لشقة 19، 

مكناس.
لدى كتابة  تم  إل4د ع  لقانوني  
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس، 

بتاريخ 11 فبف 4ر 2021.
لالستخالص و لبيان
دريكي عبد  لغفور

620 P

LILA VERDE
SARL AU

ش.م.م بشريك وحيد
تأسيس شركة

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
بتاريخ 18 4نا4ر 2021 قد تم تأسيس 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة    لشركة 
بشريك وحيد  لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 LILA VERDE SARL  :  لتسمية 

.AU

 لصفة  لقانونية : شركة محدودة 

 ملسؤولية بشريك وحيد.

 لهدف  ال تماعي : بار  فارما�سي.
ألف  عشرة   : رأسمال  لشركة 

درهم )10.000).

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 19 رقم  متجر   :  ملقر  ال تماعي 

 5 6  مل  عمارة   لطابق  لسفلي 

 ملسيفة حي يعقوب  ملنصور  لرباط.

 لتسييف :  لسيدة ليلى بنهي.

لقد تم  إل4د ع  لقانوني بالسجل 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط بتاريخ 11 فبف 4ر 2021 تحت 
رقم 129223.

621 P

EEGAL GOLDEN TRAV
SARL

برأسمال : 100.000 درهم

12 بيز شارع لبنان رقم 3 محيط 

 لرباط

شركة محدودة  ملسؤولية

تأسيس شركة
4نا4ر   8 بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بتاريخ  بالرباط  ومسجل   2020
وضع  لقانون  تم   ،2020 4نا4ر   22

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

خصائصها كالتالي :

 EEGAL GOLDEN  :  لتسمية 

.TRAV SARL

 & هدوز  بن  محمد   :  لشركاء 

4وسف بن هدوز.

:  ميع  ألشغال  أهد ف  لشركة 

و لبناء.

شارع  بيز   12  :  ملقر  ال تماعي 

لبنان رقم 3 محيط  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بين  بالتساوي  موزعة  درهم   100

 لشركاء بمعدل 500 حصة لكل منها.

 لتسييف : عين كل من : محمد بن 

4وسف بن هدوز مسيفون   & هدوز 

لشركة ملدة غيف محددة.

 لسنة  ال تماعية : من فاتح 4نا4ر 

إلى 31 ديسمبف.

 ألرباح : 5 %  مخصصة لالحتياطي 

 لقانوني، و لباقي 4قسم على  لشركاء 

حس2 حصصهم.

تسجيل  تم   :  لسجل  لتجاري 

ملد4نة  بالسجل  لتجاري   لشركة 

 لرباط تحت رقم 129273.
مقتطف وبيان لإلشهار

622 P

L’VILLAGE
SARL

 ملقر  إل تماعي :  لرباط حسان زنقة 

ز كورة  لعمارة 6  لشقة 17

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   2

L’VILLAGE ذ ت مسؤولية محدودة.

خدمة   :  لهدف  ال تماعي 

 ملعلومات.

خدمة  الشهار.

و ليات  في  ميع  ملو د   لتجارة 

 لتي لها عالقة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة موزعة 

 تم وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة 

خصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :

 لسيدة نورة عطاس 900 حصة ؛

 لسيدة تيليال توري 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
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من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملسيف :  لسيدة نورة عطاس.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بالرباط : 129387.

623 P

WINDAGRICOLE
SARL

 ملقر  إل تماعي :  لرباط حسان 

موالي  حمد  لوكيلي  لعمارة 30 

 لشقة 8

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت   WINDAGRICOLE

محدودة.

:  لزر عة   لهدف  ال تماعي 

و لفالحة ؛

 لصناعات  لزر عية ؛

 ستيف د وتصد4ر  ميع  ملو د ؛

و ليات  في  ميع  ملو د   لتجارة 

 لتي لها عالقة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

على  لشكل  لتالي :

 لسيد زهيف  الدري�سي 800 حصة ؛

 200 دريس  الدري�سي   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملسيف :  لسيد زهيف  الدري�سي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بالرباط : 129353.

624 P

 BEST EQUIPEMENTS ET
MATERIELS

SARL
AU CAPITAL DE 100.000

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
 AL IZDIHAR IMM 6 APPT 21

TEMARA
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركاء  قرر   2020 أكتوبر   22
 BEST EQUIPEMENTS  لشركة 
توسيع  لهدف   ET MATERIELS

 ال تماعي بما 4لي :
 لتجارة ؛

عمليات  في  أو  لوسيط   لتا ر 
 الستيف د و لتصد4ر ؛

مكت2  لدر سات  على   لتوفر 
و ملسوحات و لبحوث.

تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
 البتد ئية بتمارة 4وم 2 فبف 4ر 2020 

تحت رقم 2886.
بمثابة مقتطف وبيان

625 P

AMANDE ET NOIX
SARL

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ
نظام  تكوين  تم   2021 4نا4ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :
.AMANDE ET NOIX : لتسمية 

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 
 لتالية :

مخبزة ؛
ممول  لحفالت ؛

مقهى.
 ملقر  ال تماعي :  لطابق  لسفلي، 
معمورة  إقامة   ،130 رقم  عمارة 

حصين سال.
مائة أالف   : رأس  ملال  ال تماعي 
ألف  إلى  مقسم   )100.000( درهم 
)1000( حصة قيمة كل و حدة مائة 

درهم )100).
 لتسييف : تم تعيين  لسيدة أسماء 
لبطاقة  لتعريف   لفتوحي  لحاملة 
AE32911 كمسيفة للشركة   لوطنية 

وملدة غيف محدودة.

وضع  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 32889.
626 P

RIJI CAR
SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ
نظام  تكوين  تم   2021 فبف 4ر  فاتح 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :
.RIJI CAR : لتسمية 

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 
 لتالية :

كر ء  لسيار ت بدون سائق.
:  لطابق  الول   ملقر  ال تماعي 
زنقة نابولي   92 عمارة   05 شقة رقم 

 ملحيط  لرباط.
مائة أالف   : رأس  ملال  ال تماعي 
ألف  إلى  مقسم   )100.000( درهم 
)1000( حصة قيمة كل و حدة مائة 

درهم )100).
 لتسييف : تم تعيين  لسيد تشارجي 
لبطاقة  لتعريف  فتيحة  لحاملة 
للشركة   كمسيفة   DJ1631  لوطنية 

وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   :  إل4د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 129227.
627 P

INVEST RADIOLOGIE
رأسمال  لشركة : 1.000.000 درهم
 لشكل  لقانوني للشركة : شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ملقر  ال تماعي : حي  ملصمودي، 

تاركة مر كش
رقم  لسجل  لتجاري : 72773

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
فبف 4ر   2 في   الستثنائي  ملؤرخ 
 INVEST شركة  شركاء  قرر   ،2021

RADIOLOGIE ما 4لي :

وذلك  غرض  لشركة  تغييف 

بإضافة  لنشاط :

 exploitation et gestion de

.centre d’imagerie

من   2 تغييف  ملادة  لذلك  وتبعا 

 invest لشركة   لنظام  ألسا�سي 

.radiologie

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   11 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت  لرقم 120516.

628 P

 HAYTHAM GLOBAL

SERVICE AND NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
 HAYTHAM  :  شم  لشركة 

 GLOBAL SERVICE AND

.NEGOCE SARL AU

 لصفة  لقانونية : ش.م.م.ش.و.

 : تسجيل  لعقد  لعرفي  تاريخ 

13 4نا4ر 2021 بسال.

أشغال  لبناء   :  لهدف  ال تماعي 

 ملختلفة.

 لتجارة.
رأسمال  لشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة للشريك 

 لوحيد على  لشكل  لتالي :

 5000 محمد  حمينة   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لـتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي : رقم 1116 تجزئة 

سيدي عبد هللا قطاع لعيا4دة سال.

 لتسييف :  لسيد محمد  حمينة.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتسجيل 

32863 باملحكمة  البتد ئية بسال.

629 P
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ماريبوسا ترانس
23، زنقة أنو ل، إقامة فلوري 11 

 ملكت2 رقم 2، ميموزة،  لقنيطرة

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   9 4وم  بالقنيطرة 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 لتسمية : »ماريبوسا تر نس«.

 ملقر  ال تماعي : 23، زنقة أنو ل، 

 ،2 رقم  11  ملكت2  فلوري  إقامة 

ميموزة،  لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.

موضوع  لشركة : نقل  ألشخاص، 

نقل  لبضاعة،  لنقل  ملدر�سي.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد بوغابة 

 لياس.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021 فبف 4ر   9

.58859

630 P

أن.بو طرونس
TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   8 4وم  بالقنيطرة 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية :

 لتسمية : »أن.بو طرونس«.

زنقة مارتيف   31  :  ملقر  ال تماعي 

 ،2 مكت2  محمد،  بن  عبد  لسالم 

رياض  لزيتون،  إقامة  فلوري،  فال 

 لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.

نقل   : موضوع  لشركة 

 ملستخدمين، نقل  لبضائع.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم.

أنو ر  إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

بومعزة.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021 فبف 4ر   8

.58825

631 P

بيزنيس كوتشينغ
إقامة  ألمل، رقم 30، شقة رقم 1، 

شارع و د زيز، أكد ل،  لرباط

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 نوفمبف   9 4وم  بالقنيطرة 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 لتسمية : »بيزنيس كوتشينغ«.

إقامة  ألمل،   :  ملقر  ال تماعي 
رقم 30، شقة رقم 1، شارع و د زيز، 

أكد ل،  لرباط.

 ملدة : 99 سنة.

مستحضر ت   : موضوع  لشركة 

 لتجميل، مكمالت غذ ئية.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم.

 لتسييف : أسند إلى  لسيدة بسمة 

طميس.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2020 نوفمبف   9

.127329

632 P

مركز م.س.ج صياد الخاص
تجزئة أزهرون، رقم 139،  لقنيطرة

TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   3 4وم  بالقنيطرة 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

صياد  م.س.ج  »مركز   :  لتسمية 

 لخاص«.

: تجزئة أزهرون،   ملقر  ال تماعي 

رقم 139،  لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.

موضوع  لشركة : تدري2 مستمر.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم.

إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

مصطفى  لجبار.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021 فبف 4ر   3

.58727

633 P

SOLAMTA

سوالمتا

شركة محدودة  ملسؤولية

مقرها  ال تماعي : روكاند رقم 9 

 لحر رين - طنجة.

رأسمالها : 10.000.000 درهم.

 لسجل  لتجاري : طنجة - رقم 

.63285

تعيين مدقق للحسابات
قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة 

بطنجة بتاريخ 2020/11/23 تقرر ما 

4لي :

تعيين شركة KPMG S.A كمدقق 

على  للمصادقة  للشركة  حسابات 

و   2020 حسابات  لسنو ت  ملالية 

2021 و 2022.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021/01/15 بتاريخ 

.238220
للخالصة و لبيان

 ملسيف

634 P

 INCOM COMPOSITES
MOROCCO

 4ن كوم كومبوزيتس ماروكو
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد
مقرها  ال تماعي : I تجزئة 70، 

تجزئة رقم 2،  لوحدة  ألولى، منطقة 
 لتصد4ر  لحرة - طنجة.

رأسمالها : 100.000 درهم قابل 
للتحويل.

 لسجل  لتجاري : طنجة - رقم 
.108773

تحد4د ر ت2  ملسيف
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 
 لوحيد  ملحرر بمقر  لشركة بطنجة 

بتاريخ 2020/12/01 تقرر ما 4لي :
و المتياز ت  ر ت2  ملسيف  تحد4د 

 ال تماعية،
تحد4د صالحيات  ملسيف وشروط 

إنهاء وال4ته ونتائجها،
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2021/01/12 بتاريخ 

.238182
للخالصة و لبيان

 ملسيف

635 P

 ATLANTIC BLUE BERRIES
MAROC

أطلونتيك بلو بيف4ز ماروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  ال تماعي : تجزئة مغرب 
 لجد4د رقم 2350 -  لعر ئش.

رأساملال : 500.000 درهم.
 لسجل  لتجاري :  لعر ئش - رقم 

.2211
 إلندماج عن طريق  البتالع

قر ر  لشريك  محضر  بمقت�سى 
بمقر  لشركة   لوحيد  ملحرر 
2020/12/31 تقرر  بالعر ئش بتاريخ 

ما 4لي :
مشروع  على  و ملصادقة   لقبول 
تيشاغري  شركة  مع   الندماج 

.TECHAGRI SARL AU
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قر ر  الندماج عن طريق  البتالع 

 TECHAGRI SARL AU لشركة  

بيف4ز  بلو  شركة  طالنتيك  قبل  من 

 ATLANTIC BLUE BERRIES ماروك

.MAROC SARL

على  لنقل  لشامل   ملو فقة 

 TECHAGRI ألصول شركة تيشاغري

وكذلك  لتقييم  لذي تم   SARL AU

إ ر ؤه،

 لتنازل عن زيادة رأس  ملال،

على  إلنجاز  لنهائي   ملصادقة 

لإلندماج.

 عتماد  ألنظمة  ألساسية 

 ملنقحة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالعر ئش  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 2021/01/15 تحت رقم 28.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

636 P

TECHAGRI
تيشاغري

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

مقرها  ال تماعي : تجزئة مغرب 

 لجد4د رقم 2350 -  لعر ئش.

رأسمالها : 15.000.000 درهم.

 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء - 

رقم 223895.

 الندماج عن طريق  البتالع

قر ر  لشريك  محضر  بمقت�سى 

بمقر  لشركة   لوحيد  ملحرر 

2020/12/31 تقرر  بالعر ئش بتاريخ 

ما 4لي :

 ملصادقة على  الندماج باستيعاب 

 TECHAGRI SARL شركة تيشاغري 

AU  من قبل شركة  طالنتيك بلو بيف4ز 

 ATLANTIC BLUE BERRIES ماروك

.MAROC SARL

 TECHAGRI حل شركة تيشاغري

من  دون تصفيتها  بتد ء   SARL AU

تاريخ مصادقة  لشركة  ملبتلعة،

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالعر ئش  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 2021/01/15 تحت رقم 29.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

637 P

SUMCAB MAROC

 سومكاب ماروك

شركة محدودة  ملسؤولية )في طور 

 لتصفية(

مقرها  ال تماعي : زنقة  لفر بي، 

إقامة باالص 8،  لطابق  ألول، رقم 

7 - طنجة.

رأسمالها : 100.000 درهم.

 لسجل  لتجاري : طنجة - رقم 

.27027

قفل  لتصفية
قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة 

بطنجة بتاريخ 2020/11/13 تقرر ما 

4لي :

وحسابات  تقرير  على   ملصادقة 

 لتصفية.

حسابات  لتصفية  مر  عة 

توزيع  لتسوية  على  و لتصويت 

نهائية.

ذمة  وإبر ء  إغالق  لتصفية 

 ملصفي  لسيد مانويل روميفو رينكون 

 MANUEL ROMERO RINCON

وإنهاء كل مهامه.

 لتشطي2  لنهائي على  لشركة من 

 لسجل  لتجاري لطنجة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

لطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021/01/12 بتاريخ 

.238189
للخالصة و لبيان

 ملصفي

638 P

VIVRETERRE
فيفر تيف

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالد ر 

تم   2020/10/26 بتاريخ   لبيضاء 

وضع  لقو نين  ألساسية لشركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملو صفات  لتالية :

 VIVRE  :  لتسمية  ال تماعية 

TERRE فيفر تيف.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

بيع،  شر ء،   :  لهدف  ال تماعي 

وتصد4ر  توزيع،  ستيف د  تسويق، 

 ميع منتجات، أنظمة، معد ت  لري 

 لزر عي،  ألسمدة وبصفة عامة كل 

ما 4تعلق بالنشاط  لزر عي.

شارع   59  :  ملقر  ال تماعي 

إقامة  لورود،  لطابق   لزرقطوني، 

 لتاسع،  لرقم 26 -  لد ر  لبيضاء.

 100.000 في  محدد   :  لرأسمال 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

درهم للحصة  لو حدة مسندة   100

كليا  لشريك  لوحيد طبقا للفصلين 

6 و 7 من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

ش.م  فياغرو  شركة   :  لشركاء 

للقانون  خاضعة   Viagro SA

إسبانيا،  ملسجلة   -  إلسباني،  مليف4ا 

تحت  ألمليف4ا  بالسجل  لتجاري 

بو سطة  لسيد  و ملمثلة   106 رقم 

لوبيز  د4ل  غيال  فر نسيسكو 

 FRANCISCO DEL AGUILA

.LOPEZ

 لتسييف : عين  لسيد فر نسيسكو 

 FRANSISCO خافييف د4ل  غيال كابيل

 JAVIER DEL AGUILA CAPEL

د4ل  غيال  مار  د4ل  ماريا  و لسيدة 

 MARIA DEL MAR DEL كابيل 

كمسيف4ن للشركة   AGUILA CAPEL

ملدة غيف محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 

كل  من  ديسمبف  آخر  إلى  4نا4ر  فاتح 

سنة.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري إال إذ  

تم حلها أو تمد4دها.

بكتابة  تم   :  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

تحت   2020/12/30 بتاريخ   لبيضاء 

وتسجيل  لشركة   759721 رقم 

بالسجل  لتجاري لدى نفس  ملحكمة 

وفي نفس  لتاريخ تحت رقم 282737.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

639 P

FRIOTEX MAROC
فريوتيكس ماروك

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

مقرها  ال تماعي : 271 شارع 

 لزرقطوني، إقامة ليز4روند4ل،

 لطابق  لثاني،  لرقم 6 -  لد ر 

 لبيضاء.

رأسمالها : 200.000 درهم.

 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء - 

رقم 332351.

 ستمر ر نشاط  لشركة
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 

 لوحيد بمقر  لشركة  لد ر  لبيضاء 

2020/08/25 تقرر ما 4لي :

بانخفاض  لوضعية   لتذكيف 

 لصافية للشركة  لتي أصبحت تقل 

عن ربع رأسمالها.

و ستمر ر  تصفية  لشركة  عدم 

نشاطها.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

تحت   2020/12/29 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 759613.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

640 P
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INGDOPEC
إنكدوبيك

شركة  محدودة  ملسؤولية

مقرها  ال تماعي : 39، زنقة 

نورماندي،  لطابق 5، حي ر سين - 

 لد ر  لبيضاء.

رأسمالها : 120.100 درهم.

 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء - 

رقم 277303.

تفويت حصص   تماعية
قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة 

  2017/09/15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 

تقرر ما 4لي :

-  ملصادقة على تفويت  لحصص 

 ال تماعية  لتالية :

حصة   تماعية   89 تفويت   -

100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 

شركة  يستيو  قبل  من  وذلك 

 GESTIO د كتيفيتاس تيف4تورياليس 

 D'ACTIVITAS TERRITORIALES

ي  شركة  نالي�سي  لصالح   SL

 ANALISI   I كونتفول دي بارتيسيباتيو

 CONTROL DE PARTICIPACIONS

.SL

خصة   تماعية من   88 تفويت 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

تيف4تورياليس  د كتيفيتاس   يستيو 

 GESTIO D’ACTIVITAS

لصالح شركة   TERRITORIALES SL

 GESTIO  يستيو تيكنيكا  ونيفيكاد 

TECNICA UNIFICADA SL

تغييف طريقة توقيع  ملد4رين  لسيد 

 NORBERT بو يس  توريس  نوربيف 

و لسيد  لبيف كاز    TORRES PUGES

 ALBERT CASAJUANA خو نا باليت

من توقيع مشتفك إلى توقيع   PALET

منفصل.

 لتعد4ل  ملو زي للفصول : 6،7 و 

20 من  لقو نين  ألساسية  للشركة.

تنقيح  لقو نين  ألساسية للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بالد ر   لضبط  ملحكمة  لتجارية 
تحت   2021/2/10 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 762937.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

641 P

GUAL ACIERS
غو ل  سيي

شركة محدودة  ملسؤولية
مقرها  ال تماعي : 183 شارع ولي 

 لعهد محل رقم 13 - طنجة
رأسمالها : 33.000 درهم.

 لسجل  لتجاري : طنجة - رقم 
.88029

 ستمر ر نشاط  لشركة
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 
 لوحيد  ملحرر بمقر  لشركة بطنجة 

2020/08/25 تقرر ما 4لي :
بانخفاض  لوضعية   لتذكيف 
 لصافية للشركة  لتي أصبحت تقل 

عن ربع رأس مالها.
و ستمر ر  تصفية  لشركة  عدم 

نشاطها.
كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

2020/12/25 تحت رقم 237652.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

642 P

PAKOVOI
باكوفو 

شركة محدودة  ملسؤولية
مقرها  ال تماعي : تجزئة رقم 63، 

بقعة رقم 2،  ملنطقة  لحرة للتصد4ر 
- طنجة.

رأسمالها : 110.000 درهم.
 لسجل  لتجاري : 27751 - طنجة.

تفويت حصص   تماعية
قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 
 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة 
تقرر   12/02//2020 بتاريخ  بكنجة 

ما 4لي :

تفويت  لحصص  على   ملصادقة 

 ال تماعية  لتالية :
وخمسون  وأربعة  مائة  تفويت   -

وذلك  حصة   تماعية   )152(

طرف  لشركة  كتياسين  من 

سيففيس  دي  كورد4ناسيو   ي 

 ACTUACIO I COORDINACIO

لفائدة  لشركة   DE SERVICES SL

 MOON ECO : مون  كو  بيتا ماروك

.HABITAT MAROC SARL
وثالثون  و ثنان  مائة  تفويت   -

وذلك  حصة   تماعية   )132(

فر نسيسك  طرف  لسيد  من 

 FRANSESC  و روميفليس 

لفائدة   GUARRO MIRALLES

 لشركة بون  وريل  ي  رمين غول ما 

 PONT, AURELL Y ARMENGOL

.MA, SARL AU
وثالثون  و ثنان  مائة  تفويت   -

من  وذلك  حصة   تماعية   )132(

 GURMIR غورميف  طرف  لشركة 

بون  وريل  ي  لفائدة  لشركة   SL

 PONT, AURELLY ما  غول   رمين 

.ARMENGOL MA, SARL AU

 (72( وسبعون  تفويت  ثنان   -

وذلك  و حدة   تماعية  حصة 

طرف  لشركة  نفيفسا4كا  من 

لفائدة  لشركة   INVERSAICA SL

 MOON ECO مون  كو  بيتا ماروك 

.HABITAT MAROC, SARL
وثالثون  و ثنان  مائة  تفويت   -

وذلك  حصة   تماعية   )132(

 INVERSAICA طرف  لشركة  من 

بون  وريل  ي  لفائدة  لشركة   SL

 PONT AURELLY Y  رمين غول ما 

.ARMENGOL MA, SARL AU

وأربعة  مائة  ثالث  تفويت   -

حصة   تماعية   )322( وعشرون 

وذلك من طرف  لشركة كود ناووس 

 KODA NAUS MAROC SARL

لفائدة  لشركة مون  كو  بيتا ماروك 

 MOON ECO HABITAT MAROC,

.SARL

وخمسون  وأربعة  مائة  تفويت   -

وذلك  حصة   تماعية   )152(

سيفنافينسا  طرف  لشركة  من 

لفائدة  لشركة   SERNAVINSA S.L

 PONT, بون  وريل  ي  رمين غول ما 

 AURELL Y ARMENGOL MA,

.SARL AU

كود4نا   ستقالة  لسيد  وردي 

من   JARDI CODINA FONT فوتت 

مهامه كمسيف للشركة.

خو�سي  سكود4ر  تعيين  لسيد 

 JOSE ESCUDE MARSA مارسا 

 GERARD لونا  ونيو  و لسيد  يف ر 

للشركة  كمسيف4ن   LUNA UNO

لفتفة غيف محدودة.

،7-6 للفصول    لتعد4ل  ملو زي 

و 39 من  لقو نين  ألساسية للشركة.

تنقيح  لقو نين  ألساسية للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2020/12/25 بتاريخ 

.237632
للخالصة و لبيان

 ملسيف

643 P

 SOLAMTA RABAT

سوالمتا  لرباط

شركة محدودة  ملسؤولية

مقرها  ال تماعي : حد4قة ولجا 

 ليوسفية -  لرباط

رأسمالها : 9.000.000 درهم

 لسجل  لتجاري :  لرباط -

 رقم 111025

تعيين مدقق للحسابات

قر ر ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة 

بالرباط بتاريخ 23 نوفمبف 2020 تقرر 

ما 4لي :

KPMG SA كمدقق  تعيين شركة 

على  للمصادقة  للشركة  حسابات 

2020  حسابات  لسنو ت  ملالية 

 و 2021 و 2022 :
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كتابة  لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

ضبط  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 

27 4نا4ر 2021 تحت رقم  110571.
للخالصة و  لبيان

 ملسيف

644 P

BCN VISION MAROC
بي �سي  ن فيز4ون ماروك

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   2 بتاريخ  بطنجة 

وضع  لقو نين  ألساسية لشركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملو صفات  لتالية :

�سي  »بي   :  لتسمية  ال تماعية 

 BCN VISION ماروك«  فيز4ون   ن 

.MAROC

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

تصميم،   :  لهدف  ال تماعي 

أنظمة  لرؤية  وصيانة  تركي2 

 الصطناعية للقطاع  لصناعي.

 ملقر  ال تماعي : 183 شارع  ألميف 

NREA،  لطابق  مركز  ولي  لعهد، 

 ألر�سي، محل رقم 13، طنجة.

  لرأسمال : محدد في 10.000 درهم 

 100 100 حصة من فئة  مقسم إلى 

للحصة  لو حدة  للتحويل  درهم 

طبقا  للشريك  لوحيد  كليا  مسندة 

للفصلين 6 و7 من  لقانون  ألسا�سي 

للشركة.

بي  :  لشركة   لشريك  لوحيد 

 BCN VISION S.L فيز4ون  �سي  ن 

مقرها  للقانون  إلسباني،  خاضعة 
بإسبانيا ومسجلة بالسجل  لتجاري 

لبفشلونة تحت رقم 21357.

د فيد  عين  لسيد   :  لتسييف 

 DAVID TORRES طوريس بيفميخو 

BERMEJO كمسيف للشركة ملدة غيف 

محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  ال تماعية 
كل  من  ديسمبف  آخر  إلى  4نا4ر  فاتح 

سنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري إال إذ  

تم حلها أو تمد4دها.
 إل4د ع  لقانوني : تم بكتابة ضبط 
بتاريخ  بطنجة    ملحكمة  لتجارية 
 239122 تحت رقم   2021 فبف 4ر   9
بالسجل  لتجاري  وتسجيل  لشركة 
لدى نفس  ملحكمة وفي نفس  لتاريخ 

تحت رقم 112765.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

645 P

LES SAVEURS DES VIANDES
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 6 4نا4ر 
وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   2021
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة بشريك 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :
 LES SAVEURS DES  :  لتسمية 

.VIANDES
 لهدف  ال تماعي :

و ألطعمة  ملعلبة،   لجز ر، 
و ملطاعم  و ملشو ة،  و لدو  ن، 
قد  و ميع  ألنشطة  ملساعدة  لتي 

تتعلق بهدف  لشركة ؛
عام،  ميع  ملعامالت  وبشكل 
و ملالية  و لتجارية   لصناعية 
دون  ستثناء،  وغيفها،  و ملنقولة 
مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
مماثلة  أشياء  وأي   بغرض  لشركة 
أو ذ ت صلة أو من  ملحتمل أن تسهل 

توسيعها وتطويرها.
 ،1 رقم  متجر   :  ملقر  ال تماعي 
75، سكيكيمة  تجزئة  ملحجوب رقم 

 لثانية، تمارة.
رأس  ملال  لشركة : 50.000 درهم.

مدة  لشركة : 99 سنة.
 لتسييف : عيبودي حمزة.

 131799 رقم   لسجل  لتجاري 
باملحكمة  البتد ئية بتمارة.

646 P

SORSCOM
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع  لقانون   2020 ديسمبف   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 SORSCOM SARL  :  لتسمية 

.AU
 لهدف  ال تماعي : غرض  لشركة 
في  لخارج سو ء  أو  في  ملغرب  سو ء 

لحسابها أو لحساب  لغيف :
تركي2  لشبكات و التصاالت ؛

 ستشار ت تكنولو يا  ملعلومات ؛
إد رة منشآت تكنولو يا  ملعلومات ؛

شبكات  لكهرباء  إنشاء 
و التصاالت ؛

أ هزة  لكمبيوتر  في   لتجارة 
وأ هزة  لكمبيوتر  لطرفية و لبف مج.

63 شارع موالي   :  ملقر  ال تماعي 
 دريس  ألول، حي  ملسيفة 1، تمارة.

رأس  ملال للشركة : 100.000 درهم.
مدة  لشركة : 99 سنة.

 لتسييف :  لشافعي  دريس.
 131685 رقم   لسجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة.
647 P

 ئتمانية محمد بوزبع
تمارة

GRILLARIUM
س.ت  ملحمد4ة : 9979

حل  لشركة 
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
 ،2020 أغسطس   18 في  باملحمد4ة 
لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  ش.ذ.م.م   GRILLARIUM
باملحمد4ة،  مقرها  درهم،   100.000
 ،20 رقم  تجزئة مريم،  شارع سبتة، 

ما 4لي :
 لفسخ  ملسبق و لتصفية  لود4ة 

للشركة.
تحد4د مقر  لتصفية باملحمد4ة، 

شارع سبتة، تجزئة مريم، رقم 20.

تعيين  لسيد محمد ز كي كمصفي 

للشركة بدون مقابل.

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني   -  2

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

 2020 سبتمبف   29 باملحمد4ة بتاريخ 

تحت رقم 1195.
من أ ل  الستخالص و لبيان

648 P

 ستدر ك خطإ وقع بالجريدة 

 لرسمية عدد 5629

بتاريخ 3 فبف 4ر 2021

211 P باإلعالن  لذي 4حمل  لرقم

 لصفحة 1829

SAKANCOM شركة
ش.م.م

بمقت�سى عقد توثيقي   : بدال من 

حرر بد4و ن  ألستاذ أحمد  لعبا�سي 

بتاريخ 5 و7 4نا4ر 2015 تقرر ما 4لي :

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

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

......................................................
: بمقت�سى عقد توثيقي حرر  4قرأ 

بد4و ن  ألستاذ أحمد  لعبا�سي بتاريخ 

5 و7 4نا4ر 2021 تقرر ما 4لي :

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

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

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

) لباقي ال تغييف فيه.(

LWABOTRA SARL
بتاريخ  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسطات   09/10/2020

ذ ت  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة.   

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

  LWABOTRA  SARL : لتسمية  :

شركة ذ ت   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

:  الشغال   لهدف  ال تماعي 

 ملختلفة، بناء و لتجارة  لعامة  تجارة  

  .PDTS
رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في 4د :
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-  عبد  لعزيز الوتي 50.000درهم
-   ملهدي بلفول 50.000 درهم

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

إلى  4نا4ر  فاتح  من   لسنة  ملالية: 
31 ديسمبف من كل سنة.

 ملقر  ال تماعي :  عمارة ب3  قامة 
غزالن شقة 5 طريق بن  حمد سطات 
حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
غيف  ملدة  الوتي  عبد  لعزيز  للسيد 

محددة.
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
بسطات تحت رقم 1136 /2020 كما 
تم تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري 
عدد  تحت   22/10/2020 بتاريخ 

. 6125
1C

TWAZA MARBRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ   بآسفي 
 TWAZA شركة:  تأسيس  تم   قد 
مسؤولية  ذ ت  شركة   MARBRE
تحمل  و لتي  و حد  بشريك  محدودة 

 لخصائص  لتالية : 
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة  بشريك و حد
- لهدف  ال تماعي :

-  بيع وشر ء  لرخام و لكر نيت.
- شغال مختلفة  و لبناء .

وتصد4ر  لرخام  - ستيف د 
و لكر نيت.

درهم    100.000  : -رأس  ملال 
بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  لو حدة  ملودعة 
من طرف  لسيد  لحطحاط محمد  

100.000 درهم
:  لسيد  لحطحاط  - لتسييف 

محمد.
مدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
4نا4ر  لى غا4ة 31 ديسمبف من كل سنة 
- ملقر  ال تماعي  طريق قا4د �سي 

عي�سى كم 7 صعادلة  سفي

تم  بالسجل  لتجاري  -  لقيد 

تحت  لرقم   2021/01/27 بتاريخ  

.11229
مقتطف للنشر و إلشهار

2C

» FIERTE SERVICE «

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  قامة  زدهار، 

 ،A2 تجزئة رياض  لسالم، عمارة

 لشقة رقم 7،  لجد4دة. 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17571

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 18 بتاريخ  مسجل   ،2021 4نا4ر   2

إعد د  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 FIERTE«  : تسمية  لشركة   

.» SERVICE

محطة  صاح2  غـرض  لشركة: 

وقود للسيار ت.

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 زدهار، تجزئة رياض  لسالم، عمارة 

A2،  لشقة رقم 7،  لجد4دة. 

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

:  لسيد  حمد   لشريك  لوحيد 

حصة   1000  : ر شدي   إلدري�سي 

  تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   لتسييف: 

ر شدي   لسيد  حمد  إلدري�سي 

للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

. M278258 رقم

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
بالجد4دة   ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم   2021 4نا4ر   29 بتاريخ 

.25925
خالصة وبيان

3C

» DIYAZANE  TRAVAUX«
شركـة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها 500.000  درهم

 ملقر  ال تماعي: شقة بالطابق 
 الول، 62، درب  لحجار، 

 لجد4دة. 
تأسيس شركـة

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :
17531

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ مسجل   ،2021 4نا4ر   12 
إعد د  تم   ،2021 4نا4ر     13  
 لقانون  ألسا�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية:
شركـة محدودة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.
  DIYAZANE« : تسمية  لشركة 

» TRAVAUX
غـرض  لشركة : 

مقاولة ألشغال  لبناء و  لهندسة 
 ملدنية و  الشغال  ملختلفة.

شقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بالطابق  الول، 62، درب  لحجار، 

 لجد4دة. 
 رأسمال  لشركة :  ملبلغ محدد 
درهم مقسم إلى   500.000.00 في 
بقيمة  حصة   تماعية     5000
100.00 درهم للحصة  لو حدة  في 

 سم  لشريك  لوحيد: 
 5000  : -  لسيد  و د   حيحي 

حصة   تماعية.
4د4ر  لشركة ويسيفها   لتسييف: 
 لسيد  و د   حيحي  لحامل 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

. M1530273

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
بالجد4دة   ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم   2021 4نا4ر   26 بتاريخ 

.25922
خالصة وبيان

4C

 » SYMEDIA«
شركـة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي: 180  لطابق 
 لسفلي، شارع  بن باديس، كد4ة 

 بن  دريس،  لجد4دة. 
 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17561
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
 22 مسجل بتاريخ   ،2021 4نا4ر   08
إعد د  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر 
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :
محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية .
» SYMEDIA« : تسمية  لشركة

غـرض  لشركة :  وكالة للتو صل.
 180  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
باديس،  شارع  بن   لطابق  لسفلي، 

كد4ة  بن  دريس،  لجد4دة.  
محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 
   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 
 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 
موزعة على  درهم للحصة  لو حدة  

 لشريكين كالتالي : 
 500  : توتاوي  4اسين  -  لسيد 

حصة   تماعية.
 لسيد سهيل   بالي : 500 حصة 

  تماعية.
ويسيفها  4د4ر  لشركة   :  لتسييف 

ملدة غيف محدودة  4اسين توتاوي .
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

29 4نا4ر 2021 تحت رقم 25920.
   خالصة وبيان

5C
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 SABRI CONSULTING QHSE

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 10.000  درهم

 ملقر  ال تماعي:  لشقة رقم 7، 

 لطابق  لثاني، زنقة سركوف،  قامة 

بدر،  لجد4دة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17583

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021، مسجل بتاريخ  6 4نا4ر   بتاريخ 

تم إعد د  لقانون   ،2021 4نا4ر    13

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 SABRI«  : تسمية  لشركة 

» CONSULTING QHSE

غـرض  لشركة : مقاولة لالستشارة 

في  لتدبيف.

خصائص  في  خدمات  لتدقيق 

 لجودة و لسالمة و لبيئة.  

:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

رقم 7،  لطابق  لثاني، زنقة سركوف، 

 قامة بدر،  لجد4دة. 

:  ملبلغ محدد في  رأسمال  لشركة 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

درهم   100.00 بقيمة    تماعية 

في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 

-  لسيد محمد عبد  لكبيف صبفي : 

100 حصة   تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   لتسييف: 

ملدة غيف محدودة  لسيد محمد عبد 

 لكبيف صبفي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

فاتح فبف 4ر 2021 تحت رقم 25951.
   خالصة وبيان

6C

» CASH  MANARI«

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

 ملقر  ال تماعي : دو ر حفضان، 

شارع محمد  لخامس، مركز موالي 

عبد هللا،  قليم  لجد4دة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17517

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 6 بتاريخ  مسجل   ،2021 4نا4ر   02

إعد د  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

  CASH«  : تسمية  لشركة 

.» MANARI

تحويل  ملو ل   : غـرض  لشركة 

وتقد4م  لخدمات.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

محمد  لخامس،  شارع  حفضان، 

مركز موالي عبد هللا،  قليم  لجد4دة. 

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

-  النسة ها ر    :  لشريكة  لوحيدة 

مناري : 1000 حصة   تماعية.

وتسيفها  تد4ر  لشركة   لتسييف: 

ها ر   محدودة  النسة  غيف  ملدة 

مناري.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

21 4نا4ر 2021 تحت رقم 25892.
   خالصة وبيان

7C

   SKILL FORMATION PRIVE
شركـة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 100.000  درهم

 ملقر  ال تماعي :  لجد4دة،  لطابق 

 لسفلي، رقم 19، زنقة  امع 

.III لقرويين، حي  لفرح،  لسعادة 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

16207

تأسيس شركـة
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل   ،2020 فبف 4ر   19 بتاريخ 

إعد د  تم   ،2020 20فبف 4ر  بتاريخ  

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية:

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية.

 Skill«  : تسمية  لشركة   

.» Formation Prive

للغات  مركز   : غـرض  لشركة 

و لتكوين  ملستمر.

قاعات  ال تماعات  كر ء 

و لندو ت و لتكوين.

 الستشارة في  لتدبيف.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  لجد4دة، 
 لطابق  لسفلي، رقم 19، زنقة  امع 

.III لقرويين، حي  لفرح،  لسعادة 
محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

  1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشريكين كالتالي: 

 : حركوس  عبد  الاله   -  لسيد 

500 حصة   تماعية.

 500  : حركوس  هشام  -  لسيد 

حصة   تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   لتسييف: 

هشام    محدودة  لسيد  غيف  ملدة 

حركوس.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

05 مارس 2020 تحت رقم 22908.
خالصة وبيان

8C

» MAZAGAN GRAINS«
شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لشقة 12، عمارة 

102، د ر  المان،  لطابق  لر بع، 

شارع محمد  لسادس،  لجد4دة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17529

 تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   ،2021 4نا4ر   19 

تم إعد د  لقانون   ،2021 4نا4ر   19

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 MAZAGAN«  : تسمية  لشركة 

.» GRAINS

بيع،  شر ء،   : غـرض  لشركة 

تصد4ر  لحبوب ومشتقاتها   ستيف د، 

و لقطاني.

 ستيف د – تصد4ر.

:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

102، د ر  المان،  لطابق  12، عمارة 

محمد  لسادس،  شارع   لر بع، 

 لجد4دة. 

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريك  لوحيد : 

 1000  : -  لسيد محمد  بو لهول 

حصة   تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   لتسييف: 

 لسيد محمد  بو لهول.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

25 4نا4ر 2021 تحت رقم 25905.
خالصة وبيان

9C
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» NABIL-IMMO«

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

 ملقر  ال تماعي :  صالة عرض رقم 

5،  قامة  لنخيل 6، طريق مر كش، 

 لجد4دة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17579

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 

موثق  بلكحل  عبد  الله   الستاد 

 ،2021 4نا4ر   12 بتاريخ  بالجد4دة، 

 ،2021 4نا4ر    18 بتاريخ  مسجل 

لشركة  إعد د  لقانون  ألسا�سي  تم 

محدودة  ملسؤولية باملميز ت  لتالية:

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

NABIL-«  : تسمية  لشركة 

» IMMO

غـرض  لشركة :  النعاش  لعقاري.

صالة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عرض رقم 5،  قامة  لنخيل 6، طريق 

مر كش،  لجد4دة. 

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريك  لوحيد : 

 1000 نبيل:  -  لسيد  ملصطفى 

حصة   تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   لتسييف: 

محدودة  لسيد  ملصطفى  غيف  ملدة 

نبيل.

تم  إل4د ع   إل4د ع  لقانوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

فاتح فبف 4ر 2021 تحت رقم 25929.
   خالصة وبيان

10C

» CLEVER ZONE«
شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 100.000  درهم

 ملقر  ال تماعي:  محل بالطابق 

 لثالث، مركز  عمال »  لنخيل«، 

شارع  لنخيل، رقم 12،   لجد4دة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17563

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 22 مسجل بتاريخ   ،2021 4نا4ر   20
إعد د  لقانون  تم   ،2021 4نا4ر  

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية.

 CLEVER«  : تسمية  لشركة 

.» ZONE

للند ء  مركز   : غـرض  لشركة 

و ملكاملات  لهاتفية.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مركز  عمال  بالطابق  لثالث، 

  ،12 رقم  »  لنخيل«، شارع  لنخيل، 

 لجد4دة. 

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشريكتين كالتالي: 

 500 بوياحيى:  يسرى  -  لسيدة 

حصة   تماعية.

 500 سلمى  لشاوي:  -  لسيدة 

حصة   تماعية.

وتسيفها  تد4ر  لشركة   لتسييف: 

بطريقة مشتفكة  ملدة غيف محدودة  

و لسيدة  بوياحيى  يسرى   لسيدة 

سلمى   لشاوي .

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

29 4نا4ر 2021 تحت رقم 25921.
   خالصة وبيان

11C

 WORKS INDUSTRY
 GENERAL

 شركـة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 100.000  درهم

 ملقر  ال تماعي :  شقة بالطابق 

 الول، رقم 62، درب  لحجار، 

 لجد4دة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17557

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد محرر عرفي محرر 

بتاريخ 12 4نا4ر 2021، مسجل بتاريخ 
تم إعد د  لقانون   ،2021 4نا4ر    18

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية.

 Works«  : تسمية  لشركة 

.» Industry General

لوضع  مقاولة   : غـرض  لشركة 

وصيانتها   لتجهيز ت  لكهربائية 

ومر قبة  ليات  لسيار ت وتجهيز تها.

شقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
درب   ،62 رقم  بالطابق  الول، 

 لحجار،  لجد4دة. 
محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشريكين كالتالي: 

 500 سرسيف:  -  لسيد  مين  

حصة   تماعية.

500 حصة  حلي:  -  لسيد زكرياء 

  تماعية.

ويسيفها   4د4ر  لشركة   لتسييف: 

مشتفكة  لسيد  مين   بطريقة 

سرسيف

و لسيد زكرياء حلي.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

29 4نا4ر 2021 تحت رقم 25938.
   خالصة وبيان

12 C

» LE PRIVE«

شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 10.000.00  درهم

 ملقر  ال تماعي:  203،  لطابق 

 لسفلي، درب  ملعيزي،  زمور.

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17567

تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2020 ديسمبف   25

تم إعد د  لقانون   ،2021 4نا4ر    22

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية.

» LE PRIVE« : تسمية  لشركة 

نشاط  ملطعمة   : غـرض  لشركة 

ومتعهد  لحفالت.

 ،203  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لطابق  لسفلي، درب  ملعيزي،  زمور.

محدد  :  ملبلغ  رأسمال  لشركة 

   100 إلى  درهم مقسم   100.000 في 

 100.00 بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشريكين كالتالي : 

 : بندحو  -  لسيد محمد فيصل 

70 حصة   تماعية.

-  لسيدة ناد4ة  لساي�سي حسني : 

30 حصة   تماعية.

ويسيفها  4د4ر  لشركة   :  لتسييف 

محمد  محدودة  لسيد  غيف  ملدة 

فيصل بندحو.

تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد4دة بتاريخ 

29 4نا4ر 2021 تحت رقم 25923.
خالصة وبيان

13C



3375 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

 M.H NEIG SERVICE
ام.اش نيج سيغفيس .ش.م.م

فيجيت ش.م.م . لسجل 
 لتجاري:7061

شارع  لريف زنقة رقم 2 درب رقم 2 
 لطابق  الر�سي-تطو ن  
  رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري28565
تأسيس  لشركة ذ ت مسؤولية 

محدودة 
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 
تم  عد د  لقانون  في20/01/2021 
للشركة  ملحدودة   ألساســــي« 

 ملسؤولية » باملميز ت  لتالية :
: شركة محدودة  - شكل  لشركة 

 ملسؤولية  
نيج  :  م. ش  تسمية  لشركة   -

سيغفيس
تنظيف   : غرض  لشركة   -
 لعمار ت و ملحالت و لبنا4ات بجميع 

 نو عها .   
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي   -
 لريف زنقة رقم 2 درب رقم 2  لطابق 

 الر�سي-تطو ن  
-  ملدة:  حددت في 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأ سيســــها.
في مائة  لف   حدد   : -  لرأسمال 
مائة  درهم مقسمة  لى    )100.000(
 1000 حصة مرقمة من فئة   )100(

درهم للو حدة موزعة كتالي : 
  لحصص  لنقد4ة:  100 حصة

  50  :  لسيد: عبد  لرحيم  لحر ق 
حصة-

 50  : - لسيد:  عبد  لسالم  ملريني 
حصة

غيف  ملدة  يسيف  لشركة  - إلد رة: 
محدودة  لسيد عبد  لرحيم  لحر ق 

وعبد  لسالم  ملريني.  
من  تبتدأ   : -  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.
توزع  ألرباح  لصافية   : - ألرباح 
حصصهم  حس2  على  ملشاركين 
بعد خصم  ملبالـغ  ملخصصة لتكوين 
 الحتياطات  ملنصوص عليها قانونا .

لــدى  تـــم  إل4ـــد ع  لقانونـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية 

لتطــو ن بتاريــخ 01/02/2021.  

تحــت رقــــم : 232 وتقييــد  لشركـة 

 : رقــم  تحــت  بالسجــل  لتجــاري 

  28565
للخالصة و لبيـــــــــــــــا ن

14C

 NOUAR-CHEMS TRANS
نوار الشمس ترانس.ش.م.م 

ش.و
تأسيس  لشركة ذ ت مسؤولية 

محدودة للشريك  لوحيد 
فيجيت ش.م.م . لسجل 

 لتجاري:7061

حد4ة 2 مدشر بوريان  ماعة عين 

 لحصن تطو ن 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

28561

في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 
تم  عد د  لقانون   ,2021  /01/  23

للشركة  ملحدودة   ألساســــي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية :

: شركة محدودة  - شكل  لشركة 

 ملسؤولية  

نو ر  لشمس    : تسمية  لشركة   -

تر نس

- غرض  لشركة  : نقل  الشخاص 

لحساب  لغيف.   

- عنو ن  ملقر  ال تماعي : حد4ة 2 

مدشر بوريان  ماعة عين  لحصن 

تطو ن 

-  ملدة:  حددت في 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأ سيســــها

مائة  لف   في  حدد  -  لرأسمال: 

مائة  درهم مقسمة  لى    )100  000(

 1000 حصة مرقمة من فئة   )100(

درهم للو حدة موزعة كتالي : 

  لحصص  لنقد4ة: 100 حصة

 100 حلتوت:   عتمان   لسيد: 

حصة-

يسيف  لشركة ملدة غيف   : - إلد رة 

محدودة  لسيد   عتمان حلتوت.  

من  تبتدأ   : -  لسنة  ال تماعية 

فاتح 4نا4ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

توزع  ألرباح  لصافية   : - ألرباح 

على  ملشاركين حس2 حصصهم بعد 

لتكوين  لـغ  ملخصصة  خصم  ملبا 

 الحتياطات  ملنصوص عليها قانونا .

لــدى  تـــم  إل4ـــد ع  لقانونـــي   

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية 

لتطــو ن بتاريــخ 29/01/2021.  

وتقييــد   225 رقــــم  تحــت 

بتاريــخ:  بالسجــل  لتجــاري   لشركـة 

01/01/2021 تحــت رقــم: 28561.  
للخال صة و لبيـــــــــــــــا ن

15C

  QUATRES MACARONS

SARL
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببفشيد   26/01/2021 بتاريخ 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص    لتالية :

 QUATRES  :  لتسمية 

.MACARONS  SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

وبيع  مخبزة   :  لهدف  ال تماعي 

 لحلويات

رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في 4د :

- فيصل  لشبهي 17.000 درهم

 -  ملهدي  لشبهي 17.000   درهم

- سعد  لشبهي 16.000 درهم

- عمر  لشبهي 17.000  درهم

- شيماء  لشبهي 17.000 درهم

- خولة  لشبهي 16.000  درهم

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل عام.

 ملقر  ال تماعي : مڭازة  لكائنة ب 

23 شارع  لشريف  لر �سي حي  المل 

برشيد.

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
وشيماء  :  ملهدي  لشبهي  للسيد4ن 

 لشبهي ملدة غيف محددة.
تم  إل4د ع   إل4د ع  لقانوني: 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تم  كما   123/2021 رقم  تحت 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 
عدد تحت   03/02/2021  بتاريخ 

.12605
16C

   EXPERT CREATOR  SARL   
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  ببفشيد   25/01/2021 بتاريخ 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص    لتالية :
  EXPERT CREATOR  :  لتسمية   

  SARL
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة 
مكت2   :  لهدف  ال تماعي 

 لدر سات و الستشارة  لقانونية
رأس  ملال: حدد رأسمال  لشركة 

بمبلغ 100000   درهم في 4د 
فاطمة  لزهر ء  ملساعدي    -

32.000 درهم
   33.000 محمد  ملساعدي    -  

درهم
-  مين  لسباعي  33.000   درهم

من  سنة  بتد ء   99 - ملدة: 
 لتأسيس  لنهائي.

 31 4نا4ر إلى   1 من   لسنة  ملالية: 
ديسمبف من كل عام.

تجزئة   277  ملقر  ال تماعي: 
 302 ب2   لقادري  لطابق  الول 
أعطي حق  لتسييف  برشيد  لتسييف: 
فاطمة  لزهر ء  ملساعدي   للسيدة: 

ملدة غيف محددة.
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تم  كما   125/2021 رقم  تحت 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 
عدد تحت   03/02/2021  بتاريخ 

   .12609  
17C
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  HAVANA CLUB SARL 
بمقت�سى عقد  بتاريخ 06/1/2021 

وضع  لنظام  ألسا�سي  تم  سطات  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

  HAVANA CLUB  :  لتسمية 

. SARL

ذ ت  شركة.   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة  

 لهدف  ال تماعي : مقهى  

رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

بمبلغ

مقسمة  لى 50.000 درهم في 4د :

-  عزيز  يهري 25.000 درهم
زين  لعابد4ن  يهري25000    -

درهم  

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

عالل  شارع   :  ملقر  ال تماعي 
حمد   لطابق  الول  عمارة   لفا�سي 

سطات 

حق  لتسييف  أعطي    لتسييف: 

للسيد عزيز  يهري ملدة غيف محددة.

تم  إل4د ع   إل4د ع  لقانوني: 

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بسطات 

تحت رقم28 /2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  بالسجل  لتجاري   لشركة 

12/01/2021 تحت عدد 6285 .

18C

 YZ COMMERCES ET 
SERVICES SARL A.U

بمقت�سى عقد بتاريخ 7/10/2020 

وضع  لنظام  ألسا�سي  تم  بسطات 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

لشريك و حد و لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 YZ COMMERCES   :  لتسمية 

. ET SERVICES SARL A.U

ذ ت  شركة   لصفة   لقانونية: 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك و حد .

:  ستيف د   لهدف  ال تماعي 
وتصد4ر  ملو د  لغذ ئية ومستحضر ت 

 لتجميل
رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

بمبلغ 100.000درهم في 4د :
-  4ونس كوك2 100.000 درهم 

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 4نا4ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة.

 50 رقم  شقة   ملقر  ال تماع  : 
إقامة  ملنتزه  مانيا  حي   3 عمارة 

سطات.
حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
للسيد 4ونس كوك2 وزهور خرمودي  

ملدة غيف محددة.
تم  إل4د ع   :  إل4د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
 2020/  1127 رقم  تحت  بسطات 
بالسجل  تسجيل  لشركة  تم  كما 
تحت   27/10/2020  لتجاري بتاريخ 

عدد6165  .
19C

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية

 عدد 5627 بتاريخ 20 4نا4ر 2021 
 باإلعالن  لذي 4حمل

رقم 610P  لصفحة 986 و 987
شركة إنيان مود4رن دوسيففيس 

ش.ذ.م.م
UNION MODERNE 

DE SERVICES
UNION MODERNE  :  بدال من 

.DE SERVICES
 لسجل  لتجاري رقم 322687

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

......................................................
باالستقالة  علما  4حيط  لشركاء 
لحرش  زين2  كمسيفة  لسيدة 
رقم  بطاقة  لتسجيل  تحمل  و لتي 

BJ03299A مع إبر ء ذمتها.
......................................................
......................................................
UNION MODERNE  :  4قرأ 

.DE SERVICES

 لسجل  لتجاري رقم 322687

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

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

باالستقالة  علما  4حيط  لشركاء 

لحرش  مريم  كمسيفة  لسيدة 

رقم  بطاقة  لتسجيل  تحمل  و لتي 

BJ03299A مع إبر ء ذمتها.

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

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

) لباقي ال تغييف فيه.(

fp3conseil

PLOMBERIE SKOURA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

fp3conseil

 rue laal yacout ، 20500، casa 22

maroc

plomberie skoura شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 لهو مي لخليطة بوسكورة 

 لد ر  لبيضاء - 

27182  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.171227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2018 من شتنبف   21  ملؤرخ في 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 plomberie ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    skoura

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

دو ر لهو مي لخليطة بوسكورة  لد ر 

27182  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

لعدم قدرتها على   :  ملغرب نتيجة ل 

نشاطها  لثجاري  لدي  مو صلة 

 نشاء من   له.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

بوسكورة  لد ر  لخليطة  لهو مي 

27182  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:
شرقاوي  محمد      لسيد)ة( 

لخليطة  لهو مي  دو ر  عنو نه) (  و 

بوسكورة  لد ر  لبيضاء 27182  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2018 أكتوبر  من   29

.680518

1I

ARYAS CONSULTING

BEST PRICE EQUIPMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

 BEST PRICE EQUIPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 رقم 

23 عمارة د، إقامة  لحد4قة  لكبفى، 

شارع إبن عائشة و شارع إبن سينا 

كليز، مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

103805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PRICE EQUIPMENT
-أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
أشغال  و  وأعمال  لنجارة   لبناء 
تكييف وصيانة   ,  لتفصيص وكهرباء 
 ملساحات  لخضر ء.-مستشار 
كل  ملشاريع  وتنفيد  عقاري.-در سة 

 لعقارية..
مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إقامة  لحد4قة  د،  عمارة   23 رقم 
 لكبفى، شارع إبن عائشة و شارع إبن 
سينا كليز، مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة  لسماللي هند 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لسماللي هند عنو نه) ( 
حي تاركة 2 رقم 156،مر كش 20000 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لسماللي هند عنو نه) ( 
حي تاركة 2 رقم 156،مر كش 20000 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
مارس   23 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 2998.
2I

AL ASSASSE AFFAIRES

FAST FOOD SNAK
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

FAST FOOD SNAK
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
أعطى  لسيد)ة(   2021 4نا4ر   12  

سعيدة  لطاهوري  لحامل 
رقم   للبطاقة  لوطنية  )ة( 
بالسجل  NQ165312 ملسجل 
باملحكمة  لتجارية   93972  لتجاري 
لألصل  حق  لتسييف  لحر  بمكناس 
عمارة   2 رقم  ب   لتجاري  لكائن 
 - مكناس  رياض  لبستان  سوسن 
للسيد)ة(  مكناس  ملغرب   50000
للبطاقة  رشيد  لر ي  لحامل)ة(  
 لوطنية رقم C788797  ملدة 3 سنة 
تبتدئ من 01 4نا4ر 2021 و تنتهي في 
في  ملئة   30 مقابل   2022 فبف 4ر   01

من  ألرباح  لصافية.

3I

KARIMA EL HAUZI

حديد أيوب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC

حد4د أ4وب  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرآب، 
زنقة  لحسيمة رقم 20 - 90050 

أصيال  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
حد4د   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

أ4وب .
غرض  لشركة بإ4جاز :  لحد دة و 

بيع  لحد4د و  أللومنيوم .

مرآب،   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 90050  -  20 رقم  زنقة  لحسيمة 

أصيال  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : أ4وب  لشاعر  لنجي2   لسيد 
800 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
أ4وب  لشاعر  لنجي2   لسيد 
 20 رقم  زنقة  لحسيمة  عنو نه) ( 

90050 أصيال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
أ4وب  لشاعر  لنجي2   لسيد 
 20 رقم  زنقة  لحسيمة  عنو نه) ( 

90050 أصيال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
30 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية باصيلة  

2020 تحت رقم 103/2020.
2I

Tigos

ZAHRATE AL MALAYIKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 70
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ZAHRATE AL MALAYIKA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26, شارع 
مرس  لسلطان,  لطابق  ألول, شقة 

رقم 3   - 20130   لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
272065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 د نبف   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAHRATE AL MALAYIKA
زر عة و   : غرض  لشركة بإ4جاز 

تجارة  لزعفر ن.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 26, شارع 
شقة  مرس  لسلطان,  لطابق  ألول, 
20130   لد ر  لبيضاء   -    3 رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  للطيف حسين :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد رشيد حسين :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسين  عبد  للطيف   لسيد 
/1352 عنو نه) ( تجزئة  ملسيفة رقم 

 6  لدروة  26202 برشيد  ملغرب.
عنو نه) (  حسين  رشيد   لسيد 
1352/ 6  لدروة   تجزئة  ملسيفة رقم 

26202 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حسين  عبد  للطيف   لسيد 
/1352 عنو نه) ( تجزئة  ملسيفة رقم 

 6  لدروة  26202 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 727892.
5I

FIDUCIAIRE HAMDELS

PEISA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
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PEISA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 RUE 67 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 CHEVALIER BALLARD 5EME

ETG N°16  - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.321627
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 شتنبف   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   500 حد ن 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
سعيد  لز كي بتاريخ 18 شتنبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 729663.
6I

 ئتمانية ما ستف ل

 SOCIÉTÉ ALMIBOU
NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 ئتمانية ما ستف ل
تجزئة السيكون  لقطعة 7/17 ز وية 

زنقة طنجة و زنقة  بن  لخطي2 
 ألطلس فاس ، 30100، فاس 

 ملغرب
  SOCIÉTÉ ALMIBOU NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 2  

 لقطعة 67 تجزئة  اد عين قادوس  
- 30000 فاس  ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25129
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  فاطمة  مليد ري  
700 حصة   تماعية من أصل 700 
)ة(   سماعيل  حصة لفائدة   لسيد 

بورحا4ل بتاريخ 13 أكتوبر 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
نونبف   11 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3052/2020.
7I

 ئتمانية ما ستف ل

 SOCIÉTÉ ALMIBOU
NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية ما ستف ل
تجزئة السيكون  لقطعة 7/17 ز وية 

زنقة طنجة و زنقة  بن  لخطي2 
 ألطلس فاس ، 30100، فاس 

 ملغرب
  SOCIÉTÉ ALMIBOU NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي متجر 

رقم 2  لقطعة 67 تجزئة  اد عين 
قادوس  - 30000 فاس .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25129
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   11 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3052/2020.
8I

 ئتمانية ما ستف ل

 SOCIÉTÉ ALMIBOU
NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د4د للشركة

 ئتمانية ما ستف ل
تجزئة السيكون  لقطعة 7/17 ز وية 

زنقة طنجة و زنقة  بن  لخطي2 
 ألطلس فاس ، 30100، فاس 

 ملغرب
   SOCIÉTÉ ALMIBOU NÉGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 

رقم 2  لقطعة 67 تجزئة  اد عين 

قادوس  - 30000 فاس   ملغرب .

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم تعيين 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

بورحا4ل  سماعيل كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   11 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3052/2020.

9I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

LES RELAIS DE TAHLA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة  لعربية  لسعود4ة – رقم 

 لعمارة -20  لطابق  ألول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

LES RELAIS DE TAHLA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي باب 

 للوطة ظهر  لحلحال تاهلة 22 تازة  

- 35000 فاس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1917

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 أكتوبر   22 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.233.000«

 1.333.000« إلى  درهم«   100.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 32.

10I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

LES RELAIS DE TAHLA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة  لعربية  لسعود4ة – رقم 

 لعمارة -20  لطابق  ألول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

LES RELAIS DE TAHLA  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي باب 

 للوطة ظهر  لحلحال تاهلة 22 تازة  

- 35300 تاهلة   ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1917

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 أكتوبر   22 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 

من  أي  درهم«   1.105.000« قدره 

 228.000« إلى  درهم«   1.333.000«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 32.

11I

EL OUARRAD AZIZ

SOHAJ TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

SOHAJ TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 22 

تعاونية سيدي عي�سى  4ت حرز هللا  

- 51000  لحا 2  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOHAJ : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغيف.

 22 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تعاونية سيدي عي�سى  4ت حرز هللا  - 

51000  لحا 2  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حاجي  حجي2   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   حاجي  حجي2   لسيد 

تعاونية سيدي عي�سى  4ت حرز هللا  

51000  لحا 2  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   حاجي  حجي2   لسيد 

تعاونية سيدي عي�سى  4ت حرز هللا 

51000  لحا 2  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 150.

12I

REZZOUG CAR  . رزوك كار

REZZOUG CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

REZZOUG CAR  . رزوك كار
شارع موالي أحمد لكر ري - عمارة 
مونية  ، 22   لطابق  ألول - و دة 
 rue moulay ahmed lagrari .

 immeuble Mounia 1ier étage
N°5، 60000، و دة  ملغرب

Rezzoug car  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 Bd وعنو ن مقرها  إل تماعي

 moulay Ahmed lagrari imm
 mounia 22 1er étage - 60000

.Oujda Maroc
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26193

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تم تعيين 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( كناش 
هناء كمسيف وحيد تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   27 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2757.

13I

FLASH ECONOMIE

LEITH GROS OEUVRES
إعالن متعدد  لقر ر ت

LEITH GROS OEUVRES شركة
رأسمالها:80000 درهم

مقرها  إل تماعي:رقم أ 72  1 رياض 
ويسالن مكناس

رقم  لتقييد في  لسجل 
 لتجاري:28501

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
قرر   2020 د نبف   03   ملؤرخ بتاريخ 

ما 4لي:
في  لشركة  مسيف  د4د  تعيين 
 لسيدة فاطمة  لزهر ء  ملعدور مكان 
 لسيدة  مروة  لعلمي و  لسيد زكرياء 

بنعميف -

من  لنظام   13 تعد4ل  لفصل 
 ألسا�سي للشركة -

تفويت حصص من قبل  لسيدة 
زهور بن رحال بصفتها شريكة حتى 
من  لحصص  ملستحقة لها في    20٪
 160 أي   ، أعاله   لشركة  ملذكورة 
حصة و  لسيدة مروة  لعلمي بصفتها 
 320 عن  للتنازل  ة 

ً
مشارك مسيفة 

حصة   تماعية مستحقة لها أ4ًضا 
للسيد   ،  40٪ في  لشركة  ملذكورة 
 320 4متلك   بنعميف  لذي  زكرياء 
سيمتلك  و لذي  في  لشركة  حصة  
ما  أي   ، حصة  ملتبقية   لثمانين- 
مجموعه أربعمائة حصة ، و  لسيدة

فاطمة  لزهر ء  ملعدور أربعمائة   
حصة   تماعية  200 حصة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   22 بتاريخ  بمكناس   لتجارية 

2020 تحت رقم 2233
12I

EURO DENTAIRE SARL

TLK TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TLK TRANS SARL
 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA II 6ème étage    Appt.
 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TLK TRANS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 زنقة 

 لعر ق  قامة  لصفا و  ملروى شقة 
رقم 33 - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77299
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   03  ملؤرخ في 
 TLK شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 100.000 رأسمالها  مبلغ    TRANS
 7 مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
و  ملروى  زنقة  لعر ق  قامة  لصفا 
شقة رقم 33 - 90000 طنجة  ملغرب 

نتيجة ل :  ائحة كرونا و ملنافسة.

زنقة   7 و حدد مقر  لتصفية ب 

 لعر ق  قامة  لصفا و  ملروى شقة 
رقم 33 - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  دريس   لخويل 

طنجة   90000 طنجة  عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237105.

15I

CABINET ECAF

PHARMACIE MAEIN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET ECAF

حي  لسالم بلوك 12 رقم 02 سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب

PHARMACIE MAEIN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لخيف 

 لشطر 2 رقم  لد ر 360 سيدي 

سليمان  - 12200 سيدي سليمان  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 مارس   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMACIE MAEIN
غرض  لشركة بإ4جاز : صيدلية .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  لخيف 
سيدي   360 رقم  لد ر   2  لشطر 
سيدي سليمان    12200  - سليمان  

 ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مهدي  لزيزي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مهدي  لزيزي    لسيد 
معاد  زياد  قامة  بن  طارق   9 رقم 
12000  لقنيطرة   2  لقنيطرة   شقة 

 ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مهدي  لزيزي    لسيد 
معاد  زياد  قامة  بن  طارق   9 رقم 
12000  لقنيطرة   2  لقنيطرة   شقة 

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 06 

غشت 2020 تحت رقم 123/2020.
16I

SAVOIR EXPERT

PROSTEF TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
PROSTEF TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة  6 
عمارة  10 بلوك 8 تجزئة   لرشاد 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROSTEF TRAV

مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

نقل  لبضائع.

مقاول أعمال متنوعة.

 6 شقة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تجزئة   لرشاد   8 بلوك   10 عمارة  

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أشرف  دويرة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أشرف  دويرة   لسيد 

تجزئة    8 بلوك   10 عمارة    6 شقة  

 لرشاد صفرو 31000 صفرو  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أشرف  دويرة   لسيد 

تجزئة    8 بلوك   10 عمارة    6 شقة  

 لرشاد صفرو 31000 صفرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

12 د نبف  بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2020 تحت رقم 270.

17I

FIDUCOMPTA

MOULIM  IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCOMPTA
 لرقم 13  شارع  لحرية مكت2 10 
 ملد4نة  لجد4دة    سفي ، 26000، 

 سفي  ملغرب
MOULIM  IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 رف لهودي طريق  لصويرية  لحي 
 لصناعي تجزئة 56 57 93 92 - 

26000  سفي  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2673

بمقت�سى  لجمع  لعام 
4ونيو   22 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة  رفع  تم   2019
درهم«   17.500.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   2.500.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   20.000.000«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 163.
19I

fp3conseil

HIGH LINE TEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

fp3conseil
 rue laal yacout ، 20500، casa 22

maroc
HIGH LINE TEX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

 RUE 06 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 REAUMUR QUARTIE R DES

 HOPITAUX CASA - 20500 CASA
.MAROC
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.218875

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبف   30  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 HIGH LINE ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ     TEX

 06 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 RUE REAUMUR QUARTIE R

 DES HOPITAUX CASA - 20500

عدم   : ل  نتيجة   CASA MAROC

قدرة  لشركة على مو صلة نشاطها 

 لتجاري .

 RUE 22 و حدد مقر  لتصفية ب 

 AICHA OUM AL MOUMININE

 SIDI BELYOUT CASA - 20500

 .CASABLANCA MAROC

و عين:
تازى  هشام    محمد   لسيد)ة( 

 RUE REAUMUR عنو نه) (   و 

 QUARTIE R DES HOPITAUX

 CASA 06 20500 CASA MAROC

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 759327.

20I

AMIATIS CONSEIL

TRANS ADAZI
إعالن متعدد  لقر ر ت

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TRANS ADAZI »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
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وعنو ن مقرها  ال تماعي: مجموعة 
 لتقّدوم GH2-17 ،  لطابق  لثاني ، 
سيدي  لبفنو�سي - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.217123

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 09 نونبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: • 
قبول تحويل أسهم  لشركة و ملو فقة 
رقم  -  لسيد محسن لبيض،  عليها: 
 ،BK382685  لبطاقة  لوطنية رقم 
سهم   500 بيع  طريق  عن  تحويل 
لصالح  لسيد عبد  لسميع لبيض، 
 .BK135958 رقم   لبطاقة  لوطنية 
لبيض،  لبطاقة  محسن  -  لسيد 
نقل عن   ،BK382685  لوطنية رقم 
سهم لصالح  لسيد   500 طريق بيع 
حميد لبيض،  لبطاقة  لوطنية رقم 

.M387572
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
محسن  قبول  ستقالة  لسيد   •
رقم  لبيض،  لبطاقة  لوطنية 
BK382685 من مهامه كمسيف وحيد 
ذمة  لسيد محسن  إبر ء   • للشركة. 
تعيين   • للشركة.  إد رته  لبيض عن 
-  لسيد  للشركة:   ملسيف4ن  لجدد 
حميد لبيض، لبطاقة  لوطنية  رقم 
-  لسيد عبد  لسميع  ؛   M387572
رقم  لبيض، لبطاقة  لوطنية  

.BK135958
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
•  متد د غرض  لشركة إلى  إلنعاش 

 لعقاري.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لشكل  لقانوني للشركة 
بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

غرض  لشركة
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لحصص
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لرأسمال

على  4نص  23:  لذي  رقم  بند 
ما4لي:  لتسيف

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 757017.
21I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SOTRAMAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
SOTRAMAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي   4ت 
منصور  بشتك  4ت  ورير محافظة 

 لحوز وال4ة مر كش - 20000  
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11617
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SOTRAMAT
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
بشتك   إل تماعي حي   4ت منصور  
وال4ة  محافظة  لحوز   4ت  ورير 
مر كش  ملغرب    20000  - مر كش 

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي   4ت 
بشتك  4ت  ورير محافظة  منصور  
 لحوز وال4ة مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب. 
و عين:

و  محمد   ملند4لي   لسيد)ة( 
مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   31 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 119123.

22I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SICOMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
SICOMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر فيال 
رقم 211  ملسيفة 3 س  - 20000 

مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2239

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   29  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SICOMAR
مقرها  وعنو ن  درهم   2.600.000
 إل تماعي متجر فيال رقم 211  ملسيفة 
3 س  - 20000 مر كش  ملغرب نتيجة 

ل :  الزمة  القتصاد4ة               .
متجر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
فيال رقم 211  ملسيفة 3 س  - 20000 

مر كش  ملغرب. 
و عين:

و  بغومد ن  محمد    لسيد)ة( 
مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 119020.

23I

AL AGADIR

LA STE  IGLESIAS Y PINEDA
إعالن متعدد  لقر ر ت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكاد4ر

 LA STE  IGLESIAS Y PINEDA
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
محمد  لخامس شارع محمد 

 لخامس 90060 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 أبريل 2020
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  -1:  لذي  رقم  قر ر 
تجد4د    1-   : 4لي   ما  تقرر  ما4لي:   
 « شركة  مسيف  لشركة   صالحية 
  «   LA STE  IGLESIAS Y PINEDA
  NOUR EL HOUDA BEN   للسيدة

HADDAD ملدة  غيف محدودة.  
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم --:  لذي 4نص على ما4لي: 

 --
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4وليوز   12 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 3206.
22I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

IBIL TRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
IBIL TRAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر فيال 
رقم 211  ملسيفة 3 س  - 20000 

مر كش  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8131
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 
 IBIL شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 100.000 رأسمالها  مبلغ    TRAD
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 
فيال رقم 211  ملسيفة 3 س  - 20000 
:  الزمة  ل  نتيجة  مر كش  ملغرب 

 القتصاد4ة.
متجر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
فيال رقم 211  ملسيفة 3 س  - 20000 

مر كش  ملغرب. 
و عين:

بيغومد ن  محمد     لسيد)ة( 
20000 مر كش  ملغرب   . و عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119290.
25I

AL AGADIR

شركـة بريسينك اب
إعالن متعدد  لقر ر ت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكاد4ر

شركـة بريسينك  ب »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 
 ملحمدي ف1--5627  أكاد 4ر  - 

80000 أكاد4ر  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: --.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 25 شتنبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم -1:  لذي 4نص على ما4لي: 
تفويت  لسـيد   : حصص  تفويت   /

 فضول محمد طه  مجموع  لحصص 
بريسينك  شركة  في  4متلكها   لتي 
حصة من   500 في  تتمثل  و لتي   ب 
حصة لفائدة  لسيد   1000 مجموع 
فتوزيع  وبالتالي   ، حمزة   ملنصور 
 :  لحصص أصبح على  لشكل  لتالي 
1000 حصة        :  لسيد  ملنصور حمزة 

100.000 درهم
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  ---:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: -- 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 97970.
26I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

YOJUNI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
YOJUNI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 

 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 
تغزوت  - 20000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.82889
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  15 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 10.000 رأسمالها  مبلغ    YOJUNI
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 
 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 
مر كش  ملغرب   20000  - تغزوت  

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
درب  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 

تغزوت  - 20000 مر كش  ملغرب. 
و عين:

  JULIEN MARCEL  لسيد)ة( 
 20000  . عنو نه) (  و   CANCOIN
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119292.
27I

STE SUD EST GESTION SARL

SAHARA STUDIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  لعمارة 99 شارع موالي 

علي  لشريف ، 52000،  لرشيد4ة 
 ملغرب

SAHARA STUDIES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
محمد  لكوري رقم 32 مكرر - 

52000  لرشيد4ة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8303

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
SAHARA STUDIES  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
رقم  زنقة محمد  لكوري   إل تماعي 
32 مكرر - 52000  لرشيد4ة  ملغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط  لشركة.
زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - مكرر   32 رقم  محمد  لكوري 

52000  لرشيد4ة  ملغرب. 
و عين:

و  مصطفى   لشادلي   لسيد)ة( 
شارع  كلتوم  تجزئة  م  عنو نه) ( 
 93150  1 شقة   52 رقم  زيمبابوي 

مارتيل  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد4ة  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 20.
28I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

OROSCOPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
OROSCOPE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس زنقة  ملعتمد بن 
عباد عمارة  لطعارجي  لطابق 1 

شقة رقم 2  ليز مر كش - 20000 
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53819
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   22  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد OROSCOPE  مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
محمد  شارع  مقرها  إل تماعي 
 لخامس زنقة  ملعتمد بن عباد عمارة 
 لطعارجي  لطابق 1 شقة رقم 2  ليز 
مر كش  ملغرب   20000  - مر كش 

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
محمد  لخامس زنقة  ملعتمد بن عباد 
1 شقة رقم  عمارة  لطعارجي  لطابق 
مر كش   20000  - مر كش  2  ليز 

 ملغرب. 
و عين:

ركن  موالي  عفر    لسيد)ة( 
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مر كش   20000  .  لد4ن و عنو نه) ( 
 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   15 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119567.
29I

AMIATIS CONSEIL

SMBH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
SMBH شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 ، 
شارع أوفيفن - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.80635

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   700.000,00« قدره 
إلى  درهم«   700.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   1.200.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء     لتجارية 
 12 4نا4ر 2021 تحت رقم 761181.
30I

AMIATIS CONSEIL

 CONSORTIUM MAROCAIN
DE COMMERCIALISATION

شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 CONSORTIUM MAROCAIN DE
COMMERCIALISATION شركة 

 ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
 لجد4دة ، كلم 10.5 ليساسفة - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.119977

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   10.000.000,00«
إلى  درهم«   15.000.000,00« من 
»25.000.000,00 درهم« عن طريق :  

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761231.

31I

AMIATIS CONSEIL

CIMENTRA SANITAIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
CIMENTRA SANITAIRE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لطابق 
 ألول رقم 131 تجزئة فرج، سيدي 
معروف - 20.000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.120727

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 20 نونبف 2020 تقرر حل 
CIMENTRA SANITAIRE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 

رأسمالها 830.000,00 درهم وعنو ن 
مقرها  إل تماعي  لطابق  ألول رقم 
131 تجزئة فرج، سيدي معروف - 

20.000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
اللوضعية  لسلبية للشركة .

و عين:
و  شهي2  هشام     لسيد)ة( 
رقم   ، بشرى  تجزئة  عنو نه) (  
20000  لد ر  معروف  سيدي   03
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  لطابق   2020 نونبف   20 بتاريخ 
سيدي  تجزئة فرج،   131  ألول رقم 
20.000  لد ر  لبيضاء   - معروف 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761177.
32I

AMIATIS CONSEIL

 MADEC HOME PERSONAL
CARE

شركة  ملساهمة
رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 MADEC HOME PERSONAL

CARE شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
 لجد4دة ، كلم 10.5 ليساسفة - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.375123

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   5.000.000,00«

إلى  درهم«   3.000.000,00« من 
  : عن طريق  درهم«   8.000.000,00«

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761233.
33I

AMIATIS CONSEIL

SOTRAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
SOTRAC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 ألول رقم 131 تجزئة فرج ، سيدي 
معروف - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.313759

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   1.200.000,00«
إلى  درهم«   800.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   2.000.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761179.
32I

AMIATIS CONSEIL

MADEC WORLD FOOD
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
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 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

MADEC WORLD FOOD شركة 
 ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
 لجد4دة ، كلم 10.5 ليساسفة - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.375125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   5.000.000,00«
إلى  درهم«   3.000.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   8.000.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761232.
35I

AMIATIS CONSEIL

STEEL CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
STEEL CENTER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لضحى 1 ،  لطابق  لر بع، 

 لشقة 8 ،إقامة  لحمد - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.228287

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   3.000.000,00«
إلى  درهم«   2.000.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   5.000.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761180.
36I

AMIATIS CONSEIL

 LA CHAINE DE
DISTRIBUTION 10

إعالن متعدد  لقر ر ت

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 LA CHAINE DE DISTRIBUTION

10 »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 
 لجد4دة ، كلم 10.5 ليساسفة - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.278087

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
 لقبول و ملو فقة على تحويل حصة 
شركة  طرف  من  و حدة  إ تماعية 
VMM،  لسجل  لتجاري رقم 30753 
 ،AVENIR FINANCES لصالح 

 لسجل  لتجاري رقم 119259.
على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: تم رفع رأسمال  لشركة بمبلغ 
درهم«   17.500.000,00« قدره 
إلى  درهم«   9.000.000,00« من  أي 
عن طريق  درهم«   26.500.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء   :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ملساهمات 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
رأسمال  لشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761178.
37I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SICOMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
SICOMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : متجر 

فيال رقم 211  ملسيفة 3 س - 20000 
مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2239

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   SICOMAR
 2.600.000  ملحدودة مبلغ رأسمالها 
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
 - س   3 211  ملسيفة  متجر فيال رقم 
20000 مر كش  ملغرب نتيجة الالزمة 

 القتصاد4ة.
و عين:

و  بغومد ن   محمد    لسيد)ة(  
مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
متجر  وفي   2020 د نبف   10 بتاريخ 
فيال رقم 211  ملسيفة 3 س - 20000 

مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119658.
38I

AMIATIS CONSEIL

MASSAR HOLDING
تأسيس شركة  ملساهمة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MASSAR HOLDING »شركة 

 ملساهمة« 
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية سابينو ، تجزئة رقم 20 
،  لنو صر -، 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.280269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   12
 ألسا�سي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتالية:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MASSAR HOLDING
شركة   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

قابضة ؛
و ملشاركة  ملباشرة  -  الستحو ذ 
في  ميع  لعمليات  غيف  ملباشرة  أو 
أو  لشركات  لتي تم إنشاؤها أو عن 
وسيلة  بأي  إنشاء  لشركات  طريق 
أو  وال سيما عن طريق  ملساهمة   ،
أو  أو  الندماج  في  ألسهم   الكتتاب 
عن طريق شر ء  ألور ق   ،  لتوحيد 

 ملالية و / أو  لحقوق  ال تماعية ؛
- شر ء وبيع  ميع  ألور ق  ملالية 

 ملدر ة أو غيف  ملدر ة ؛
في  و ملشاركة  -  إلستغالل 

إستغالل أي مقاولة ؛
وإد رة  و ستئجار  وتأ يف  شر ء   -
وتطوير  ميع  لعقار ت  وتشغيل 

سو ء كانت مبنية أم ال.
إ ر ء  ميع عمليات  لتسويق   -
و لتجارة لجميع  ملنتجات و ألصناف 
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- أخذ أو حيازة أو  ستغالل أو بيع 
أي ترخيص أو بر ءة  ختف ع  أو شر ء 
موضوع  في  تدخل  تجارية  عالمة  أو 

 لشركة و الستيف د و لتصد4ر..
:  ملنطقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20 تجزئة رقم   ،  لصناعية سابينو 
20000  لد ر  لبيضاء   - ،  لنو صر 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.
رأسمال  لشركة  ويبلغ 

57.600.000 درهم،
مقسم كالتالي:

قدم   : بيوكناش  أحمد   لسيد 
من  إ تماعية  حصة   13.300
 BIOUGNACH شركة  طرف 
بقيمة   AMEUBLEMENT

1.396.200,00 درهم.
قدم   : بيوكناش  أحمد   لسيد 
من  إ تماعية  حصة   28.072
 BIOUGNACH شركة  طرف 
بقيمة   EQUIPEMENTS

21.520.000,00 درهم.
قدمت   : بالكورة  ليلى   لسيدة 
من  إ تماعية  حصة   13.300
 BIOUGNACH شركة  طرف 
بقيمة   AMEUBLEMENT

1.396.200,00 درهم.
قدمت   : بالكورة  ليلى   لسيدة 
من  إ تماعية  حصة   28.072
 BIOUGNACH شركة  طرف 
بقيمة   EQUIPEMENTS

21.520.000,00 درهم.
 : بيوكناش  نو ل   لسيدة 
إ تماعية  حصة   2.200 قدمت 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   AMEUBLEMENT

251.900,00 درهم.
 : بيوكناش  نو ل   لسيدة 
إ تماعية  حصة   6.009 قدمت 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   EQUIPEMENTS

2.690.000,00 درهم.
 : بيوكناش  هللا  عبد   لسيد 
إ تماعية  حصة   2.200 قدم 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 

بقيمة   AMEUBLEMENT
251.900,00 درهم.

 : بيوكناش  هللا  عبد   لسيد 
إ تماعية  حصة   6.009 قدم 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   EQUIPEMENTS

2.690.000,00 درهم.
 : بيوكناش  حسن   لسيد 
إ تماعية  حصة   2.200 قدم 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   AMEUBLEMENT

251.900,00 درهم.
 : بيوكناش  حسن   لسيد 
إ تماعية  حصة   6.009 قدم 
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   EQUIPEMENTS

2.690.000,00 درهم.
بيوكناش  إسماعيل   لسيد 
إ تماعية  حصة   2.200 قدم   :
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   AMEUBLEMENT

251.900,00 درهم.
بيوكناش  إسماعيل   لسيد 
إ تماعية  حصة   6.009 قدم   :
 BIOUGNACH شركة  طرف  من 
بقيمة   EQUIPEMENTS

2.690.000,00 درهم.
مجلس  أعضاء  أو   ملتصرفون 

 لرقابة: 
 لسيد أحمد بيوكناش بصفته) ( 
 12 عنو نه) (  إد رة  مجلس  رئيس 
م.ج  مكررعبد  ملؤمن  ملوحدي 

50060 مكناس  ملغرب
بصفته) (  بالكورة  ليلى   لسيدة 
 12 عنو نه) (  إد رة  عضومجلس 
م.ج  مكررعبد  ملؤمن  ملوحدي 

50060 مكناس  ملغرب
بيوكناش  هللا  عبد   لسيد 
إد رة  عضومجلس  بصفته) ( 
زنقة  بن   ، شارع  لنخيل  عنو نه) (  

 لزبيف م.ج 50060 مكناس  ملغرب
 لسيد حسن بيوكناش بصفته) ( 
 119 عنو نه) (  إد رة  عضومجلس 
 50060 حي  ملنزه  4اسمين  زنقة 

مكناس  ملغرب

بيوكناش  إسماعيل   لسيد 
إد رة  عضومجلس  بصفته) ( 
م.ج  أنتسيف بي  زنقة   12 عنو نه) ( 

50060 مكناس  ملغرب
مر ق2 أو مر قبي  لحسابات :

 CKF AUDIT ET  لشركة 
) (بصفته خبيف محاس2   CONSEIL
ومر ق2 حسابات  لشركة عنو نه) ( 
طريق   ، ،  لطابق  لثالث   53 مكت2 
عين  لسبع   لرباط مجمع  لحد4قة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�سي 
توزيع  و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
توزع  ألرباح كل وحس2 حصته 

في  لشركة.
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وتعيين  هاز  لشركة  ملخول 

له  لبث في طلبات  لقبول :
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 752670.

39I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE HAMDI HAMMAD
SECURITE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE HAMDI HAMMAD

SECURITE SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك  E رقم 1292  لسمارة  
- 72000  لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 HAMDI HAMMAD SECURITE

. SARL AU

غرض  لشركة بإ4جاز :  لحر سة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

1292  لسمارة   E رقم   لوحدة بلوك  

- 72000  لسمارة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة    لسالكة  الدري�سي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة    لسالكة  الدري�سي 

زنقة  شارع  لقدس  عنو نه) ( 

 72000  منتانوت دون رقم  لسمارة 

 لسمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة    لسالكة  الدري�سي 

زنقة  شارع  لقدس  عنو نه) ( 

 72000  منتانوت دون رقم  لسمارة 

 لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 22/2021.

20I
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SOCIETE MALAK GEST SARLAU

PIZZA LEGERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

PIZZA LEGERE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

 مليف دور بما وريل محل رقم 01 

 ليز - 20000 مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  28 د نبف   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لشرقاوي سعيدة كمسيف آخر

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119726.

21I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ABDI SECURITE SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE ABDI SECURITE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي

 ESALAM 2 BLOC H N°39 ES

SEMARA  - 72000  لسمارة  ملعرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ABDI SECURITE SARL AU
غرض  لشركة بإ4جاز :  لحر سة.

 HAY  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ESALAM 2 BLOC H N°39 ES
SEMARA  - 72000  لسمارة  ملعرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حماد   لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حماد   لسيد  لحسين 
 05 رقم  جي  بلوك   02 حي  لسالم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حماد   لسيد  لحسين 
 05 رقم  جي  بلوك   02 حي  لسالم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25/2021.
22I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD BAB EL FALE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
RIAD BAB EL FALE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 80 مكرر 
درب  ملجاط باب  4الن  ملد4نة - 

20000 مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.101963

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  20 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
RIAD BAB EL FALE  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
درب  ملجاط  مكرر   80  إل تماعي 
مر كش   20000  - باب  4الن  ملد4نة 
 ملغرب نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
و حدد مقر  لتصفية ب 80 مكرر 
 - باب  4الن  ملد4نة  درب  ملجاط 

20000 مر كش  ملغرب. 
و عين:

  PASCAL ADRIEN  لسيد)ة( 
 . عنو نه) (  و   DAMBRICOURT
)ة(  20000 مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   21 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119779.
23I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

شمالل تطوان كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

شمالل تطو ن كار شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي بو ر ح 

 لفوقي  لكريان شارع  ملختار 
 لسو�سي رقم 226  قامة  البر ر 
تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26763
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ  كار   تطو ن  شمالل 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
بو ر ح  لفوقي  لكريان   إل تماعي 
 226 رقم  شارع  ملختار  لسو�سي 
 قامة  البر ر تطو ن - 93000 تطو ن 
 ملغرب نتيجة ل : عدم توفر على  ملال.
و حدد مقر  لتصفية ب بو ر ح 
 لفوقي  لكريان شارع  ملختار  لسو�سي 
 - تطو ن  226  قامة  البر ر  رقم 

93000 تطو ن  ملغرب. 
و عين:

و  شمالل   لسيد)ة(  لبشيف  
عنو نه) ( شارع صيد  زنقة 2 رقم 32 
تطو ن  ملغرب   93000 تطو ن  ط2 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 191.

22I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HYATT GESTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
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HYATT GESTION »شركة  

 لتضامن«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 102ـ103 

شارع أنو ل  - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.286277

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 09 أكتوبر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تحويل  لشركة  لى شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

مجلس  أعضاء  عقدة  نها4ة  ما4لي: 

 الد رة   لسيد بقجاجي مجيد  لحامل 

 BE32381R رقم  لبطاقة  القامة 

صاحبة  زوبيدي  و  لسيدة  4مان 

 BE225901 لبطاقة  لوطنية رقم 

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين  لسادة بقجاجي مجيد  لحامل 

 BE32381R رقم  لبطاقة  القامة 

صاحبة  زوبيدي  و  لسيدة  4مان 

 BE22590R رقم   لبطاقة  لوطنية 

كمسيف4ن للشركة ملدة غيف محددة 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

إقر ر  لنظام  ألسا�سي للشركة بشكله 

 لجد4د و  لذي 4خص تغييف  لشكل 

 لقانوني 

قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستنتاج  لتحويل  لفعلي للشركة  لى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762027.

25I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

IBIL TRAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

IBIL TRAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : متجر 

فيال رقم 211  ملسيفة 3 س - 20000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.8131

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   IBIL TRAD

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

 - س   3 211  ملسيفة  متجر فيال رقم 

20000 مر كش  ملغرب نتيجة لالزمة 

 القتصاد4ة.

و عين:

و  بيغومد ن  محمد    لسيد)ة( 

مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

متجر  وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 

فيال رقم 211  ملسيفة 3 س - 20000 

مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119858.

26I

MAY CONSULTING

STE REH-SYSTEMS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة  ملالزم فرناند الفيليت ، 

20300،  لد ر لبيضاء  ملغرب

STE REH-SYSTEMS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجموعة 

 لتقدم مج 2-17  لطابق 2 سيدي 

 لبفنو�سي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

285923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REH-SYSTEMS

:  لتجارة  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لوطنية و لدولية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : مجموعة 

سيدي   2 17-2  لطابق  مج   لتقدم 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبفنو�سي 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد رشيد  لحمد ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  :   لسيد رشيد  لحمد ني 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رشيد  لحمد ني عنو نه) ( 

 1 عمارة رقم   18 تجزئة  لهدى زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رشيد  لحمد ني عنو نه) ( 

 1 عمارة رقم   18 تجزئة  لهدى زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.

27I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

YOJUNI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

YOJUNI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : درب 

 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 

تغزوت  - 20000 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.82889

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   YOJUNI

 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 

 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 

مر كش  ملغرب   20000  - تغزوت  

نتيجة لالزمة  القتصاد4ة.
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و عين:
  JULIEN MARCEL  لسيد)ة( 
 20000  . عنو نه) (  و   CANCOIN
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
درب  وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 
 لحجرة رقم 7 حومة  لبارود4ين باب 

تغزوت  - 20000 مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119859.
28I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MOM DARINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
MOM DARINA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 8 

عمارة حبوس باب دكالة  - 20000 
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13285
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  30 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MOM DARINA
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
عمارة حبوس باب   8  إل تماعي رقم 
مر كش  ملغرب   20000  - دكالة  

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
 8 رقم  مقر  لتصفية ب  و حدد 
 20000  - عمارة حبوس باب دكالة  

مر كش  ملغرب. 
و عين:

و  محمد    رود   لسيد)ة( 
مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119825.

29I

 بحار للبحث و  لتطوير

 ACHTOU .أشتو أميناجمون

AMENAGEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

 بحار للبحث و  لتطوير
رقم 35 حي  لبهجة ، 20123، 

مر كش  ملغرب

 ACHTOU .أشتو أمينا مون

AMENAGEMENT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 259 

دو ر  لهنا تسلطانت مر كش - - 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22609

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

خروج  لشريك ثورية  ملتاوكي 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

بعد  لغاء  رأسمال  لشركة  خفض 

بقيمة  أنصبة  لشريك  ملنسح2 

50000 درهم

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

شركة محدودة  ملسؤولية  لى شركة 

محدودة  ملسؤولية من شريك و حد

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغيف  لتسيف حيث  ن  ملتاوكي ثورية لم 

تعد مسيفة للشركة  لتي بقيت تسيف 

من طرف مسيف و حد  لسيد أشتوك 

محمد

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحويل  لشركة من شركة محدودة 

محدودة  شركة   ملسؤولية  لى 

 ملسؤولية من شريك و حد

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغيف   هة  لتسيف حيث  ن  لشركة 

تسيف من طرف مسيف وحيد هو  لسيد 

و  بعاد  لسيدة  محمد  أشتوك 

 ملتاوكي ثورية

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

خفض ر سمال  لشركة من 100000 

درهم  لى 50000 درهم

بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 

في  ساهم  محمد   لسيد  شتوك 
درهم   50000 ب  رأسمال  لشركة 

 100 حصة بقيمة   500 مقسمة  لى 

درهم للو حدة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 22609.

50I

DARAA AUDIT

 HOLDING DE

 DEVELOPPEMENT ET

 D›INVESTISSEMENT EN

AFRIQUE
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

DARAA AUDIT

826 شارع  لقدس عين  لشق ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 HOLDING DE

 DEVELOPPEMENT ET

 D›INVESTISSEMENT EN

AFRIQUE شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 للطيف بن قدور رقم  60 لسلم أ 

 لطابق  2بوركون -   - 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب..
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.257311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   17 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   3.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »5.000.000 

مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 

مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762852.

51I

إئتمانية  لو حة

lمؤسسة اقرأ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

إئتمانية  لو حة

2 زنقة  لحرية ، 52000،  لرشيد4ة 

 ملغرب

lمؤسسة  قرأ  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 85 

مكرر زنقة سال   ملحيط - 52000 

 لرشيد4ة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2359

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2021 4نا4ر   18 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة من »مدرسة لالعد د 

للتعليم  »مدرسة  إلى  لالمتحانات« 

 لخصو�سي«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد4ة  بتاريخ 19 4نا4ر 

2021 تحت رقم 25.

52I
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DARAA AUDIT

AFRICA PELAGIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

DARAA AUDIT
826 شارع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AFRICA PELAGIC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 للطيف بن قدور رقم  60 لسلم أ 
 لطابق  2بوركون - - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب..
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.322231

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   23.850.000«
 23.860.000« إلى  درهم«   10.000«
مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 
مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760778.
53I

DARAA AUDIT

AWM CONFISERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

DARAA AUDIT
826 شارع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AWM CONFISERIE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 ألمم شارع أبي  لدرد ء إقامة بشرى 
 لطابق 1 رقم 21 - 90000 طنجة 

 ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101273
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 نونبف   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لكريم  )ة(   تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   500 أكناو 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
نونبف   02 عريف بتاريخ  )ة(  لحبي2  

.2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
د نبف   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237835.

52I

AMIATIS CONSEIL

INFINITY INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
INFINITY INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 

زنقة  لطباري  ملعارف - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.263783

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   9.955.200,00«
إلى  درهم«   2.022.600,00« من 
عن طريق  درهم«   12.000.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762720.

55I

DARAA AUDIT

AMW CONFISERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

DARAA AUDIT

826 شارع  لقدس عين  لشق ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AMW CONFISERIE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 ألمم شارع أبي  لدرد ء إقامة بشرى 

 لطابق 1 رقم 21 - 90000 طنجة  

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101273

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 نونبف   02  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

أشتوك كريم  كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237835.

56I

AMIATIS CONSEIL

TRANS MED NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TRANS MED NEGOCE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 
زنقة  لطباري  ملعارف - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.212521

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   13.990.000,00«

إلى  درهم«   10.000,00« من 

عن طريق  درهم«   12.000.000,00«

د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762721.

57I

DARAA AUDIT

AMW CONFISERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

DARAA AUDIT

826 شارع  لقدس عين  لشق ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AMW CONFISERIE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

و عنو ن مقرها  ال تماعي ساحة 
 ألمم شارع أبي  لدرد ء إقامة بشرى 

 لطابق 1 رقم 21 - 90000 طنجة .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101273

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تحويل   2020 نونبف   02  ملؤرخ في 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237835.

58I
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AMIATIS CONSEIL

CENTABETON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
CENTABETON شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لسالم 
1 ،  ملجموعة أ ، زنقة 6 ، رقم 8 ، 
أهل  لغالم ،  لبفنو�سي - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.250221

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   2.000.000,00«
إلى  درهم«   1.500.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   5.500.000,00«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762739.

59I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

ELECTRO OUADIH
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
ELECTRO OUADIH مجموعة 
ذ ت  لنفع  القتصادي)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  4زيكي 
2 رقم 96 بلوك رقم 8 - 20000 

مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.20535

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  لنفع  القتصادي  مجموعة 
ELECTRO OUADIH  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   20.000
 إل تماعي حي  4زيكي 2 رقم 96 بلوك 
مر كش  ملغرب   20000  -  8 رقم 

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد4ة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  4زيكي 
 20000  -  8 رقم  بلوك   96 رقم   2

مر كش  ملغرب. 
و عين:

و  وضيح    محمد    لسيد)ة(  
مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   31 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 119122.

60I

AMIATIS CONSEIL

ZEN DESIGN INNOVATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
  ZEN DESIGN INNOVATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 17 زنقة 

عبد هللا  بن ر  ع ،  ملعارف - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267679

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   2.000.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   2.100.000,00«

د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762780.

61I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

BARROKO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

BARROKO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 درب 

 لز وية باب دكالة  - 20000 مر كش 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11601

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 4وليوز   07 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»500.000 درهم« أي من »102.000 

عن  درهم«   602.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 119037.

62I

AMIATIS CONSEIL

 GESTION BOULANGERIE

PATISSERIE LYAUTEY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد4قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكت2 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 GESTION BOULANGERIE

PATISSERIE LYAUTEY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ، 10 ، 

زنقة باتينيول ، بلفيد4ر  - 20.000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.119921

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   25 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 

أي  درهم«   1.000.000,00« قدره 

إلى  درهم«   1.500.000,00« من 

 : طريق  عن  درهم«   500.000,00«

تخفيض عدد   ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762782.

63I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

URBAMOB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

URBAMOB  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لصناعي سيدي غانم تجزئة رقم 

176 طريق  سفي  - 20000 مر كش  

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7599

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( فجري  

عبد هللا كمسيف آخر

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119202.

62I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SOTRAMAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

SOTRAMAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي  4ت 

منصور بشتك  4ت  ورير محافظة 

 لحوز وال4ة مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11617

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  21 د نبف   ملؤرخ في 

SOTRAMAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

بشتك  4ت  ورير  منصور  حي  4ت 

 - مر كش  وال4ة  محافظة  لحوز 

20000 مر كش  ملغرب نتيجة الالزمة 

 القتصاد4ة.

و عين:

و  مند4لي   محمد    لسيد)ة( 

مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

2020 وفي حي  4ت  21 د نبف  بتاريخ 

محافظة  بشتك  4ت  ورير  منصور 

 لحوز وال4ة مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119700.

65I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

ELECTRO OUADIH
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

قفل  لتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

ELECTRO OUADIH مجموعة 

ذ ت  لنفع  القتصادي

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 4زيكي 2 رقم 96 بلوك رقم 8  - 

20000 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.20535

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  22 د نبف   ملؤرخ في 

ELECTRO OUADIH مجموعة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   لنفع  القتصادي 

مقرها  وعنو ن  درهم   20.000

 إل تماعي حي  4زيكي 2 رقم 96 بلوك 

مر كش  ملغرب   20000  -   8 رقم 

نتيجة الالزمة  القتصاد4ة.

و عين:

و  وضيح  محمد    لسيد)ة(  

مر كش  ملغرب   20000  . عنو نه) ( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 22 د نبف 2020 وفي حي  4زيكي 
 20000  -   8 رقم  بلوك   96 رقم   2

مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119659.
66I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

HELLO CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
HELLO CONSULTING   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 152 

شارع محمد  لخامس رقم 5  ليز  - 
20000 مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.106993
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  28 د نبف   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 
 BEUVIN GENEVIEVE EUGENIE
 LABORDE و  لسيد   YVONNE

DANIEL LOUIS كمسيف آخر
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   21 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119752.
67I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

PIZZA LEGERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
PIZZA LEGERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 مليف دور بما وريل محل رقم 01 

 ليز  - 20000 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
  JEAN )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   CHASSAGNE 3.360
حصة   11.200   تماعية من أصل 
لفائدة   لسيد )ة( سعيدة  لشرقاوي 

بتاريخ 28 د نبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119726.

68I

MOORISH

RANAHM SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال 4اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
RANAHM SERVICES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 210 شارع 
 لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 1 - 

20020  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RANAHM SERVICES

بر مج   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

ومو د  لدفع  لخاصة   لكمبيوتر 

مع  مللحقات  بنقطة  ملبيعات 

وقارئات  لرموز   ، و مللحقات 

وطابعات  لتذ كر   ،  لشريطية 

 لنقد4ة ، وشاشات  للمس ، وأدر ج 

 لنقد..

 210  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 

1 - 20020  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نبيل  بنسليم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نبيل  بنسليم   لسيد 

2 شقة  ليسرى  352 شارع بوردو ط 

 20000 إقامة  لرحيوي  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نبيل  بنسليم   لسيد 

2 شقة  ليسرى  352 شارع بوردو ط 

 20000 إقامة  لرحيوي  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762629.

69I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

PIZZA LEGERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
PIZZA LEGERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي  قامة 
 مليف دور بما وريل محل رقم 01 

 ليز  - 20000 مر كش .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 28 د نبف 2020 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119726.
70I

International Juris Consulting

 SIRIUS HOLDING
OFFSHORE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Sirius Holding Offshore

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 25 شارع 
محمد  لخامس شقة رقم 10 
90000 طنجة  ململكة  ملغربية.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.85991

بمقت�سى قر ر  لشريك  لوحيد 
 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من 

»25 شارع محمد  لخامس شقة رقم 
10 90000 طنجة  ململكة  ملغربية« 

إلى »183 شارع ولي  لعهد, مركز 
NREA محل رقم 15 90000 طنجة  

 ململكة  ملغربية«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 683.
71I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

PRIVACY TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

PRIVACY TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة ستف 
هللا رقم 228 طريق سيدي  معافة  - 

60000 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRIVACY TRANS
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  لطرود  لغيف  ملصحوبة   لبضائع 

لحساب  الخرين.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : تجزئة ستف 
هللا رقم 228 طريق سيدي  معافة  - 

60000 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بدر وي نور لد4ن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بدر وي نور لد4ن عنو نه) ( 
أ6  زنقة  موهوب  تجزئة  ظهر  ملحلة 

رقم 12  60000 و دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بدر وي نور لد4ن عنو نه) ( 
أ6  زنقة  موهوب  تجزئة  ظهر  ملحلة 

رقم 12 60000 و دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 289.
72I

مولد فيت

أو دليس سكري
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مولد فيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

أو دليس سكري شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 

زنقة عزيز بالل  لطابق 2  لرقم 3 
 ملعاريف  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.252191

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   20  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 



3393 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

سكري   دليس  أو   لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   67 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
عزيز بالل  لطابق 2  لرقم 3  ملعاريف 
 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب نتيجة ل : منافسة حادة.
زنقة   67 و حدد مقر  لتصفية ب 
عزيز بالل  لطابق 2  لرقم 3  ملعاريف 
 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  ٱمال  غنون و عنو نه) ( 
27 كاليفورنيا  لد ر  تجزئة كنزة رقم 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761397.
73I

مولد فيت

دجيتال بنك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مولد فيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC
د يتال بنك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم  لشقة 
6  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.388911

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   23  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ  بنك   د يتال 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

شارع  لزرقطوني   26  إل تماعي 

 لطابق 2 رقم  لشقة 6  لد ر  لبيضاء 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : منافسة حادة.

و حدد مقر  لتصفية ب 26 شارع 

 6 رقم  لشقة   2  لزرقطوني  لطابق 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

أ4من    لقد4وي   لسيد)ة(  

ب   7 إقامة  عنو نه) (   و   إلدري�سي 

بادس  شارع  بن  تعاونية  ملجد 

22000  لجد4دة  ملغرب   لجد4دة 

كمصفي )ة( للشركة.

و  إ4مان    لعسري   لسيد)ة( 

سيدي بليوط  نفا  لد ر  عنو نه) (  

20000  لد ر  لبيضاء    لبيضاء  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761399.

72I

sté   »LES TERRASSES DU VALLON « SARL AU 

MANAR SPA 2

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sté   » MANAR SPA 2 « SARL

حي نجيبة زنقة 88 رقم 11  لطابق 

 ألر�سي ، 90000، طنجة  ملغرب

MANAR SPA 2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجيبة 

زنقة 88 رقم 11  لطابق  ألر�سي 

طنجة 90000 طنجة . ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MANAR SPA 2
حمام   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

SPA، حمام تركي  
خدمة  لعنا4ة بالجمال. 

خدمة  لحالقة.
مستحضر ت  وتسويق  بيع 

 لتجميل.
بجميع  لعمليات   لقيام 
و لتجارية   لصناعية،  ملالية 

 ملساهمة في تنمية  لشركة
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي نجيبة 
11  لطابق  ألر�سي  رقم   88 زنقة 

طنجة 90000 طنجة . ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : نصي2   لسيدة  4مان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   900   : تازي   لسيد  4اد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  نصي2   لسيدة  4مان 
فرح  إقامة  إسماعيل  موالي  شارع 
سلم ب طابق رقم 12 90000 طنجة 

. ملغرب.
شارع   لسيد  4اد تازي عنو نه) ( 
موالي إسماعيل إقامة فرح سلم ب 
طابق رقم 12 90000 طنجة . ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شارع   لسيد منار تازي عنو نه) ( 
موالي إسماعيل إقامة فرح سلم ب 
طابق رقم 12 90000 طنجة . ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238632 .
75I

AB TOOLS

أ ب تولز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AB TOOLS
5, شارع 4وسف إبن تاشفين، 

 لطابق 2, رقم 3 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

أ ب تولز شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5, شارع 
4وسف إبن تاشفين،  لطابق 2, رقم 

3  - 90000 طنجة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112233
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ب  أ   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

تولز.
إ4ر د   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتصد4ر  ملو د  لصناعية .
شارع   ,5  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2, رقم  4وسف إبن تاشفين،  لطابق 

3  - 90000 طنجة   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد أحمد  لعا4دي :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50   :  لسيد عمر  لبوطي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  أحمد  لعا4دي   لسيد 
مدشر بني ر شد،  ملغاصيين، زرهون 

50000 مكناس   ملغرب.
 لسيد عمر  لبوطي عنو نه) ( حي 
زنقة  مجموعة أ،   ملسيفة  لخضر ء، 
92150  لقصر  لكبيف    9 رقم    ،7

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  أحمد  لعا4دي   لسيد 
مدشر بني ر شد،  ملغاصيين، زرهون 

50000 مكناس   ملغرب
 لسيد عمر  لبوطي عنو نه) ( حي 
زنقة  مجموعة أ،   ملسيفة  لخضر ء، 
92150  لقصر  لكبيف    9 رقم    ،7

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238620.
76I

EL BARAKA ESSALHI

البركة الصالحي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL BARAKA ESSALHI
 HAY AIT KDIF N °526P

 REMIERE ETAGE
 OUARZAZATE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 لبفكة  لصالحي شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  4ت 
كظيف  لجد4د رقم 526  لطابق 
 الول ورز ز ت 25000 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  لبفكة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 لصالحي.
:  سغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

عامة و  لبناء
 لجباصة.

حي  4ت   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
526  لطابق  رقم  كظيف  لجد4د 
ورز ز ت   25000 ورز ز ت   الول 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لكبيف   لسيد  لصالحي 
 526 قم  حي  لسالم   عنو نه) ( 

ورز ز ت 25000 ورز ز ت ورز ز ت.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لكبيف   لسيد  لصالحي 
 526 قم  حي  لسالم   عنو نه) ( 

ورز ز ت 25000 ورز ز ت ورز ز ت
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2021 تحت رقم 62.
77I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

N.C AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
N.C AGRI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي حي  لقسم 
1 عمارة  لجماني رقم 56 - 73000 

 لد خلة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.15617

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2021 4نا4ر   20  ملؤرخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 122.
78I

sté   »LES TERRASSES DU VALLON « SARL AU 

PARIS BY LOFT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sté   » PARIS BY LOFT « SARL
حي نجيبة زنقة 88 رقم 11  لطابق 

 ألر�سي ، 90000، طنجة  ملغرب
PARIS BY LOFT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجية 
زنقة 88 رقم 11  لطابق  ألر�سي - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PARIS  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BY LOFT
:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
مختلف مو د  لبناء و ملو د  لكهربائية

أشغال  لبناء
مو د  لطاقة  وتركي2  تجارة 

 لشمسية
 ستيف د وتصد4ر  ميع مو د  لتي 

لها صلة بهدف  لشركة
عامة  ميع  لعمليات  وبصفة 
و لتجاريةو لصناعية   ملالية 

 ملساهمة في تنمية  لشركة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي نجية 
 - 11  لطابق  ألر�سي  رقم   88 زنقة 

90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 510   :  لسيد نصر  لد4ن معاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 290   :  لسيد عبد  لكريم سري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
معاوي  نصر  لد4ن   لسيد 

عنو نه) ( _ _ _ فرنسا.
 لسيد عبد  لكريم سري عنو نه) ( 

- _ _ فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
معاوي  نصر  لد4ن   لسيد 

عنو نه) ( - - - فرنسا
 لسيد عبد  لكريم سري عنو نه) ( 

- - - فرنسا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238621.
79I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

N.C AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
N.C AGRI  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 
1 عمارة  لجماني رقم 56 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.
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تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15617
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2021 4نا4ر   20  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 ملوساوي  لو لي كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 122.
80I

CAMCG Consulting

ALPHACOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،
20000، casablanca maroc
ALPHACOURS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملعاريف 

عرسة   لكبيف تجزئة رقم 22 - 
20370  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.238129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  10 د نبف   ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( برحيل 

 سماعيل  كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762860.
81I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

COTRAGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
COTRAGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لوحدة رقم 2886 - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COTRAGOCE
-  شغال   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لبناء و شغال مختلفة.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لوحدة رقم 2886 - 73000  لد خلة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنعامر  خالد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد خالد بنعامر عنو نه) ( حي 
73000  لد خلة   2886  لوحدة رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خالد بنعامر عنو نه) ( حي 
73000  لد خلة   2886  لوحدة رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 122.

82I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MAKOUMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 

صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

MAKOUMI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لحسني رقم 35 - 73000  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAKOUMI

نقل   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

73000  لد خلة   -  35  لحسني رقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد ميلود بنطيبي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : صباح   غريد   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بنطيبي  ميلود   لسيد 
تجزئة رزق رقم 20  غروض 80000 

 كاد4ر  ملغرب.
 لسيدة صباح   غريد عنو نه) ( 
رقم 20 تجزئة رزق  غروض 80000 

 كاد4ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بنطيبي  ميلود   لسيد 
تجزئة رزق رقم 20  غروض 80000 

 كاد4ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 71.
83I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

GERMANY ALUMINIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
GERMANY ALUMINIUM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 المم  ملتحدة حي  لسالم - 73000 
 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
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.GERMANY ALUMINIUM
أشغال   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ألملنيوم.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 73000  -  المم  ملتحدة حي  لسالم 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 4ونس بوستة :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   330   :  لسيد خالد بازي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 ADELER MICKAEL  لسيد 
 100 MARCEL :  340 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بازي  خالد   لسيد 
 20000  51 رقم   02 عباد  سيدي 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  بوستة  4ونس   لسيد 

فرنسا - - فرنسا.
 ADELER MICKAEL  لسيد 
MARCEL عنو نه) ( فرنسا - - فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بازي  خالد   لسيد 
 20000  51 رقم   02 عباد  سيدي 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 83.
82I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

TRANS ATLANTIC CANNED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

 TRANS ATLANTIC CANNED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 
حبوها بن  لسود ني رقم 82 - 

73000  لد خلة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10187

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
- نقل  ملستخدمين لحساب  لغيف.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 27 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 126.

85I

MACHARIQ AYA IMMO

شركة  مشارق اية ايمو  
-MACHAREQ AYA IMMO-

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

MACHARIQ AYA IMMO
 LOT 20 HAY OUAFAE RTE

SEFROU ، 30000، FES MAROC
شركة  مشارق  4ة  4مو  

  -MACHAREQ AYA IMMO-
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقطعة 
20 حي وفاء طريق صفرو  - 30000 

فاس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.20905

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   7.000.000«
 7.100.000« إلى  درهم«   100.000«
تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 216/2021.

86I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

STE TAKIMED TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
STE TAKIMED TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي حي 
كسيكسات رقم 65 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16357

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   29 في   ملؤرخ 
»- لنقل  من  نشاط  لشركة  تغييف 
»نقل  ملستخدمين  إلى   لسياحي« 

لحساب  لغيف«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 02.

87I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

AL KAFILA PECHE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
AL KAFILA PECHE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 

1 رقم   21  لطابق  الول شقة رقم 

01 - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAFILA PECHE

بيع   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسمك بالجملة

و ستف د  ميع  نو ع  تصد4ر   -

 لسمك.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لقسم 1 رقم   21  لطابق  الول شقة 

رقم 01 - 73000  لد خلة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  للطيف  لشيبي   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد  حمد بن  لدوير ني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  للطيف  لشيبي   لسيد 

عنو نه) ( بلوك س   رقم 207 تجزئة 

 80000 تد رت  نز   حي   نز   لعليا 

 كاد4ر  ملغرب.

بن  لدوير ني   لسيد  حمد 

تجزئة   233 بلوك ب رقم  عنو نه) ( 

80000  كاد4ر   نز   لعليا تد رت  نز  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عبد  للطيف  لشيبي   لسيد 
عنو نه) ( بلوك س   رقم 207 تجزئة 
 80000 تد رت  نز   حي   نز   لعليا 

 كاد4ر  ملغرب
بن  لدوير ني   لسيد  حمد 
تجزئة   233 بلوك ب رقم  عنو نه) ( 
80000  كاد4ر   نز   لعليا تد رت  نز  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 85.

88I

CAGEC

HANANE STYLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

HANANE STYLE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
92 رقم 26 حي  لفرح  - 20520 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
273289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HANANE STYLE
: خياطة و  غرض  لشركة بإ4جاز 

بيع و كر ء  ملالبس  لتقليد4ة.

زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20520  - حي  لفرح    26 رقم   92

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : دملوش   حنان   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  دملوش  حنان   لسيدة 
عين    13 رقم   02 زنقة   3 حي  لفتح 
 لشق 20270 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة حنان دملوش  
عين    13 رقم   02 زنقة   3 حي  لفتح 
 لشق 20270  لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 727329.
89I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

N.C AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
N.C AGRI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 
1 عمارة  لجماني رقم 56 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.15617

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
سيدي  لنعمة   )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية   10.000  لجماني 

100 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

4نا4ر   20 )ة(  لو لي  ملوساوي بتاريخ 

.2021

تفويت  لسيد )ة(  لشيخ  هل بابا 

حصة   تماعية من أصل   10.000

100 حصة لفائدة   لسيد )ة(  لو لي 

 ملوساوي بتاريخ 20 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 25 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 122.

90I

STE FICOGEMISS

STE CHASA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

12  لطابق  لسفلي حي بام، 33250، 

ميسور  ملغرب

STE CHASA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بن 

خلدون - 33250 ميسور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHASA

:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة و  لبناء

بيع تجهيز ت  ملكات2

بيع  لتجهيز ت  لرياضية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  بن 

خلدون - 33250 ميسور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لفتاح  لشرفي :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد  حمد  لساهل 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لفتاح  لشرفي   لسيد 
زنقة  لجوالن حي  لقدس  عنو نه) ( 

33250 ميسور  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  حمد  لساهل 
بوطي2  سيدي  حي  زرهون  زنقة 

33250 ميسور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لفتاح  لشرفي   لسيد 
زنقة  لجوالن حي  لقدس  عنو نه) ( 

33250 ميسور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  ببوملان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 17.
91I

FLASH ECONOMIE

ATE12
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
ATE12

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بالد ر  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
تم   16/02/2020 بتاريخ   لبيضاء 

تأسيس قو نين 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد 
  ت  وه 12 :     لتسمية 

ذ ت  شركة   لصفة  لقانونية:   
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد 
و  للصحافة  مقاولة    :  لهدف 

 إلعالم  
 ملدة  :    محددة في 99 سنة. 
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 100.000 في  محدد   :  لرأسمال  

درهم.

رشيد.100000. محاميد   لسيد 

درهم.

ستسيف  لشركة من طرف  لسيد 

محاميد رشيد 

إقامة  ألمان مجموعة ح    :  ملقر 
عين  لسبع     12 رقم   329 عمارة   23

 لد ر  لبيضاء 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

762959 بتاريخ 28/01/2021 

باملحكمة  تم  لسجل  لتجاري 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

287121 بتاريخ 28/01/2021

92I

شركة رياض للحسابات

LOUAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

شركة رياض للحسابات

39 شارع  لد ر  لبيضاء ، 62000، 

 لناظور  ملغرب

LOUAY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي  سماعيل رقم 58 - 62000 

 لناظور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7189

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.500.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   500.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 232.

93I

CORPORATE AUDIT GROUP

PATRIMOINE ASSALAMA

إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP

225, شارع عبد  ملومن،  لطابق 

 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

 PATRIMOINE ASSALAMA

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: ز وية 

شارع موالي 4وسف وشارع أنفا  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.179325

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1.:  لذي 4نص على ما4لي: 

رأسمال  لشركة  رفع   -

ليصبح  درهم   12.300.000 بمبلغ 

12.800.000 درهم عوض  500.000 

حساب  ارى  دمج  بو سطة  درهم 

BFF HOLDING للشريك  لوحيد

قر ر رقم 2.:  لذي 4نص على ما4لي: 

صياغة  لقانون  -  عادة 

 ألسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لحصص

بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لرأسمال

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762765.

92I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

داكون ترنسبون
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
د كون ترنسبون شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لسو ني مرتيل  - 93000 مرتيل  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
د كون   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

ترنسبون.
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 TRANSPORT DU PERSONNEL

.POUR COMPTE D’AUTRUI
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مرتيل    93000  - مرتيل    لسو ني 

 ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 4اسين بنشخطيف :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4اسين بنشخطيف عنو نه) ( 

مرتيل   93000 مرتيل  حي  لسو ني 

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4اسين بنشخطيف عنو نه) ( 

مرتيل   93000 مرتيل  حي  لسو ني 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 291.

95I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

 AGENCE D’ARCHITECTURE

AJANA  ZOUHEIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA-

CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AGENCE D’ARCHITECTURE

AJANA  ZOUHEIR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 

مكرر  مبنى  12 ، شارع أبو ظبي 

، شارع ملي عبد هللا ، مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AGENCE D’ARCHITECTURE

.AJANA  ZOUHEIR
مهندس   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معماري.
 2 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ، شارع أبو ظبي   ،  12 مبنى   مكرر  
شارع ملي عبد هللا ، مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    :  لسيد زهيف   انا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 582  لسيد زهيف   انا  عنو نه) ( 
مبفوكة  ف  عمارة  إقامة  لتوحيد 

مر كش 20000  مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 582  لسيد زهيف   انا  عنو نه) ( 
مبفوكة  ف  عمارة  إقامة  لتوحيد 

مر كش 20000  مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 180113.
96I

TRANSPOTR SEIF

TRANSPORT SEIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

TRANSPOTR SEIF
طنجة  8شارع  لحرية رقم 2 ، 

90000، طنجة  ملغرب
TRANSPORT SEIF شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 80 شارع 

 لحرية رقم 2 - 90000 طنجة 
 ملعرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22097
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2002 د نبف   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
نور لد4ن  )ة(   تفويت  لسيد 
تاليدي 28 حصة   تماعية من أصل 
محمد  )ة(  80 حصة لفائدة   لسيد 
طارق تاليدي بتاريخ 03 فبف 4ر 2005.
نور لد4ن  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   28 تاليدي 
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   80 أصل 
سيف  لد4ن تاليدي بتاريخ 03 فبف 4ر 

.2005
نور لد4ن  )ة(  تفويت  لسيد 
تاليدي 22 حصة   تماعية من أصل 
سارة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة   80

تاليدي بتاريخ 03 فبف 4ر 2005.
تفويت  لسيد )ة( رشيد تاليدي 7 
حصة   تماعية من أصل 20 حصة 
طارق  محمد  )ة(  لفائدة   لسيد 

تاليدي بتاريخ 03 فبف 4ر 2005.
تفويت  لسيد )ة( رشيد تاليدي 7 
حصة   تماعية من أصل 20 حصة 
سيف  لد4ن  )ة(  لفائدة   لسيد 

تاليدي بتاريخ 03 فبف 4ر 2005.
تفويت  لسيد )ة( رشيد تاليدي 6 
حصة   تماعية من أصل 20 حصة 
لفائدة   لسيد )ة( سارة تاليدي بتاريخ 

03 فبف 4ر 2005.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
غشت   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2005 تحت رقم 33260.
97I

 التقان للحسابات

SOTRAZA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 التقان للحسابات
122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

SOTRAZA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملطار 
 لسالم 1  لناظور - 62000  لناظور 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2229

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 - 1  لناظور  »حي  ملطار  لسالم  من 
»زنقة  إلى  62000  لناظور  ملغرب« 
 62000  -  8 رقم  72  والد  بر هيم 

 لناظور   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 202.
98I

CORPORATE AUDIT GROUP

BABY FOOD MAGHREB
إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
225, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
BABY FOOD MAGHREB »شركة  

 ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 5، زنقة 
سجلماسة، بلفد4ر - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.80805

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 22 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1.:  لذي 4نص على ما4لي: 
على  ستقالة  -  ملصادقة 
 ، تدالوي  حسين  مريم   لسيد ت  
بديعة  و  تدالوي  حسين  4اسمينة 
كأعضاء  منصبهن  من  خرشافي 

مجلس  إلد رة 
قر ر رقم 2.:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  لسيد  سماعيل   -
)مغربي  لجنسية،  تدالوي   حسين 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 

وشركة مجموعة    )BE855386 رقم 

مجلس  كأعضاء  ش.م    لتدالوي 

 إلد رة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم .:  لذي 4نص على ما4لي: .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762872.

99I

PRO INTERNATIONAL

PRO INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

PRO INTERNATIONAL

 Place Mozart ,Rue Ibn Marhal

 Résidence Amal B N° 6 4 éme

 étage N° 9 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

PRO INTERNATIONAL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5،شارع 

4وسف  بن تاشفين  لطابق 2،رقم 3 

طنجة - TANGER 90000 مغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.60215

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 فبف 4ر 2012 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»5،شارع 4وسف  بن تاشفين  لطابق 

 TANGER 90000  - 3 طنجة  2،رقم 

 Place Mozart Rue Ibn« مغرب« إلى

 Marhal Résidence Amal B N° 6

 4 éage N° 9 TANGER - 90000

TANGER  مغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4ونيو   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

.m16061360215 2013 تحت رقم

100I



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3400

PARFAIT PARE BRISE

KYOTO FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KYOTO FISH
محمد  لخامس  شارع   125
 ،90000  ،  28 شقة   لطابق  لر بع 

Tanger Maroc
ذ ت  شركة   KYOTO FISH

 ملسؤولية  ملحدودة
إقامة  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 -  1 طابق   1 بناء  فلوري   طلس 

90000  طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112379
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KYOTO FISH
محل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

سمك و مطعم.
إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  1 طابق   1 بناء  فلوري   طلس 

90000  طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد رحاوي ماهر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : رياض  مصطفى  رحاوي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ماهر  رحاوي   لسيد 
مجمع  طلس  رشيد  موالي  شارع 
 90000  72 رقم   3 فلوري عمارة ب 

طنجة   ملغرب.

رياض  مصطفى  رحاوي   لسيد 
عنو نه) ( تقسيم وفاق 2 فيال 2153 

12000 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ماهر  رحاوي   لسيد 
مجمع  طلس  رشيد  موالي  شارع 
 90000  72 رقم   3 فلوري عمارة ب 

طنجة   ملغرب
رياض  مصطفى  رحاوي   لسيد 
عنو نه) ( تقسيم وفاق 2 فيال 2153 

12000 تمارة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238792.
101I

FINEXPER

 INGENIERIE GENERALE DES
 TECHNIQUES SPECIALES

))IGTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FINEXPER
 Residence Walili Parc, ,185

 Etage 1, Bureau N°3, Boulevard
 Abdelmoumen ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 INGENIERIE GENERALE DES

 )TECHNIQUES SPECIALES )IGTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 51 شارع 
 بن  لقطان، حي بر ر - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.118961

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   10  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 INGENIERIE  لشريك  لوحيد 
 GENERALE DES TECHNIQUES
مبلغ رأسمالها    )SPECIALES (IGTS
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إل تماعي 51 شارع  بن  لقطان، حي 
بر ر - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

نتيجة ل : توقف أنشطة  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 51 شارع 
 بن  لقطان، حي بر ر - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

عبد ملو ود   بارة   لسيد)ة( 
تجزئة  الد رسة  لرقم  عنو نه) (  و 
20000  لد ر  سيدي معروف    116
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763066.
102I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

 HAPPY PUPPY STORE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 
فوق  ر�سي رقم 3 تطو ن ، 93020، 

تطو ن  ملغرب
 HAPPY PUPPY STORE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عمر 
 ملختار زنقة 2 درب 2 رقم 111 .  - 

93020 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HAPPY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PUPPY STORE SARL AU

غرض  لشركة بإ4جاز :   ستيف د و 

تصد4ر  -   لتجارة -  تقد4م  لخدمات

شارع   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 111 2 رقم  2 درب  عمر  ملختار زنقة 

.  - 93020 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حسن  لبلقسمي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حسن  لبلقسمي  عنو نه) ( 
 111 رقم   2 شارع عمر  ملختار زنقة 

93020 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حسن  لبلقسمي  عنو نه) ( 
 111 رقم   2 شارع عمر  ملختار زنقة 

93020 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0202.

103I

 التقان للحسابات

 TRANSPORT OMAR
MORABIT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 التقان للحسابات

122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

 TRANSPORT OMAR MORABIT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  نو ل رقم 
2911 سلو ن - 62702  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.TRANSPORT OMAR MORABIT

نقل   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
في  لحجز  غيف  ملصحوبة   ألمتعة 

لحساب  لغيف 
-  لنقل  لدولي و لوطني للبضائع 

لحساب  لغيف.
:  نو ل  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 2911 سلو ن - 62702  لناظور 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عمرو  ملر بط   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عمرو  ملر بط   لسيد 
دو ر  والد منصور  والد ستوت ز 4و 

62900  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عمرو  ملر بط   لسيد 
دو ر  والد منصور  والد ستوت ز 4و 

62900  لناظور فرنسا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 15 4نا4ر 

2021 تحت رقم 111.
102I

 التقان للحسابات

MOCHI TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 التقان للحسابات

122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

MOCHI TRANSPORT   شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي سيدي 

عثمان زنقة قطر رقم 1  لطابق 
 لثاني رقم 2 ز 4و - 62900  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  MOCHI TRANSPORT

- لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

لحساب  للبضائع  و لوطني   لدولي 

 لغيف.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي سيدي 

عثمان زنقة قطر رقم 1  لطابق  لثاني 
رقم 2 ز 4و - 62900  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شيلح  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شيلح  محمد   لسيد 
ز 4و   61 رقم  عثمان  سيدي  شارع 

62900  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شيلح  محمد   لسيد 
ز 4و   61 رقم  عثمان  سيدي  شارع 

62900  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 12 4نا4ر 

2021 تحت رقم 96.

105I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

Coffeetalk sarl au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 تطو ن ، 93020، 

تطو ن  ملغرب

Coffeetalk sarl au شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد د ود  قامة بدر رقم 3  

TETOUAN 93040 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Coffeetalk sarl au

  - مقهى    : غرض  لشركة بإ4جاز 
مطعم

شارع   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
  3 رقم  بدر  د ود  قامة  محمد 

TETOUAN 93020 تطو ن  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لصوردي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لصوردي    لسيد 
عنو نه) ( فيال فيستا  لشارع  لرئي�سي 
رقم 18 طنجة 93020 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لصوردي    لسيد 
عنو نه) ( فيال فيستا  لشارع  لرئي�سي 
رقم 18 طنجة 93020 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0166.
106I

 التقان للحسابات

SOHAIB IDRISSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 التقان للحسابات
122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب
SOHAIB IDRISSI  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  والد 
لحسن رقم 22 - 62000  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOHAIB IDRISSI

-  ستيف د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

وتصد4ر قطع  لغيار .

: حي  والد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

62000  لناظور   -  22 رقم  لحسن 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سفيان  دري�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : ميمون  دري�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : تلمساني  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سفيان  دري�سي عنو نه) ( 

 سبانيا 08560 برشلونة  سبانيا.

 لسيد ميمون  دري�سي عنو نه) ( 

 22 رقم  لحسن  لفيض  حي  والد 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

 لسيد محمد تلمساني عنو نه) ( 

 22 رقم  لحسن  لفيض  حي  والد 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سفيان  دري�سي عنو نه) ( 

 سبانيا 08560 برشلونة  سبانيا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 15 4نا4ر 

2021 تحت رقم 110.

107I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE ATLAS RESEAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

STE ATLAS RESEAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لسادس  والد عياد  لكر بزية 

 لطابق  لثاني   - 23000 بني مالل 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7929

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.600.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   200.000«

مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 

مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 18 4نا4ر 

2021 تحت رقم 63.

108I

ST2C

AGRI HARY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

AGRI HARY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 8  قامة  
ر نيا بلوك -أ- شارع أبي  رير  لطبفي 

- 90000 طنجة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98861

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

نقل  لبضائع لحسابها  لخاص..

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 678.

109I

AMJ MANAGEMENT

LA VERA BEAUTY SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة   الردن   قامة 4امنة   2  لطابق 

 الول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

LA VERA BEAUTY SARL  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 ب  

شارع حسنونة ما بين طبقين طنجة  

- 90000 طنجة   ملغرب  .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.83259

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   16  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 LA VERA BEAUTY لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ     SARL

 21 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي 

طبقين  بين  ما  حسنونة  شارع  ب  

طنجة   ملغرب     90000  - طنجة  

نتيجة ل : بدون نشاط مشاكل مالية  

. COVID-19 2سب

ب    21 ب  مقر  لتصفية  و حدد 

شارع حسنونة ما بين طبقين طنجة  

- 90000 طنجة   ملغرب . 

و عين:

و  سارة    لهدرة    لسيد)ة( 

طنجة    90000 طنجة   عنو نه) ( 

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238961.

110I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

FOUGGIA TRAV SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

 FOUGGIA TRAV SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي موطنة 

بشركة تار يتاب لالستشارة بشقة 2 

عمارة رقم 6 تجزئة  سماء  - 23000 

بني مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOUGGIA TRAV SARL AU
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:  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 
و ألشغال  لعامة

موطنة   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بشركة تار يتاب لالستشارة بشقة 2 
عمارة رقم 6 تجزئة  سماء  - 23000 

بني مالل  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة  لد ودي حياة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لد ودي حياة عنو نه) ( 
 91 7  لرقم  بلوك   1 تجزئة  ملحرك 

23000 بني مالل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لد ودي حياة عنو نه) ( 
 91 7  لرقم  بلوك   1 تجزئة  ملحرك 

23000 بني مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 102.
111I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I WOUROUD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة  لرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان  قامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب
S.I WOUROUD SARL  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي إ ماع 
 لشركاء على تصفية  لشركة. - 

90000 طنجة   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2101

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2016 أكتوبر   22 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
مبلغ     S.I WOUROUD SARL
وعنو ن  درهم   200.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي إ ماع  لشركاء على 
طنجة    90000  - تصفية  لشركة. 
 ملغرب نتيجة ل : إ ماع  لشركاء على 

تصفية  لشركة..
و حدد مقر  لتصفية ب 120 شارع 
 90000  - طنجة   محمد  لخامس 

طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  محمد    لسباعي    لسيد)ة( 
 23 رقم  شيكافيال  تجزئة  عنو نه) ( 
بوبانة طنجة  90000 طنجة   ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
و  4وسف    لسباعي    لسيد)ة( 
 23 رقم  شيكافيال  تجزئة  عنو نه) ( 
بوبانة طنجة  90000 طنجة   ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
أكتوبر   20 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2016 تحت رقم 177520.
112I

 لفضيلة

CAFE PROF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لفضيلة
رقم 529 شقة رقم 2  لوحدة 

5 شارع عالل  لفا�سي  مر كش ، 
20070، مر كش  ملغرب

CAFE PROF شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 
بالطابق  ألر�سي رقم 15 عمارة 5 
 قامة مؤسسة محمد  لسادس 
شارع عالل  لفا�سي - 20000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAFE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PROF

غرض  لشركة بإ4جاز : مقهى ،

 مطعم بسعر ثابت.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 5 عمارة   15 رقم  بالطابق  ألر�سي 

محمد  لسادس  مؤسسة   قامة 

شارع عالل  لفا�سي - 20000 مر كش 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لزر دي  مال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لزر دي  مال عنو نه) ( 

طريق  سفي   752 تجزئة  ملسار رقم 

20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لزر دي  مال عنو نه) ( 

طريق  سفي   752 تجزئة  ملسار رقم 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120106.

113I

orient compt

MED ABIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
MED ABIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
عالل  لفا�سي بلوك26 رقم 2  - 

60000 و دة    ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.22235

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 
مسؤولية  ذ ت  شركة   MED ABIR
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي شارع عالل  لفا�سي 
و دة     60000  -   2 رقم  بلوك26 
تحقق  لم  اللشركة  نتيجة   ملغرب 

 هد فها.
و عين:

 لسيد)ة( سام   هشام و عنو نه) ( 
 2 رقم  شارع عالل  لفا�سي بلوك26 
)ة(  كمصفي  و دة  ملغرب   60000

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 08 4نا4ر 2021 وفي شارع عالل 
 60000  -   2 رقم  بلوك26   لفا�سي 

و دة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 332.
112I

LAAJEB ACCOUNTING

 TELECOMUNICACIONES
TETOUAN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT
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 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 TELECOMUNICACIONES

TETOUAN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  م 

سالمة زنقة 9 رقم 9  لطابق  ألر�سي  

- 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 T E L E C O M U N I C A C I O N E S

.TETOUAN

تقد4م   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لخد مات عبف  إلنتفنت.

: شارع  م  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
9  لطابق  ألر�سي   9 رقم  سالمة زنقة 

- 93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد برهون محمد  : 500 بقيمة 

50.000 درهم.

 500  : عمر  بوسندروس   لسيد 

بقيمة 50.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عمر  برهون   لسيد 

شارع معاوية  بي سفيان زنقة 1 درب 
1 رقم 5 93000 تطو ن  ملغرب.

 لسيد بوسندروس عمر عنو نه) ( 
شارع  ملحمد4ة زنقة  لزرقاء رقم 32 

93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عمر  برهون   لسيد 

شارع معاوية  بي سفيان زنقة 1 درب 
1 رقم 5 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 283.

115I

MOORISH

CENDE BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال 4اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CENDE BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 210 شارع 

 لزرقطوني إقامة حماد  لطابق 

 ألول رقم 1  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENDE BUSINESS

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتصد4ر و لتجارة.

 210  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  لزرقطوني إقامة حماد  لطابق 

 20000 1  لد ر  لبيضاء   ألول رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عثمان  وزيف   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة بثينة سنيف :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عثمان  وزيف   لسيد 
الفيليت    23 رقم   1 حي شاد4ة زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (   سنيف  بثينة   لسيدة 
 20000 10 51 رقم  درب غلف زنقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عثمان  وزيف   لسيد 
الفيليت    23 رقم   1 حي شاد4ة زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (   سنيف  بثينة   لسيدة 
 20000 10 51 رقم  درب غلف زنقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763512.
116I

orient compt

FTR BARAKA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
FTR BARAKA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
عالل  لفا�سي بلوك26 رقم 2 - 

60000  و دة   ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.21517

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  23 د نبف   ملؤرخ في 
FTR BARAKA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي شارع عالل  لفا�سي 

و دة     60000  -  2 رقم  بلوك26 

تحقق  لم  اللشركة  نتيجة   ملغرب 

 هد فها.

و عين:

 لسيد)ة( سام   محمد و عنو نه) ( 

8 زنقة سبتة 61200  بوعرفة   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

شارع  وفي   2020 د نبف   23 بتاريخ 

 -  2 رقم  بلوك26  عالل  لفا�سي 

60000  و دة   ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 335.

117I

MANAGEX

PNEUMATIQUE TAMIMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

MANAGEX

رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب

PNEUMATIQUE TAMIMI شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 119 

تجزئة تز غين يعقوبي II سيدي 

سليمان شر عة  - 63300 بركان 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

تجارة ملحقات  لسيار ت  أو قطع 

 لغيار.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   02 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 63/2021.

118I

ST2C

NAWKS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

NAWKS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لعرفان 

م.س 31 مبنى 316  لطابق  لثالث 

رقم 15  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NAWKS

:  لصيدلة  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لتكميلية.

:  لعرفان  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

316  لطابق  لثالث  مبنى   31 م.س 

رقم 15  - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نوفل  قاسمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نوفل  قاسمي   لسيد 

 93150  2  قامة  المل عمارة ف ط 

مرتيل  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سارة  قاسمي   لسيدة 

شارع مهاتما غندي  قامة  ريحة رقم 

20 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 893.

119I

FLASH ECONOMIE

TGCG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TGCG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 27 

مكرر تجزئة أسكا 1  - 85000 تزنيت 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.TGCG : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة للبناء.
 27 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مكرر تجزئة أسكا 1  - 85000 تزنيت 

 ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لعربي كري :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 27  لسيد  لعربي كري عنو نه) ( 

شارع محمد  لخامس حي  ليوسفية 

85000  تيزنيت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 27  لسيد  لعربي كري عنو نه) ( 

شارع محمد  لخامس حي  ليوسفية  

85000 تيزنيت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   18 بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 22.

120I

MOUSSAOUI HAJJI

JEBBOURI SOUDAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

JEBBOURI SOUDAGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 

 لز وية قصر  لعبادلة  ملعاضيض 

عرب  لصباح زيز  رفود - 52200 

أرفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JEBBOURI SOUDAGE

ورشة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

حد دة .

درب   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

قصر  لعبادلة  ملعاضيض   لز وية 

 52200  - زيز  رفود  عرب  لصباح 

أرفود  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد  بوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  بوري 

قصر  ملكابر  ملعاضيد ع ص ز  رفود 

52200  رفود  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  بوري 

قصر  ملكابر  ملعاضيد ع ص ز  رفود 

52200 أرفود  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد4ة  بتاريخ 02 4نا4ر 

2021 تحت رقم 3.

121I
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MANAGEX

PNEUMATIQUE TAMIMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب
PNEUMATIQUE TAMIMI   شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 119 
تجزئة تز غين يعقوبي II سيدي 
سليمان شر عة  - 63300 بركان 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( تميمي 

محمد  كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 63/2021.
122I

OMBRE MOON

OMBRE MOON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

OMBRE MOON
59 شارع  لزرقطوني طابق 6 رقم 
18  لد ر  لبیضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
OMBRE MOON  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني طابق 6 رقم 18 - 20360 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.262057
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
لخبيزي  عادل   )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة   تماعية من أصل 500 
أسامة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 
د نبف   01 بتاريخ  رو�سي  كندري 

.2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762207.

123I

AMDE

ARCADA ARBO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ARCADA ARBO SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سمية  قامة شهرز د 3  لطابق 5 
 لنخيل  لبيضاء - 20320  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287691
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARCADA ARBO SARL
غرض  لشركة بإ4جاز : -  لزر عة

أنو ع  لجميع  -  ستغالل  ملز رع 
 لزر عة و ملو �سي بجميع أنو عها.

زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 5 3  لطابق  شهرز د  سمية  قامة 
20320  لد ر   -  لنخيل  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عادل  لفشتالي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد  و د باطي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عادل  لفشتالي عنو نه) ( 

 17 رقم  و  عمارة   قامة  لحد ئق 

تجزئة  لنسيم  لد ر  لبيضاء 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  باطي   لسيد  و د 

 15 5 ش  تجزئة  لفنون عمارة ك ط 
زنقة عبد هللا  لحد وي  لد ر  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عادل  لفشتالي عنو نه) ( 

 17 رقم  و  عمارة   قامة  لحد ئق 

تجزئة  لنسيم  لد ر  لبيضاء 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  باطي   لسيد  و د 

 15 5 ش  تجزئة  لفنون عمارة ك ط 
زنقة عبد هللا  لحد وي  لد ر  لبيضاء  

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763522.

122I

MANAGEX

PNEUMATIQUE TAMIMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب

PNEUMATIQUE TAMIMI شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 119 

تجزئة تز غين يعقوبي II سيدي 

سليمان  - 63300 بركان   ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تميمي  عثمان   )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

محمد تميمي بتاريخ 08 د نبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   02 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 63/2021.

125I

FLASH ECONOMIE

 MATERIAUX POINT
GENERATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 MATERIAUX POINT

GENERATION

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 مقرها  إل تماعي: رقم 12 تجزئة 

 لحمد  لطابق 3 سيدي مومن - 

 لد ر  لبيضاء 
رأسمالها:100.000,00 درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

232721

بمقت�سى  لجمع  لعام 

نونبف   10 بتاريخ   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة  رفع  قرر   2020

إلى  درهم   1.200.000,00 بمبلغ 

خالل  من  درهم   1.500.000,00

 لحساب  لجاري للشريك

بلبوير  عبد  للطيف   لسيد 

:15.000 حصة

من  لنظام   6 تعد4ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة     
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758981

126I

OMBRE MOON

OMBRE MOON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

OMBRE MOON

59 شارع  لزرقطوني طابق 6 رقم 

18  لد ر  لبیضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

OMBRE MOON شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  59 شارع 

 لزرقطوني طابق 6 رقم 18   -  

20360  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.262057

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( عبد  لنبي   لعلج 

250 حصة   تماعية من أصل 500 

لطيفة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لخلودي بتاريخ 01 د نبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762207.

127I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE YOCOTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE YOCOTRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
باملجاد رقم 607  لطابق  الول رقم 
10  ملسار طريق  سفي - 20000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YOCOTRAV
: - الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة و شغال  لبناء
-نقل  لبضائع لفائدة  لغيف

تجزئة   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
607  لطابق  الول رقم  باملجاد رقم 
 20000  - طريق  سفي  10  ملسار 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 3.500   :  لسيد محمد بن د ود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3.500   : عماد  وشيشة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3.000   :  لسيد 4وسف بن د ود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد بن د ود عنو نه) ( 
 20000  507 رقم  تاشفين  حي  بن 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  عماد  وشيشة   لسيد 
ز كورة   27900 دو ر  4ت تغال تز رين 

 ملغرب.
 لسيد 4وسف بن د ود عنو نه) ( 
 20000  507 رقم  تاشفين  حي  بن 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عماد  وشيشة   لسيد 

ز كورة   27900 دو ر  4ت تغال تز رين 

 ملغرب

 لسيد 4وسف بن د ود عنو نه) ( 

 20000  507 رقم  تاشفين  حي  بن 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120115.

128I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SERVICES TORAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد4ة ، 

26300،  ليوسفية  ملغرب

SERVICES TORAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 25 

مركز سيدي أحمد  لكنتور - 26300 

 ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERVICES TORAV

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و  لبناء.

 25 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مركز سيدي أحمد  لكنتور - 26300 

 ليوسفية  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.000   : عبيد  لباردي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عبيد  لباردي   لسيد 

دو ر أوالد بن عزوز رأس  لعين 26300 

 ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عبيد  لباردي   لسيد 

دو ر أوالد بن عزوز رأس  لعين 26300 

 ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 22.

129I

fiduazizi

TOURNAGE H.J.L.S

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

TOURNAGE H.J.L.S شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية رقم 62  ملر�سى  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35015

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOURNAGE H.J.L.S
بيع    : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لهيدروليكية  نقل  لحركة  معد ت 
أعمال  لخر طة  و لهو ئية.   ميع 
كهرباء  وتجد4د  ملحركات.  إلطار ت. 
 لسيار ت  لصفائح  ملعدنية.  ميع 
ضد  لتآكل.  حما4ة  أعمال  للحام. 
تجد4د  أل ز ء  لتالفة.  ملر ل. إعادة 
معدني.  UScs.  طار  أ ز ء  تحميل 
ورشة  تجميع  لتفكيبات  مليكانيكية. 
و لهيدروليكية.   لصيانة  مليكانيكية 
بيع  ملعد ت  شر ء  أدو ت  آللة. 
خدمات  كهربائي.  عمل   لكهربائية. 
طالء وإصالح هياكل  لسيار ت. شر ء 
وبيع زيوت  لتشحيم. صيانة وإصالح 
و آلالت.  لتجميع  وخدمة  ملركبات 
و لتفكيبات  مليكانيكية.  مليكانيكا 
و ستيف د  وأعمال  ملخرطة   لعامة 
و ملستعملة  قطع  لغيار  لجد4دة 
وتشغيل  وبيع  لسيار ت  ملستعملة 
 لسيار ت  ملعطلة وأعمال  لصفائح 
تجارة  وكهرباء  لسيار ت.   ملعدنية 
و ستيف د وتصد4ر قطع غيار  ملركبات 
و آلليات  لكبيفة  و ميع  ملعد ت 
و ملركبات  لكبيفة و لبيع  ملحلي لقطع 

غيار  لسيار ت.
:  ملنطقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 62  ملر�سى  لعيون   لصناعية رقم 

70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2021 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
250 بقيمة   :  لسيد حميدو  كوح 

25.000.000 درهم.

 250  : لكشيشينا   لسيد  الل 
بقيمة 25.000.000 درهم.

 250  : لحسن  لغبوري   لسيد 
بقيمة 25.000.000 درهم.

بقيمة   250  :  لسيد سميف شرود 
25.000.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حميدو  كوح   لسيد 
حي  لفرح   12 رقم  زنقة  بن حا ة 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.
 لسيد  الل لكشيشينا عنو نه) ( 
رقم  بدون  شارع  ملسيفة  لخضر ء 
70000  لعيون   ملر�سى  لعيون 

 ملغرب.
 لسيد لحسن  لغبوري عنو نه) ( 
 لحي  لصناعي رقم 32  ملر�سى  لعيون 

70000  لعيون  ملغرب.
عنو نه) (  شرود  سميف   لسيد 
حي  لد خلة   109 رقم  ج/2  بلوك 

 كاد4ر 80000  كاد4ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  شرود  سميف   لسيد 
حي  لد خلة   109 رقم  ج/2  بلوك 

 كاد4ر 80000  كاد4ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 337/2021.

130I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARTMARK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصاد4ة ، 

26300،  ليوسفية  ملغرب
ARTMARK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 

زنقة  ملسجد رقم 17  لطابق 
 لسفلي - 26300  ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARTMARK

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و  لبناء

أشغال إصالح  ألرض

 لتجارة.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لسالم زنقة  ملسجد رقم 17  لطابق 

 لسفلي - 26300  ليوسفية  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : علو ن  4وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  علو ن  4وسف   لسيد 

 17 رقم  زنقة  ملسجد  حي  لسالم 

26300  ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  علو ن  4وسف   لسيد 

 17 رقم  زنقة  ملسجد  حي  لسالم 

26300  ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 27.

131I

INNOVCUBATOR SARL

MAROTANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2290 وكالة  لعيون 
 ملد4نة، 70000،  لعيون  ملغرب

MAROTANS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوكالة 1 بلوك D رقم 109 - 70000 

 لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROTANS
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لفائدة  لغيف.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لوكالة 1 بلوك D رقم 109 - 70000 

 لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : زهيف  بن حالم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حالم  زهيف  بن   لسيد 
رشيد  لشطر  لثاني  موالي  حي 
مجموعة لفوسفاط  رقم 13 70000 

 لعيون  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حالم  زهيف  بن   لسيد 

رشيد  لشطر  لثاني  موالي  حي 
مجموعة لفوسفاط  رقم 13 70000 

 لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   13 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 111/2021.

132I

JURIS LEGAL

 COMPTOIR

 INTERCOMMERCIAL

 ET INDUSTRIEL

DEBOUCHAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMPTOIR

 INTERCOMMERCIAL ET

 INDUSTRIEL DEBOUCHAGE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 322, 

تجزئة لينا،  ملنطقة  لصناعية 

سيدي معروف - 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23501

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 17 د نبف 2020 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

لينا،  ملنطقة  تجزئة   ,322« من 

 20000  -  لصناعية سيدي معروف 

إلى » ملنطقة   لد ر  لبيضاء   ملغرب« 
 ,221 رقم  سابينو،   لصناعية 

20000  لد ر  لبيضاء     -  لنو صر 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763603.

133I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ZUM WEB MA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE ZUM WEB MA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

باملجاد رقم 607  لطابق  الول رقم 

10  ملسار طريق  سفي - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZUM WEB MA

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

- ملعلوميات.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

607  لطابق  الول رقم  باملجاد رقم 

 20000  - طريق  سفي  10  ملسار 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

مو�سى   لسيد  بر هيم  4ت 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مو�سى   لسيد  بر هيم  4ت 
2 عمارة  9 تجزئة  لو زيس  عنو نه) ( 

 ملشرق 20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مو�سى   لسيد  بر هيم  4ت 
2 عمارة  9 تجزئة  لو زيس  عنو نه) ( 

 ملشرق 20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120099.

132I

DARAA AUDIT

ESPATEL MOBILE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شارع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ESPATEL MOBILE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 3 حي 

 ملنار  - 28999  ملحمد4ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESPATEL MOBILE
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و صالح  لهو تف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 3 حي 

 ملنار  - 28999  ملحمد4ة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غمر وي  علي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  غمر وي  علي   لسيد 
 28999 حي  المل  ملحمد4ة   188

 ملحمد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  غمر وي  علي   لسيد 
 28999 حي  المل  ملحمد4ة   188

 ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 203.
135I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

DELZA TECHNOLOGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 
52000، خنيفرة  ملغرب

DELZA TECHNOLOGIE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 558 زنقة 
05 حي  لنهضة  - 52250 مريرت 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2727

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   18  ملؤرخ في 
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شركة   DELZA TECHNOLOGIE
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
حي   05 زنقة   558 مقرها  إل تماعي 
مريرت  ملغرب   52250  -  لنهضة  

نتيجة ال4قاف نشاط  لشركة.
و عين:

عبد  للطيف   صد4ق   لسيد)ة( 
 1095 رقم   70 زنقة  عنو نه) (  و 
مريرت  ملغرب   52250 حي  لكتبية  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 18 4نا4ر 2021 وفي 558 زنقة 
مريرت   52250  - حي  لنهضة    05

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2021 تحت رقم 37.
136I

DARAA AUDIT

FREDY FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شارع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
FREDY FOOD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحسن  لتاني إقامة  لورود دوليس 
عمارة ب رقم 3 - 28999  ملحمد4ة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FREDY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOOD
محل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

للو بات  لخفيفة.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لحسن  لتاني إقامة  لورود دوليس 
28999  ملحمد4ة   -  3 عمارة ب رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد أشرف فر اني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فر اني  أشرف   لسيد 
 28999   122 رقم  4اسمينة  تجزئة 

 ملحمد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  فر اني  أشرف   لسيد 
 28999   122 رقم  4اسمينة  تجزئة 

 ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 205.
137I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ASSISTANCE CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 
52000، خنيفرة  ملغرب

ASSISTANCE CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لزرقطوني شقة رقم 1  لطابق 
 الول عمارة 2 - 52000 خنيفرة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2285
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 د نبف   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لغني  )ة(  تفويت  لسيد 
أشبفو  أشبفو  500 حصة   تماعية 
500 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 
)ة(  لصد4ق  بلغيتي  بتاريخ 12 د نبف 

.2019
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 39.
138I

PARFAIT PARE BRISE

 INSTITUT PRIVE
 MEDITERRANEE

 SPECIALISEE EN TOURISME
ET HOTELLERIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 INSTITUT PRIVE
 MEDITERRANEE SPECIALISEE
EN TOURISME ET HOTELLERIE
125 شارع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
 INSTITUT PRIVE

 MEDITERRANEE SPECIALISEE
 EN TOURISME ET HOTELLERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

27 مفتاح  لخيف شارع ولي  لعهد - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 INSTITUT PRIVE  : تسميتها 
 MEDITERRANEE SPECIALISEE
.EN TOURISME ET HOTELLERIE

:  لتعليم  بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لتدري2  ملنهي.

 27 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مفتاح  لخيف شارع ولي  لعهد - 90000 

طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة  عطار  حسان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  عطار  حسان عنو نه) ( 
شارع  لجيش   03 مجمع  لحسني 
طنجة    90000  192 رقم   مللكي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  عطار  حسان عنو نه) ( 
شارع  لجيش   03 مجمع  لحسني 
طنجة    90000  192 رقم   مللكي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238851.
139I

ILYADO CONSULTING

 STE IMMO SAFWAN ET
INAS SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،



3411 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

BENI MELLAL MAROC

 STE IMMO SAFWAN ET INAS

SARL AU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 LAAYAYTA OLD GNAOU BENI

 MELLAL - 23000 BENI MELLAL

MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10939

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 IMMO SAFWAN ET INAS SARL

.AU

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 LAAYAYTA OLD GNAOU BENI

 MELLAL - 23000 BENI MELLAL

.MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ALLAL HILLAL :  1.000 لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ALLAL HILLAL عنو نه) ( 

 VIA ACCURSIO 19 FIRENZE

.50125 FIRENZE ITALIE

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ALLAL HILLAL عنو نه) ( 

 VIA ACCURSIO 19 FIRENZE

50125 FIRENZE ITALIE

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 82.

120I

ARYAS CONSULTING

BESAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
BESAJ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 
 لحلفاوي رقم 86, باب دكالة 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.80839

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 29 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
باب دكالة   ,86 »درب  لحلفاوي رقم 
مر كش  ملغرب«   20000  - مر كش 
إلى »ملكية »CHABOT«, دو ر سيدي 
هللا  عبد  سيدي  بوزكية,  ماعة 
غيات, عمالة  لحوز, د ئرة  4ت  ورير 

- 22050  لحوز   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120203.

121I

IMP SAHARA

YUAB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 12 رقم 1 
مكرر  لعيون، 70000،  لعيون 

 ملغرب

YUAB شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  زنقة 
و دي بهت رقم 3  حي خط  لرملة 01  

70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.YUAB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

- لتجارة   : غرض  لشركة بإ4جاز 
في  ملنتجات  لغذ ئية ،

و ستيف د  وتوزيع  وتعبئة  إنتاج 
وتصد4ر  ملنتجات  لغذ ئية ،

و ستيف د  وتوزيع  وتعبئة  إنتاج   -
وتصد4ر منتجات  لتنظيف ،

 لتجارة في  ميع  ملو د  لغذ ئية 
و ملنتجات  لتجارية و ميع  ملعد ت 
 ملكتبية و لصناعية و لتجارة  لعامة 

و الستيف د و لتصد4ر ،
أعمال   ، -  إلنشاء ت  لعامة 
،  إلنشاء ت  لعامة   لبناء  ملتنوعة 
و إلد رية  إنشاء  ملباني  لسكنية   ،
 ، ،  ألعمال  مللحقة  و لصناعية 
 ،  لتعاقد من  لباطن على  لعقار ت 
تركيبات  ملباني ، شر ء وبيع منتجات 
 ، و لصيدلية  لعامة  ومو د  لبناء 

 لتفويج  لعقاري ،.
زنقة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
و دي بهت رقم 3  حي خط  لرملة 01  

70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد 4وسف  لعرو�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : عبد لسالم  لعرو�سي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

4وسف  لعرو�سي   لسيد 
درب  حي  لقشريين  عنو نه) ( 
وز ن   16200  17 رقم   لرفاسين 

 ملغرب.
عبد لسالم  لعرو�سي   لسيد 
عنو نه) ( حي  لد4زة شارع  لسر غنة  

93150. مرتيل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
4وسف  لعرو�سي   لسيد 
درب  حي  لقشريين  عنو نه) ( 
وز ن   16200  17 رقم   لرفاسين 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 330/2021.

122I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MAVISTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

MAVISTRO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
 لفتح, 217 شارع إبر هيم  لرود ني 

 لطابق  ألول رقم 3 - -  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAVISTRO

شركة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

خار ية متخصصة في  لتسويق عبف 

 لهاتف,  لتسويق  لرقمي,  لبحث 

و لتطوير ألنشطة بر مج  لتسويق عبف 

 لهاتف .

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إبر هيم  لرود ني  شارع   217  لفتح, 

 لطابق  ألول رقم 3 - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Société YANDAGO  لشركة 

100 درهم  LLC :  999 حصة بقيمة 

للحصة .

1 حصة    :  لسيدة وردة  مكر ن 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Société YANDAGO  لشركة 

بدولة  عنو نه) (  لقائمة   LLC

 المار ت  لعربية  ملتحدة تحت رقم 

بمد4نة  لشارقة لالعالم,   1803922

 لشارقة و  لتي 4مثلها  لسيد لحسن 

-  لشارقة  المار ت  لعربية   لبهجة  

 ملتحدة.

عنو نه) (  وردة  مقر ن   لسيدة 

شارع مفضل أفيالل زتقة  لتدرج رقم 

21 - تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (    لسيد لحسن  لبهجة  

حي  لرباط شارع  لعر ئش زنقة 2 رقم 

18 -  ملضيق  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم  763156.

123I

ARYAS CONSULTING

BESAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
BESAJ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي ملكية 

»CHABOT«, دو ر سيدي بوزكية, 
 ماعة سيدي عبد هللا غيات, 
عمالة  لحوز, د ئرة  4ت  ورير - 

22050  لحوز  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.80839

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2021 4نا4ر   25 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة من »د ر  لضيافة« إلى 

» ستثمار وتأ يف  ألصول  لعقارية«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120203.
122I

 ميلتي فود كروب ش م

اكسير طرونسبورنغوس ش ذ م 
م ش و

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ميلتي فود كروب ش م
26 شارع مرس  لسلطان   طابق 1 

رقم3 سيدي بليوط ، 20130،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 كسيف طرونسبورنغوس ش ذ م م 
ش و شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 257   

 قامة  لفردوس م س  27   شقة   12 
- 20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.337923

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 22 4ونيو 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
   27 »257    قامة  لفردوس م س  
20220  لد ر  لبيضاء   -  12 شقة   
عمارة   » قامة  لحقول  إلى   ملغرب« 
8  شارع محمد  ب رقم811    طابق 
 لخامس   لصخور  لسود ء - 20303 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763566.
126I

STE JAMALI PARTAGE

JAMALI PARTAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE JAMALI PARTAGE
 IMM 5 RDC APPT 03 TRANCHE

 4 OPERATION AL FADL ،
20000، مر كش  ملغرب

JAMALI PARTAGE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 5 
 لطابق  الر�سي شقة رقم 3  تجزئة 
2 عملية  لفضل  - 20000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110529

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. JAMALI PARTAGE
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 
ودور  و ملقاهي  وتسييف  ملطاعم 

 لظيافة .
 5 عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تجزئة    3  لطابق  الر�سي شقة رقم 
مر كش   20000  - عملية  لفضل    2

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    :  لسيد  مال بقاع 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي   لسيد  مال بقاع عنو نه) ( 
 20000 162 تحناوت    لقرويين رقم 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي   لسيد  مال بقاع عنو نه) ( 
 20000 162 تحناوت    لقرويين رقم 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   21 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119782.

127I

ARYAS CONSULTING

BESAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
BESAJ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 
 لحلفاوي رقم 86, باب دكالة 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.80839

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 4ونيو   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»1.990.000 درهم« أي من »10.000 

عن  درهم«   2.000.000« إلى  درهم« 
د4ون  مع  مقاصة  إ ر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120203.

128I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

FRIOFRISUR MED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 FRIOFRISUR MED

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي  سماعيل إقامة موالي 

إسماعيل  لطابق  لسابع رقم 25 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FRIOFRISUR MED
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملحلي و لدولي للبضائع.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
موالي  إقامة  موالي  سماعيل 
 -  25 إسماعيل  لطابق  لسابع رقم 

90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
غنام  لبكدوري  عبدهللا   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
غنام  لبكدوري  عبدهللا   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة كريمة زنقة  لسنغال 

رقم 23  90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
غنام  لبكدوري   لسيد  مال 
طريق بوبانة إقامة بوبانة  عنو نه) ( 

2 رقم 12 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238909.

150I

offisc

BATIDOC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
BATIDOC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 62 زنقة 

عبد هللا مد4وني  لطابق  ألول 
 لشقة 2  - 20500  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BATIDOC

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع و شر ء 

مو د  لبناء.
زنقة   62  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عبد هللا مد4وني  لطابق  ألول  لشقة 

2  - 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

عمارة   2 ها ر  إقامة  عنو نه) ( 
مومن  سيدي   3 شطر   18 رقم   38

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

عمارة   2 ها ر  إقامة  عنو نه) ( 
مومن  سيدي   3 شطر   18 رقم   38

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763225.

152I

offisc

MATAMEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc

MATAMEX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة 

3 - 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MATAMEX

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع و شر ء 

مو د  لبناء.

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة 3 

- 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

عمارة   2 ها ر  إقامة  عنو نه) ( 

مومن  سيدي   3 شطر   18 رقم   38

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لو حد   لسيد  لروكي 

عمارة   2 ها ر  إقامة  عنو نه) ( 

مومن  سيدي   3 شطر   18 رقم   38

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763331.

152I

مجموعة  لتدالوي

DELTA HYGIENE SARL A.U
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

مجموعة  لتدالوي

برج كريستال 3، س27، شارع 

سيدي محمد بن عبد  هللا، مارينا، 

 لد ر  لبيضاء ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 DELTA HYGIENE SARL A.U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي :     5، 

زنقة سجلماسة، إقامة 4اسمينة، 

 لصخور  لسود ء  لد ر آلبيضاء - 

20300  لد ر آلبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23821

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

وتصد4ر  و ستيف د  تصنيع   -

و لنظافة  مستحضر ت  لتجميل 

 لشخصية ومبيد ت  لحشر ت.

-  ستيف د  ملو د  لخام لصناعة   

و لنظافة  مستحضر ت  لتجميل 

 لشخصية و ملبيد ت  لحيوية

مستحضر ت  وبيع  شر ء   -  

 لتجميل ومستحضر ت  لصيدالنية

-  ستيف د وتصد4ر مستحضر ت   

 لتجميل و ملو د  لصيدالنية

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762108.

156I

LOGIFIN

 GIBRALTAR FOURNITURE

& SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 GIBRALTAR FOURNITURE &

SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  إقامة 

 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعود4ة، طابق 3 رقم 20  - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GIBRALTAR FOURNITURE &

.SERVICES

غرض   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لشركة سو ء في  ملغرب أو في  لخارج 

لصالح  لغيف:

-  ألعمال و لتوريد ت  لصناعية 

و لهو ئية  و لكهربائية   مليكانيكية 

و إللكتفونية.

أعمال  لكهرباء  لصناعية   -

و ملباني.

- صيدلية ،

- أعمال  لصيانة  لصناعية.

-  ستيف د و تصد4ر.

،  ميع  لعمليات  أعم  وبشكل 

أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 

تتعلق  قد  أو  لعقارية  لتي   ملنقولة 

بشكل مباشر أو غيف مباشر بموضوعها 

 ملماثل أو ذي  لصلة..

إقامة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 

 لسعود4ة، طابق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    :  لسيد عمر خفيفي 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خفيفي  عمر   لسيد 

طنجة   90000 حي  لسمارة  كزنا4ة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  مال بوسرو ل عنو نه) ( 

طنجة   90000 حي  لسمارة  كزنا4ة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 727.

157I

 ئتمانية بوعرفة

 STE BAKKOU TRAVAUX

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية بوعرفة

رقم29 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب

 STE BAKKOU TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

بوعرفة زنقة 08 بني تا يت - 

61152 بني تا يت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.278

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مبلغ    BAKKOU TRAVAUX SARL

وعنو ن  درهم   20.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي شارع بوعرفة زنقة 

بني تا يت   61152  - بني تا يت   08

غياب  ي نشاط   : نتيجة ل   ملغرب 

لدي  لشركة و صعوبات مالية.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - تا يت  بني   08 رقم  زنقة  بوعرفة 

61152 بني تا يت  ملغرب. 

و عين:

و  قدوري  محمد    لسيد)ة( 

 61152 تا يت  بني  مركز  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  تا يت  ملغرب  بني 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 02.

159I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PAY TECH INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 PAY TECH INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 10 زنقة 

 لحرية  لطابق 3 شقة 5 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.222653

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تقرر حل 

 PAY TECH INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها  وعنو ن  درهم   50.000

زنقة  لحرية  لطابق   10  إل تماعي 

20000  لد ر  لبيضاء   -  5 شقة   3

 ملغرب نتيجة لتوقف  نشاط  لشركة 

أمام  ستمر ر  صعوبات  وو ود 

 الستغالل..

و عين:

دومينيك   كلود  رونان   لسيد)ة( 

دي  زنقة   20 عنو نه) (  و  لوكر ند 

سيغ  سان  ورج   29170 فونتين  

لو ر فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 12 أكتوبر 2020 وفي 10 زنقة 

 20000  -  5 شقة   3  لحرية  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763201.

160I

comptable2018

MB CONFECCIONS
إعالن متعدد  لقر ر ت

comptable2018

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

MB CONFECCIONS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 

 لحرة للتصد4ر  ملكت2 22 ب تجزئة 

رقم 22أ2  لقطعة 22 ب  - 90000 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.92655

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت حصص

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين مسيف  د4د للشركة 

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحد4ت  لقانون  ألسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي:  

تفويت  لسيد محمد غيالن  ألشه2 

أصل  من  حصة   تماعية   1.000

حصة لفائدة  لسيد عثمان   1.000

 لكي�سي بتاريخ 13 4نا4ر 2021.

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 

لبطاقة  عثمان  لحامل   لكري�سي 

 K369953 رقم   لتعريف  لوطنية 

لقبول  ستقالة  تبعا  وحيد  كمسيف 

 ملسيف

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238368.

162I

FIDECOM SARL

CHEZ ALAIN LE GALLOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDECOM SARL

26 شارع باستور حي  لليمون  لرباط 

، 10060،  لرباط  ملغرب

 CHEZ ALAIN LE GALLOIS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 220 

مكرر، شقة 1، حي  لنهضة - 10210 

 لرباط  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59191

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 23 نونبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»رقم 220 مكرر، شقة 1، حي  لنهضة 
»رقم  إلى  10210  لرباط  ملغرب«   -

8 مكرر، ساحة  لعلويين، شقة رقم 

شارع  2،  لطابق  ألول على  ليمين، 

10000  لرباط    - محمد  لخامس 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110622.

163I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE BRICOLA.SLOG

SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

Ste Bricola.Slog Services شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ملسيفة  لخضر ء رقم 129 حي 

 لسالم  لسمارة 72000 - 72000 

 لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Ste  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Bricola.Slog Services

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و أشغال  لبناء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ملسيفة  لخضر ء رقم 129 حي  لسالم 

72000  لسمارة   -  72000  لسمارة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد زويتنة عبد الله 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد زويتنة عبد الله عنو نه) ( 

 4طاليا 39012  4طاليا  4طاليا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد زويتنة عبد الله عنو نه) ( 

 4طاليا 39012  4طاليا  4طاليا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 22/2021.

165I
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

ATLAS SKOURA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ATLAS SKOURA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1202 

تجزئة  طلس ورزز ت  - 25000 

ورزز ت  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11121

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ATLAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SKOURA

 TRAVAUX  : غرض  لشركة بإ4جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 MARCHAND DE MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION

 T R A V A U X

. D’AMÉNAGEMENT

 1202  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 25000  - ورزز ت   تجزئة  طلس 

ورزز ت  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : حد�سي  عمر   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عمر حد�سي : 5000 بقيمة 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حد�سي  عمر   لسيد 
 25000 ورزز ت  سكورة  مركز 

ورزز ت  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حد�سي  عمر   لسيد 
 25000 ورزز ت  سكورة  مركز 

ورزز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
26 نونبف  بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2020 تحت رقم 861.
166I

ILYADO CONSULTING

STE RAHMANI ELECTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE RAHMANI ELECTRO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 RDC : وعنو ن مقرها  إل تماعي
 HAY EL AMAL BLOC 6 N 29 -
.23000 BENI MELLAL MAROC

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.10195
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   05  ملؤرخ في 
شركة   STE RAHMANI ELECTRO
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
 RDC HAY EL مقرها  إل تماعي 
 AMAL BLOC 6 N 29 - 23000

BENI MELLAL MAROC نتيجة

معدل  أي  للمتحقق  لشركة   
دور ن منذ تأسيسها.

و عين:
  ABDELILAH  لسيد)ة( 
 QUT EL عنو نه) (  و   RAHMANI
 AMAL BLOC 06 N 29  23000
كمصفي   BENI MELLAL MAROC

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 RDC HAY بتاريخ 05 4نا4ر 2021 وفي
 EL AMAL BLOC 6 N 29 - 23000

.BENI MELLAL MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 18 4نا4ر 

2021 تحت رقم 65.

167I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

SERENA ALBA MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
102 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

SERENA ALBA MAROC »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية تجزئة موريطانيا رقم 37 
سيدي  لبفنو�سي - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.320905

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  02 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
نقل  ملقر  لرئي�سي للشركة من زنقة 
19  لى  لعنو ن  لتالي  رقم   بن  ميف 
 ملنطقة  لصناعية تجزئة موريطانيا 
سيدي  لبفنو�سي  لد ر   37 رقم 

 لبيصاء

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
 100 بقيمة  حصة   900 هبة  ما4لي: 
طرف  لسيد  من  للحصة  درهم 
 GILANTON ETIENNE HENRI
لفائدة  بنه  لسيد   MARCEL

 GILANTON THOMAS
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  2:  لذي  رقم  بند 
ما4لي:  ملقر  لرئي�سي للشركة  ملنطقة 
 37  لصناعية تجزئة موريطانيا رقم 

سيدي  لبفنو�سي  لد ر  لبيصاء
على  4نص  6:  لذي  رقم  بند 
ر سمال  لشركة  لسيد  ما4لي: 
 1500GILANTON ETIENNE
و لسيد   HENRI THOMASحصة 
 1500GILANTON THOMAS

حصة بقيمة 100 درهم للحصة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762516.
168I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE CAN PS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 )EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC

SOCIETE CAN PS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
10 عمارة 3  قامة  لزيتونة  لزيتون - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.39829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  29 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
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 SOCIETE CAN  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 مبلغ رأسمالها    PS
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
3  قامة  لزيتونة  لزيتون  عمارة   10
 : مكناس  ملغرب نتيجة ل   50000  -
حل  لشركة قبل  ألو ن بطريقة ود4ة.
و حدد مقر  لتصفية ب شقة رقم 
10 عمارة 3  قامة  لزيتونة  لزيتون - 

50000 مكناس  ملغرب. 
و عين:

محمد  مين   لجزولي   لسيد)ة( 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
شقة  عنو نه) (  و   D739902 عدد 
3  قامة  لزيتونة  عمارة   10 رقم 
مكناس  ملغرب   50000  لزيتون 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 28.
169I

nador conseil sarl au

ACTION SPORT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ACTION SPORT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لبستان  رقم 2 تاويمة  - 62000 

 لناضور  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21211

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 27 4نا4ر 2021 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
و  لكائن   ACTION SPORT SARL
puy- ساحة  و7مكرر   7 بالعنو ن 
de dôme - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة( 
 ملقر ني مو�سى .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 231.
170I

Ficuciaire ComptaFisca

INTER FIX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

Ficuciaire ComptaFisca
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

INTER FIX شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 Rue 22 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 de DAX Roches noires 22 Rue
 de DAX Roches noires 20303

.Casablanca Maroc
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.133295

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »3.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 7622100.
172I

مكت2  ملحاسبة  لصالحي

TRANSPORT FAFA EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد4نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

60000، و دة   ملغرب

 TRANSPORT FAFA EXPRESS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 ملد4نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 

 لطابق  لثاني  لشقة رقم 3 - 

60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSPORT FAFA EXPRESS

نقل   /1  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لفائدة  لغيف.

و  لدولي  2/  لنقل  لوطني 

للبضائع..
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عمارة  ليعقوبي   ملد4نة  ملنورة 

 لطابق  لثاني  لشقة رقم 3 - 60000 

و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : مرزوك  عبد  لرحمان   لسيد 

درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مرزوك  عبد  لرحمان   لسيد 
بيفوت  زنقة   67 رقم  عنو نه) ( 

60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مرزوك  عبد لرحمان   لسيد 
 6000 عنو نه) ( رقم67 زنقة بيفوت 

و دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 297.

173I

centre de gestion agree d’afrique du nord

BUISSIERE FRANCOISE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 centre de gestion agree
d›afrique du nord

22 زنقة فاس  ملحمد4ة ، 20800، 
 ملحمد4ة  ملغرب

BUISSIERE FRANCOISE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 352 

تجزئة السياسطا - 28000  ملحمد4ة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10519
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  12 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    BUISSIERE FRANCOISE
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
تجزئة   352 مقرها  إل تماعي 
السياسطا - 28000  ملحمد4ة  ملغرب 

نتيجة ل :  ائحة كوفيد .
 352 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
تجزئة السياسطا  - 28000  ملحمد4ة 

 ملغرب. 
و عين:

و  بويسيار  فرونسو ز    لسيد)ة( 
عنو نه) ( 85 شاطئ  لرمال  28000 
)ة(  كمصفي   ملحمد4ة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 136.

175I

Synergie Experts

TERRA ADVISORY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Synergie Experts

29, زنقة  ون  ورس, حي غوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TERRA ADVISORY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29، 
زنقة  ون  وريس، حي غوتييه، 

 لطابق 6،  لشقة 12 - 20060  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TERRA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ADVISORY

تهدف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

إلى   ،  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج 

ودعم  خدمات  ستشارية  تقد4م 

و الستثمار  خدمات  لتنمية  في 

و لتسويق  لعقاري..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 29، زنقة 

حي غوتييه،  لطابق   ون  وريس، 

6،  لشقة 12 - 20060  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  لتادلي زين2 :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زين2   لسيدة  لتادلي 
إقامة  زنقة  لطبفي  عرصة  لكبيف 
 16 5  لشقة  طوطان سهيلة عمارة 
20000  لد ر  لبيضاء   ملعاريف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  زين2   لسيدة  لتادلي 
إقامة  زنقة  لطبفي  عرصة  لكبيف 
 16 5  لشقة  طوطان سهيلة عمارة 

 ملعاريف 20000 20000  ملغرب
 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.
176I

centre de gestion agree d’afrique du nord

RIA  MULTISERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 centre de gestion agree
d›afrique du nord

22 زنقة فاس  ملحمد4ة ، 20800، 
 ملحمد4ة  ملغرب

RIA  MULTISERVICES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 206  قامة 

4اسين ب شقة 02    لوفاء02 - 
28000  ملحمد4ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9207
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   20  ملؤرخ في 
  RIA شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها  مبلغ    MULTISERVICES
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إل تماعي 206  قامة 4اسين ب شقة 

28000  ملحمد4ة   - 02    لوفاء02 
 ملغرب نتيجة ل :  ائحة كوفيد .

 206 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 قامة 4اسين ب شقة 02    لوفاء02 - 

28000  ملحمد4ة  ملغرب . 
و عين:

و  فريد   عبد  لقادر    لسيد)ة( 
شرف  لد4ن  شارع   5 عنو نه) ( 
 20260  3 سقة   2  بن ماطة طابق 
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب  

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 213.

177I

centre de gestion agree d’afrique du nord

WWM CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 centre de gestion agree
d›afrique du nord

22 زنقة فاس  ملحمد4ة ، 20800، 
 ملحمد4ة  ملغرب

WWM CONSULTING  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 

شارع  لجيش  مللكي و زنقة د لساك 
طابق 3 مكت2 رقم 12  - 28800 

 ملحمد4ة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WWM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. CONSULTING
غرض  لشركة بإ4جاز : مطعم .

تقاطع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  لجيش  مللكي و زنقة د لساك 
 28800  -   12 رقم  مكت2   3 طابق 

 ملحمد4ة  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة بويسيار فرونسو ز :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة بويسيار فرونسو ز : 100 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
فرونسو ز  بويسيار   لسيدة 
شاطئ  صابليط   85 عنو نه) ( 

28800  ملحمد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
فرونسو ز  بويسيار   لسيدة 
شاطئ  صابليط   85 عنو نه) ( 

28800  ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 135.

178I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE L.K.R.N TRAVAUX
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100،  رسيف 

 ملغرب
 SOCIETE L.K.R.N TRAVAUX
S.A.R.L شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
6  لطابق  لثالث على  ليسار تجزئة 
ملوية رقم 230  رسيف - 35100 

 رسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE L.K.R.N TRAVAUX

.S.A.R.L
غرض  لشركة بإ4جاز : حفر  البار

 شغال   لبناء  ملختلفة
 لتجارة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شقة رقم 
6  لطابق  لثالث على  ليسار تجزئة 
 35100  - 230  رسيف  ملوية رقم 

 رسيف  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لكرد رضو ن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : نور لد4ن  خلوق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  رضو ن  لكرد   لسيد 
 35100 كرسيف  ر حو  أوالد  هو رة 

 رسيف  ملغرب.
 لسيد خلوق نور لد4ن عنو نه) ( 
 35100 كرسيف  ر حو  أوالد  هو رة 

 رسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  رضو ن  لكرد   لسيد 
 35100 كرسيف  ر حو  أوالد  هو رة 

 رسيف  ملغرب

 لسيد خلوق نور لد4ن عنو نه) ( 

 35100 كرسيف  ر حو  أوالد  هو رة 

 رسيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 1000/2021.

179I

ste FIDOKOM sarl au

SOJAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

SOJAB شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لوفاق 

سلو ن  - 62700  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.SOJAB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

توزيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لغد ئية . الستيف د و لتصد4ر.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
62700  لناضور   -  لوفاق سلو ن  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لحكيم  ابيو   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحكيم  ابيو   لسيد 

 65 سكتور مسعود بلوك  عنو نه) ( 

بوعرك  62700  لناضور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لحكيم  ابيو   لسيد 

 65 سكتور مسعود بلوك  عنو نه) ( 

بوعرك  62700  لناضور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 18 4نا4ر 

2021 تحت رقم 122.

180I

NAC CONSEIL

KADDOURI BUSINESS 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 KADDOURI BUSINESS  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل في 

 لطابق  لسفلي قطعة رقم 277 

إقامة هبة  ملرينيين فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22121

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 

مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( محمد 

عز وي كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 501.

181I

PF EXPERTS

JAI HAUTE COUTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

PF EXPERTS

32 زنقة  بن عطية, عمارة بنعبد 

 لر زق , كليز مر كش ، 20000، 

مر كش  ملغرب

jai haute couture شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 19 تجزئة 

  يدر ،عمارة 119،شارع  لرويد ت 

عالل  لفا�سي مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.103037

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  17 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

  jai haute couture لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 

تجزئة   يدر   19 مقرها  إل تماعي 

عالل  119،شارع  لرويد ت  ،عمارة 

مر كش   20000  - مر كش   لفا�سي 

قر ر  لشريك   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لوحيد.

و حدد مقر  لتصفية ب 19 تجزئة 

119،شارع  لرويد ت  ،عمارة    يدر 

 20000  - مر كش  عالل  لفا�سي 

مر كش  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( ناد4ة    لجاي و عنو نه) ( 

زهرة  لنخيل د م  2  قامة   فيال رقم 

 20000 مر كش  2  لنخيل  لشمالي 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   15 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119527.

182I

 CONSULTING AND DEVELOPMENT-

BUREAU D’ETUDES

 CONSULTING ET
 DEVELOPEMENT-BUREAU

D›ETUDES C ET D-B,E
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 CONSULTING AND
 DEVELOPMENT- BUREAU

D›ETUDES
 Résidence Al Borj, Rue Accra,
 1er étage, Appt n°03, Océan,

Rabat ، 10115، RABAT MAROC
 CONSULTING ET

 DEVELOPEMENT-BUREAU
D›ETUDES C ET D-B,E شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2زنقة  ,و د 
زيز ,  لطابق  لتالت, شقة رقم 7 ، 

أكد ل ، ساحة  بن 4اسين,  لرباط - 
10090   لرباط  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.102195
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 11 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
,  لطابق  لتالت,  زيز  ,و د  »2زنقة  
ساحة  بن   ، أكد ل   ،  7 رقم  شقة 
10090   لرباط   - 4اسين,  لرباط 
شارع   ، »سكن  لبفج  إلى   ملغرب« 
 03 شقة رقم   ، ،  لطابق  ألول  أكر  
،  ملحيط ،  لرباط - 10020   لرباط  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110663.
183I

Ficuciaire ComptaFisca

DREM MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

Ficuciaire ComptaFisca
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

DREM MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 DIYAR وعنو ن مقرها  إل تماعي
 RAHMA BLOC A GH2 IMM.
 19 MAGASIN N°8 - 20000

.Casablanca Maroc
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.208163

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»300.000 درهم« أي من »200.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
إدماج  حتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761839.
182I

FINANCE HOUSE

XPERTIZA DIGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

XPERTIZA DIGITAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 13زنقة 

أحمد  ملجاطي إقامة  الل2  لطابق 

 الول رقم 8 حي  ملعاريف - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.XPERTIZA DIGITAL

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لبفمجة 

تكنولو يا  وأنشطة  و الستشار ت 
 ملعلومات  ألخرى 

-  لتجارة  إللكتفونية .
13زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

أحمد  ملجاطي إقامة  الل2  لطابق 

 20330  - حي  ملعاريف   8  الول رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمدي  بدر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بدر محمدي عنو نه) ( د4ار 
رقم   28  لسالم  قامة د ريس عمارة 

 20250 2 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بدر محمدي عنو نه) ( د4ار 

رقم   28  لسالم  قامة د ريس عمارة 

 20250 2 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763237.

185I

OMBRE MOON

OMBRE MOON

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

OMBRE MOON

59 شارع  لزرقطوني طابق 6 رقم 

18  لد ر  لبیضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

OMBRE MOON »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 59 شارع 

 لزرقطوني طابق 6 رقم 18  - 

20360   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.262057

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

وتبعا   2020 د نبف   01 في   ملؤرخ 

تعيين  تقرر  لتعيين مسيف)4ن(  دد 

 ملمثل)4ن(  لقانوني)4ن(: 

-   لعلج  عبد  لنبي

- - شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لكائن مقرها  إل تماعي ب: - - - -

عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762207.

186I
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FICAGEST

 STE D›EXPLOITATION DE
LA KASBAH D›IF

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مر كش 

maroc
 STE D›EXPLOITATION DE
LA KASBAH D›IF شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 
 لصناعي سيدي غانم رقم 88 
 لطابق  لثاني رقم 12 - 20100 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.103777

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ناد4ة   لروكي  )ة(  تفويت  لسيد 
 330 حصة   تماعية من أصل   10
كارول  )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 
 06 بتاريخ  ليوت   اكلين  يلبف4ت 

4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
4نا4ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119920.
187I

فيسكونت خدمات

MAGADOR NORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطو ن، 93020، 

تطو ن  ملغرب
MAGADOR NORD  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لبوغاز 
شارع و د  ملخازن زنقة  مام مسلم 
 ملضيق - 93200  ملضيق  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MAGADOR NORD

:  الستف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و  لتصد4ر  ملو د  لغد ئية و الدو ت 

 لكهربائية  ملنزلية..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لبوغاز شارع و د  ملخازن زنقة  مام 

93200  ملضيق   - مسلم  ملضيق 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد شوفان محمد :  60 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 60   :  لسيد شوفان عبد  لسالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد شوفان عاطف :  20 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

20 حصة    :  لسيد شوفان مر د 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 20   : شوفان  سماعيل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد شوفان حمزة :  20 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  شوفان   لسيد 

زنقة  و د  ملخازن  شارع  حي  لبوغاز 

 مام مسلم رقم12- 93200  ملضيق 

 ملغرب.

عبد  لسالم  شوفان   لسيد 

و د  شارع  حي  لبوغاز  عنو نه) ( 

رقم12-  مسلم  زنقة  مام   ملخازن 

93200  ملضيق  ملغرب.

 لسيد شوفان عاطف عنو نه) ( 
زنقة  و د  ملخازن  شارع  حي  لبوغاز 
 مام مسلم رقم12- 93200  ملضيق 

 ملغرب.
عنو نه) (  مر د  شوفان   لسيد 
زنقة  و د  ملخازن  شارع  حي  لبوغاز 
 مام مسلم رقم10- 93200  ملضيق 

 ملغرب.
شوفان  سماعيل   لسيد 
و د  شارع  حي  لبوغاز  عنو نه) ( 
رقم10-  مسلم  زنقة  مام   ملخازن 

93200  ملضيق  ملغرب.
عنو نه) (  حمزة  شوفان   لسيد 
زنقة  و د  ملخازن  شارع  حي  لبوغاز 
 مام مسلم رقم10- 93200  ملضيق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  شوفان   لسيد 
زنقة  و د  ملخازن  شارع  حي  لبوغاز 
 مام مسلم رقم12- 93200  ملضيق 

 ملغرب
عبد  لسالم  شوفان   لسيد 
و د  شارع  حي  لبوغاز  عنو نه) ( 
رقم12-  مسلم  زنقة  مام   ملخازن 

93200  ملضيق  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0163.

188I

ste fidarail

إيزادفيزورينغ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc
إ4ز دفيزورينغ شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بن 

رشد  - 60000  ر دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

إ4ز دفيزورينغ.

 , تدري2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتو صل.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  بن 

رشد  - 60000  ر دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   :  لسيدة يشو صليحة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة يشو صليحة : 100 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صليحة  يشو   لسيدة 

60000  ر دة   308 حي  لر زي رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  صليحة  يشو   لسيدة 

60000  ر دة   308 حي  لر زي رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   01 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2785.

189I
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 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

SPEED AUTO LAAYOUNE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف4د 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

Speed auto laayoune  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  تجزئة 

 لوحدة رقم 1003  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Speed : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. auto laayoune

مشغل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

منشأة صيانة  لسيار ت 

سيارة،  أي  من   MECANICE

و لدر  ات  و لدر  ات  لنارية 

.HGVS ،لنارية 

أ ز ء  أو  من  مللحقات  تجار 

détachées للسيار ت  لسيار ت.

تجزئة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لوحدة رقم 1003  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عفون  عمر ن   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عفون  عمر ن   لسيد 
عمر ن عفون 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عفون  عمر ن   لسيد 
1003  لعيون  رقم  تجزئة  لوحدة 

70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
01 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 313/2021.

190I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE  BOUCHAHTA CAFE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE  BOUCHAHTA CAFE SARL(
AU) شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
  CENTRE وعنو ن مقرها  إل تماعي
 BENI RZINE  - CHEFCHAOUEN

 CHEFCHAOUEN 92000
CHEFCHAOUEN MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE(  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUCHAHTA CAFE SARL (AU
مقهى   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ميع   لحرف   ملرتبطة بها..
  CENTRE : عنو ن  ملقر  ال تماعي
 BENI RZINE  - CHEFCHAOUEN
 CHEFCHAOUEN 92000

.CHEFCHAOUEN MAROC
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 4وسف  بوشحطة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد 4وسف  بوشحطة : 1000 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوشحطة  4وسف    لسيد 
د لة   زنقة  بغد د  شارع  عنو نه) ( 
تطو ن   93000 -تطو ن   13 رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوشحطة  4وسف    لسيد 
د لة   زنقة  بغد د  شارع  عنو نه) ( 
تطو ن   93000 -تطو ن   13 رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بشفشاون  بتاريخ 08 4نا4ر 

2021 تحت رقم 3/2021.
191I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 LIGNES LOGISTIQUES DU
DETROIT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 LIGNES LOGISTIQUES DU

DETROIT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 بو قاسم  لزياني رقم 27 - 90000 

طنجة   ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73259

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 -  27 رقم  قاسم  لزياني  »شارع  بو 
»شارع  إلى  طنجة   ملغرب«   90000
موالي رشيد مجمع  لحد4قة  لطيف ن 
 -  137 رقم  3  لطابق  لثاني   قامة 

90000 طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238722.
192I

ARGANE-COMPTA

M K CAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA
 RUE LIBERTE N° 10 ETAG 3
 APPT N°6 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC
M K CAFE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 10زنقة 

 لحرية طابق 3  شقة 5  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب - 20120  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287233
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
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 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M K  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CAFE
غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وشر ء 

 لبن و  ملو د  لغد ء4ة-
بيع وشر ء  الت و  ثات  ملقاهي -

أو  لغيف  - ملساهمة  ملباشرة 
أو  في  ميع  لشركات   ملباشرة 
طبيعة  نفس  لديها   ملقاوالت  لتي 

 ملوضوع بهدف تنمية  لنشاط.
10زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لحرية طابق 3  شقة 5  لد ر  لبيضاء 
20120  لد ر  لبيضاء   -  ملغرب 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : خنتورمصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50   : كريم  دوحي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد خنتورمصطفى عنو نه) ( 
  112 رقم   26 زنقة  درب  لفقر ء 

20670  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
كريم  دوحي   لسيد  لسيد 
19 رقم  عنو نه) ( درب  لطلبة  زنقة 

30 20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خنتورمصطفى عنو نه) ( 
  112 رقم   26 زنقة  درب  لفقر ء 

20670  لد ر  لبيضاء  ملغرب
كريم  دوحي   لسيد  لسيد 
19 رقم  عنو نه) ( درب  لطلبة  زنقة 

30 20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.

193I

موتقة حسناء د دو

  ايكورينوف

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

موتقة حسناء د دو

زنقة   ليسوفية  قامة   ليسر  

 لطابق   الول  رقم 3  طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب

   4كورينوف شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي طنجة 

، ز وية شارع 4وسف بن تشافين 

وشارع  لعر ق ، عمارة  لشهبة   بلوك 

)A( رقم 28  لطابق  لتاسع - 90000 

طنجة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68321

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ملك  لشفانج   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   20  ملر ك�سي 

لفائدة   لسيد  حصة   100 أصل 

د نبف   12 نهاد  لقضاوي بتاريخ  )ة( 

.2020

تفويت  لسيد )ة( محمد  لشفانج  

من  حصة   تماعية   10  ملر ك�سي 

لفائدة   لسيد  حصة   100 أصل 

د نبف   12 نهاد  لقضاوي بتاريخ  )ة( 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 799.

192I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

MARBRE BELKADI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم 1 عمارة مجمع  ملسافر شارع 

 لفضيلة  لحي  لصناعي يعقوب 

 ملنصور ، 10000،  لرباط  ملغرب

MARBRE BELKADI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 52 شارع 

تانسيفت عمارة رقم 1  كد ل 

 لرباط - 10000  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARBRE BELKADI

غرض  لشركة بإ4جاز :  لخدمات 

 ملتعلقة بالرخام

صناعة  لرخام

خدمات مختلفة .

52 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

تانسيفت عمارة رقم 1  كد ل  لرباط 

- 10000  لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلقا�سي  رضو ن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رضو ن بلقا�سي عنو نه) ( 
تجزئة كومطر ف 1 رقم 22 حي و دي 

 لذه2 12000 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد رضو ن بلقا�سي عنو نه) ( 
تجزئة كومطر ف 1 رقم 22 حي و دي 

 لذه2 12000 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110708.
195I

زوبيف بوتغماس

 STE ALZAD TRANSPORT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

زوبيف بوتغماس
 كنول  ملركز تازة ، 35050، تازة 

 ملغرب
 STE ALZAD TRANSPORT SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 87 حي 
 ملغرب  لعربي زنقة طر بلس تازة - 

TAZA MAROC 35000
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALZAD TRANSPORT SARL AU
 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ4جاز
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DIVERS OU CONSTRUCTIONS/
 TRANSPORT DE

.MARCHANDISES
حي   87  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - تازة  طر بلس  زنقة   ملغرب  لعربي 

.TAZA MAROC 35000
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
نور  لد4ن  بوشنافة   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
نور  لد4ن  بوشنافة   لسيد 
رقم  حي  ملغرب  لعربي  عنو نه) ( 
تازة   35000 تازة  طر بلس  زنقة   87

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نور  لد4ن  بوشنافة   لسيد 
 87 عنو نه) ( حي  ملغرب  لعربي رقم 
زنقة طر بلس تازة 35000 تازة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 67.

196I

HIGH EDGE CONSULTING

INFO CREATOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil
 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN  ملغرب
INFO CREATOR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 5 شارع 
صالح  لد4ن  4وبي ط 1 رقم 2 - 

93000 تطو ن  ملغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2967

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
وتبعا   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
تعيين  تقرر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)4ن(  لقانوني)4ن(: 
- طحبول مصطفى

- بنحمو محمد
ذ ت  شركة   INFO CREATOR  -
مقرها   ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 
شارع صالح  لد4ن   5 ب:   إل تماعي 
تطو ن   93000  2 رقم   1 ط   4وبي 

 ملغرب
عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: 2967
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 209.

197I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

AKRAM FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
AKRAM FISH  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لوحدة 
تجزئة  المل رقم 62 شقة 02  ملر�سى   

 لعيون - 70002  ملر�سى  لعيون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35017

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 28 
4نا4ر 2021 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AKRAM FISH
تجارة   :  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
تجارة   ،  ألسماك.  ستيف د وتصد4ر 
تصد4ر   ، تسويق   ، وتجارة  عامة 
 ، أنو ع  ألسماك  و ستيف د  ميع 
رأسيات   ، ،  لقشريات   لرخويات 

 ألر ل ،  ألصد ف  لبحرية ،.......
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شقة   62 رقم  تجزئة  المل   لوحدة 
02  ملر�سى    لعيون - 70002  ملر�سى 

 لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
معد ن  عبد  للطيف   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
معد ن  عبد  للطيف   لسيد 
غشت  ملر�سى     20 شارع  عنو نه) ( 
70002  ملر�سى  لعيون   لعيون 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
معد ن  عبد  للطيف   لسيد 
غشت  ملر�سى     20 شارع  عنو نه) ( 
70002  ملر�سى  لعيون   لعيون 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 338/2021.
198I

ESPERE CONSULTING

AIT HMID TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

AIT HMID TRANSPORT شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تكد4رت 

 لدر ركة  كاد4ر - 80650  كاد4ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AIT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HMID TRANSPORT

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لوطنية و  لدولية.

تكد4رت   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

80650  كاد4ر   -  لدر ركة  كاد4ر 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صابر  رشيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

       -  ألسماء  لشخصية و لعائلية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صابر  رشيد   لسيد 

بلوك    لدر ركة  كاد4ر  حي  لنهضة 

80650  كاد4ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  صابر  رشيد   لسيد 
بلوك    لدر ركة  كاد4ر  حي  لنهضة 

80650  كاد4ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98150.
199I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE DOG HOUSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE DOG HOUSE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 9 إقامة 

كرم 2  لبنا4ة د طريق عين  لسمن - 
30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE DOG HOUSE
تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لحيو نات  ألليفة
إقامة   9  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2  لبنا4ة د طريق عين  لسمن -  كرم 

30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  رشيدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  رشيدي   لسيد 
 30000 حي  لسعادة   65 زنقة   16

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  رشيدي   لسيد 
 30000 حي  لسعادة   65 زنقة   16

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 229.

200I

LABRASS MULTISERVICES SARL

DAILY PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

DAILY PUB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي ساحة 

 ملقاومة عمارة رقم 10 رقم 01 

 لعيون  - 70000  لعيون   ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25067

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
 لهندسة  ملدنية - خدمات  لطرق 

و لشبكات  ملختلفة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 357.

201I

مكت2  دريس للحسابات

فؤاد لالعمال املختلفة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مكت2  دريس للحسابات

فاس ، 30000، فاس  ملغرب

فؤ د لالعمال  ملختلفة شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

 ملامونية رقم  32  لطابق  2 فاس  - 

30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.30279

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة  لالعمال  ملختلفة  فؤ د 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها 20.000 درهم 

تجزئة  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

2 فاس  -  32  لطابق    ملامونية رقم  

لغياب  نتيجة  فاس  ملغرب   30000

 ي نشاط تجاري.

و عين:

و  حنان  محمد     لسيد)ة( 

شقة   2تجزئة  ملامونية  عنو نه) ( 

فاس  صفرو  طريق  3 قامة  المان 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 

2 فاس  -  32  لطابق    ملامونية رقم  

30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 286/021.

202I

socomif sarl

SK2B
إعالن متعدد  لقر ر ت

socomif sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 12005،  لقنيطرة  ملغرب
SK2B »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: ز وية 

شارع محمد د4وري ومحمد عبده 
إقامة  كاميليا  لطابق  لثالث مكت2 

رقم 2 بالقنيطرة - -  لقنيطرة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.50761
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 4نا4ر   25  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
رأس  ملال:  لذي  زيادة  رقم  قر ر 
4نص على ما4لي: زيادة 2 مليون درهم
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

زيادة 2 مليون درهم
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2020 تحت رقم 81257.

203I

distra conseils

AIR D›OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21  لطابق  لثاني  لحي 
 لحسني ، 20000، مر كش  ملغرب
AIR D›OR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 N°179ETAGE 2 AL MASSAR 1
MARRAKECH - 40000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110123

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AIR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.D’OR
-توريد   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
وتركي2 أ هزة تكييف  لهو ء وأنظمة 

 لتهوية و لتدفئة
و  الشغال  في  لبناء  -مقاول 

 ملختلفة
- تصد4ر و ستيف د.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 N°179ETAGE 2 AL MASSAR 1
مر كش   MARRAKECH - 20000

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  حمد صدقي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد  سماعيل  لنا يم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  سماعيل  لنا يم 
عنو نه) ( دو ر  لعزة  لسويهلة سعادة 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيد  حمد صدقي عنو نه) (  زلي 
 20000 2 رقم65   مر كش   لجنوبي 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  سماعيل  لنا يم 
عنو نه) ( دو ر  لعزة  لسويهلة سعادة 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119357.
202I

fiduconsejo

صابور ريفينادو 

SABOR REFINADO 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

 SABOR  صابور ريفينادو

REFINADO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 

 لكائنة بشارع  محمد بنونة رقم 306 

 لطابق  الول بو ر ح غر بو تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28555

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : صابور 

.SABOR REFINADO  ريفينادو

توزيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لفو كه  لجافة.

:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لكائنة بشارع  محمد بنونة رقم 306 

 لطابق  الول بو ر ح غر بو تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مصطفى  عر ب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : كحلون   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفى  عر ب عنو نه) ( 
حي  حريق شارع  لسنابل زنقة 5 رقم 

6 مرتيل 93000 مرتيل  ملغرب.
 لسيد  بر هيم كحلون  عنو نه) ( 
غر بو   306 رقم  بنونة  شارع محمد 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى  عر ب عنو نه) ( 
حي  حريق شارع  لسنابل زنقة 5 رقم 

6 مرتيل 93000 مرتيل  ملغرب
 لسيد  بر هيم كحلون  عنو نه) ( 
غر بو   306 رقم  بنونة  شارع محمد 

تطو ن 9300 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 222.
205I

NOUGAFEST IMMOBILIERE

NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOUGAFEST IMMOBILIERE
 Rue soumaya Imm 82, 4ème

 Etage App N°16 Quartier
 Palmier ، 20520، Casablanca

Maroc
 NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سومية عمارة 82  لطابق  لر بع 

 لشقة رقم 16 حي پامليي - 20320  
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOUGAFEST IMMOBILIERE
:  لتفويج  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
82  لطابق  لر بع  عمارة  سومية 
  20320  - پامليي  حي   16  لشقة رقم 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد نبيل  دريس وسني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة نجالء  هليل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
وسني  نبيل  دريس   لسيد 

عنو نه) ( الفال كند   
H7W 1C7 الفال  كند .

عنو نه) (  نجالء  هليل   لسيدة 
 H7W 1C7 الفال كند   

الفال  كند .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
وسني  نبيل  دريس   لسيد 

عنو نه) ( الفال كند   
H7W 1C7 الفال  كند 

عنو نه) (  نجالء  هليل   لسيدة 
 H7W 1C7 الفال كند   

الفال  كند 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763602.
206I

MJ MANAGEMENT

BOUHAJA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،
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TANGER MAROC
BOUHAJA CAR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لبوغاز 
رحال بن أحمد رقم 39 محل  ب   

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.66033

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 شتنبف   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.500.000«
 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«
درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7589.

207I

زوبيف بوتغماس

 STE BONNE FINITION
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

زوبيف بوتغماس
 كنول  ملركز تازة ، 35050، تازة 

 ملغرب
 STE BONNE FINITION SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ملنتزه رقم 126 تازة - 35000 تازة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BONNE FINITION SARL AU

 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ4جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 / MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION /

.NEGOCIANT

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تازة   35000  - تازة   126 رقم   ملنتزه 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   :  لسيد زنون  نس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد زنون  نس عنو نه) ( تجزئة 

تازة   35000 تازة   126 رقم   ملنتزه 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد زنون  نس عنو نه) ( تجزئة 

تازة   35000 تازة   126 رقم   ملنتزه 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 62.

208I

fiduconsejo

كوميدلس فاميليلرس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

كوميدلس فاميليلرس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 

 لكائن بشارع  ملختار  لسو�سي رقم 

363 تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28557

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

كوميدلس فاميليلرس.

:  الكالت  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسريعة.

:  ملحل  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

رقم  بشارع  ملختار  لسو�سي   لكائن 

363 تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  شرف  لقرباص 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  شرف  لقرباص عنو نه) ( 

 363 رقم  شارع  ملختار  لسو�سي 

تطو ن 9300 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  شرف  لقرباص عنو نه) ( 

 363 رقم  شارع  ملختار  لسو�سي 

تطو ن 9300 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 223.
209I

RIAD CONSULTANT

BH2S SARL-AU شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة BH2S SARL-AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 فيالج 
م ش ف بو نيبة خريبكة - 25000 

خريبكة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6017

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 11 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»12 فيالج م ش ف بو نيبة خريبكة 
 12« إلى  خريبكة  ملغرب«   25000  -
خريبكة  بو نيبة  ف  ش  م  فيالج 
12 فيالج م ش ف بو نيبة خريبكة 

25000 خريبكة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 28 د نبف 

2020 تحت رقم 922.
210I

YAMINE TRADE CONSULTING

LE FERMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YAMINE TRADE CONSULTING
339 شارع  لحسن  لتاني شقة 3 
 RABAT ،10000 ، لرباط  كد ل 

MAROC
LE FERMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 29 حي 

 لعبادي تمارة - 12000 تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

131855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FERMENT

غرض  لشركة بإ4جاز : مخبزة.
 29 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تمارة   12000  - تمارة  حي  لعبادي 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

منصور  لسماللي  نا4ت   لسيد 

700 حصة بقيمة    : موالي  لحسين 

100 درهم للحصة .

 300   :  لسيد  عباري عبد  الله 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

منصور  لسماللي  نا4ت   لسيد 

339 شقة  موالي  لحسين عنو نه) ( 

3 شارع  لحسن  لتاني  كد ل 10000 

 لرباط  ملغرب.

عبد  الله   لسيد  عباري 

عنو نه) (  قامة 16 شقة 16  لتوحيد 

تمارة   12000 سيدي 4حيى زعيف   02

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  الله   لسيد  عباري 

عنو نه) (  قامة 16 شقة 16  لتوحيد 

تمارة   12000 سيدي 4حيى زعيف   02

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2823.
211I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

RESTART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
RESTART شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 ، شارع 
 لحرية ،  لطابق 3 ،  لشقة رقم 5  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287277
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RESTART
:  التصال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لسمعي  لبصري.
 ،  10  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  لحرية ،  لطابق 3 ،  لشقة رقم 

5  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسيني  و د  صقلي   لسيد 
حي  تمنارت  زنقة   ،86 عنو نه) ( 
 لسالم 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

حسيني  و د  صقلي   لسيد 
حي  تمنارت  زنقة   ،86 عنو نه) ( 
 لسالم 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
4نا4ر 2021 تحت رقم 969275267.

212I

nador conseil sarl au

FONCIERE DU RIF
إعالن متعدد  لقر ر ت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
FONCIERE DU RIF  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي  والد 

 بر هيم، طريق تويمة رقم 99 - 
62000  لناظور  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.19663

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   18  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1 :  لذي 4نص على ما4لي: 
 قر ر بيع  لسيد  ملحمودي بومد4ن ل 

166 حصة  لفائدة  لفاري رشيد 
على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي:  قر ر بيع  ملحمودي حكيم ل 

167حصة  لفائدة  لفاري رشيد 
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
مسيف   رشيد  تعيين  لسيد  لفاري 

 د4د  في  لشركة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
:  لذي 4نص على   7 و   6 بند رقم 
 100.000 ر سمال  لشركة  ما4لي: 
درهم مقسمة ل 1000 حصة موزعة 
على  لشكل  لتالي:  ملحمودي بومد4ن 
332 حصة،  لسيد  ملحمودي حكيم 
رشيد  و  لسيد  لفاري  حصة   333

333 حصة. لسيد 

على  4نص  13:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: تسيف  لشركة من قبل  لسادة 

 ملحمودي بومد4ن،  ملحمودي حكيم 

و لسيد  لفاري رشيد

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 202.

213I

CABINET CC ORGA

ARTA IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي  لطابق 

2 رقم 12  ملعاريف ، 20330، 

 لبيضاء  ملغرب

ARTA IMMOBILIER  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 27 شارع 

لاللة  لياقوت  لطابق 5  - 20520 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.339687

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 ملهاو�سي  كر م كمسيف وحيد

تبعا لوفاة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763261.

212I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فيرتيو كود
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
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ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 
 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 22 ، 

90000، طنجة  ملغرب
فيفتيو كود شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية شارع 

محمد  لخامس و شارع  بن كثيف 
إقامة دوس مارس  لطابق 7 رقم 68 

- 90000 طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.103131

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 مارس   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
نور  لد4ن   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   225 أزو غ 
)ة(  900 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
 ورج ألكسندر  نين بتاريخ 05 مارس 

.2020
نور  لد4ن   )ة(  تفويت  لسيد 
أزو غ 585 حصة   تماعية من أصل 
675 حصة لفائدة   لسيد )ة( شركة 
 05 أنتفناسيونال بتاريخ  فيفتيولوجي  

مارس 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
4نا4ر   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238221.

215I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE HOLDEN CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 52000، 
خنيفرة  ملغرب

STE HOLDEN CAR  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملسيفة حي  مالو خنيفرة - 52000 

خنيفرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HOLDEN CAR

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 52000  -  ملسيفة حي  مالو خنيفرة 

خنيفرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : محمد  لغول   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بنيعوف   عبد  لرفيع   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لغول   لسيد 

حمرية خنيفرة    02 79  4ت خاصة 

52000 خنيفرة  ملغرب.

بنيعوف   عبد  لرفيع   لسيد 
عنو نه) ( بلوك 2 زنقة 1 رقم 28 حي 

خنيفرة   52000  م  لربيع خنيفرة  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لغول   لسيد 

حمرية خنيفرة    02 79  4ت خاصة 

52000 خنيفرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 22.

216I

ANDERSEN CONSULTING

 VALUENEXT CONSULTING
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 VALUENEXT CONSULTING
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 82 شارع 
بوعر قية -  لطابق -2  لشقة رقم 

5 - 90000 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.102287

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 31 د نبف 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
-  لطابق  بوعر قية  شارع   82« من 
طنجة   90000  -  5 رقم  -2  لشقة 
ولي  شارع   183 ز وية   « إلى   ملغرب« 
إقامة  زنقة  ابر  لطبفي،  و   لعهد 
كوفيستا،  لطابق  الول،  ملكت2 رقم 

23 - 90000 طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238832.

217I

HANA COMPTA MAROC

»RAXA«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

»RAXA« شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لنور  لطابق  لثاني شقة 10 شارع 

 لنصر  لجد4دة - 22000  لجد4دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»RAXA«

نقل   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تجاري.-  وسيط  و لسلع.-   لبضائع 

أعمال مختلفة و لبناء .

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع   10  لنور  لطابق  لثاني شقة 

22000  لجد4دة   -  لنصر  لجد4دة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بنجياللي   عبد  ملنعم   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنجياللي   عبد  ملنعم   لسيد 

22000  لجد4دة  عنو نه) (  لجد4دة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنجياللي   عبد  ملنعم   لسيد 

22000  لجد4دة  عنو نه) (  لجد4دة 

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 25923.

218I

LOGIFIN

TRANISO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

TRANISO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعود4ة، طابق 3 رقم 20  - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANISO

-  لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملحلي و لدولي للبضائع ؛

،  ميع  ملعامالت  وبشكل أعم   -

و ملالية  و لصناعية   لتجارية 

،  لتي قد تتعلق  و ملنقولة و لعقارية 

بهدف  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

ذ ت  أو  مماثلة  أشياء  وأي   لشركة 

صلة قد تعزز  متد دها أو تطويرها.

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 

 لسعود4ة، طابق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   :  لسيد  سماعيل  وغانم 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  سماعيل  وغانم 

زنقة  طوبو  لرباط  حي  عنو نه) ( 

 18 رقم  محمد   لشهيد  لسعيدي 

90000  ملغرب طنجة.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  سماعيل  وغانم 

زنقة  طوبو  لرباط  حي  عنو نه) ( 

 18 رقم  محمد   لشهيد  لسعيدي 

90000  ملغرب طنجة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 726.

219I

HIGH EDGE CONSULTING

INFO CREATOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN  ملغرب

INFO CREATOR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 

صالح  لد4ن  4وبي ط 1 رقم 2 - 

93000 تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2967

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بن  عامر    )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   50 مخلوف 

)ة(  حصة لفائدة   لسيد   50 أصل 

د نبف   30 طحبول بتاريخ  مصطفى  

.2020

بن  عدنان  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   50 مخلوف 

)ة(  حصة لفائدة   لسيد   50 أصل 

د نبف   30 بتاريخ  بنحمو  محمد  

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 209.

220I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

MOUSARAF CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قلعة  مكونة 

تنغيف ، 25200، قلعة  مكونة  ملغرب

MOUSARAF CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

تماسينت ورز زت - 25000 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUSARAF CASH
تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألمو ل.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ورز ز ت   25000  - تماسينت ورز زت 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد  4ت  حميد  سماعيل 
600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 200   :  لسيد  4ت  حميد محمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  4ت  حميد  سماعيل 
سوق  لخميس  هكو  عنو نه) (  4ت 

د دس 25200 قلعة  مكونة  ملغرب.
محمد   لسيد  4ت  حميد 
سوق  لخميس  هكو  عنو نه) (  4ت 

د دس 25200 قلعة  مكونة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  4ت  حميد  سماعيل 
سوق  لخميس  هكو  عنو نه) (  4ت 

د دس 25200 قلعة  مكونة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   15 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2021 تحت رقم 28.
221I

STE AK MISSION SARL AU

STE SEULE ITAKN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
STE SEULE ITAKN SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي فاس 8 
تجزئة  لرياض طريق صفرو فاس 

30000 فاس  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

62927

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEULE ITAKN SARL

:  ميع ما  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  النعاش  في  لبناء  4خص  ملقاولة 
 لعقاري 

عامة  ميع  لعمليات  وبصفة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أوغيف مباشرة 

بالهدف أعاله و لتي من شانها تسهيل 

تطوير  لشركة.

 8 فاس   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

فاس  صفرو  طريق  تجزئة  لرياض 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  حمد  لناصري 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   :  لسيد عبد  لنور  لصاط 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد  لناصري عنو نه) ( 
تجزئة  لرياض طريق صفرو   8 فاس 

30000 فاس  ملغرب.

عبد  لنور  لصاط   لسيد 

تجزئة  لرياض   8 فاس  عنو نه) ( 

طريق صفرو 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد  لناصري عنو نه) ( 
تجزئة  لرياض طريق صفرو   8 فاس 

30000 فاس  ملغرب

عبد  لنور  لصاط   لسيد 

تجزئة  لرياض   8 فاس  عنو نه) ( 

طريق صفرو 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   13 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3275/2020.

222I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

OUARDI BEAUTY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قلعة  مكونة 

تنغيف ، 25200، قلعة  مكونة  ملغرب

OUARDI BEAUTY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  مدناغ 

سوق  لخميس د دس تنغيف - 25200 

تنغيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUARDI BEAUTY

تقطيف و   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

بيع  ملو د  لعطرية

تصد4ر و ستيف د.

:  مدناغ  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سوق  لخميس د دس تنغيف - 25200 

تنغيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لوردي  لحسين 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لوردي  لحسين عنو نه) ( 
تنغيف   مدناغ سوق  لخميس د دس 

25200 قلعة  مكونة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لوردي  لحسين عنو نه) ( 
تنغيف   مدناغ سوق  لخميس د دس 

25200 قلعة  مكونة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بتنغيف    البتد ئية 

2021 تحت رقم 22.
223I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SD IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي  لشتوي، 

20000، مر كش  ملغرب
SD IMMOBILIER  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي عمارة ب  لشقة رقم 2 - 

20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110507

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 02 
4نا4ر 2021 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. IMMOBILIER

متعهد   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مهر نات فنية و  حد ت و غيفها

تأ يفغرف أو شقق مفروشة

 د رة  ملمتلكات.

ساحة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 

 -  2 رقم  ب  لشقة  عمارة   لبفدعي 

20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة صابرينة منية د 4م  :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

د 4م   منية  صابرينة   لسيدة 

عنو نه) (  قامة  ملنارة شارع  اهد 
رقم 1  لحي  لشتوي 20000 مر كش 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

د 4م   منية  صابرينة   لسيدة 

عنو نه) (  قامة  ملنارة شارع  اهد 
رقم 1  لحي  لشتوي 20000 مر كش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   08 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119720.

222I

SARL

AERA CAPITAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
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AERA 100.000 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 131 

 Boulevard d›Anfa, Résidence

 Azur numéro 11B MAARIF, HAY

 HASSANI 22000 CASABLANCA

.MAROC

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.255907

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   8.100.000«

 8.200.000« إلى  درهم«   100.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3523.

225I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 GLOBAL SERVICE

ELECTRICAL ENERGY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 GLOBAL SERVICE ELECTRICAL

ENERGY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

سنتف ل بارك مبنى أ رقم  لطابق 

2 مكت2 32  ملحمد4ة - 28810 

 ملحمد4ة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20789

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  23 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 GLOBAL SERVICE ELECTRICAL

 250.000 مبلغ رأسمالها    ENERGY

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

رقم  لطابق  أ  مبنى  بارك  سنتف ل 

 28810  - 32  ملحمد4ة  مكت2   2

 ملحمد4ة  ملغرب نتيجة ل :  نخفاض 

في  لصفقات  في  لنشاط,  ملشاركة 

كثفة   بسب2  ناجحة   غيف   لعمومية 

 لعروض في  لسوق و ملنافسة.

إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

رقم  لطابق  أ  مبنى  بارك  سنتف ل 

 28810  - 32  ملحمد4ة  مكت2   2

 ملحمد4ة  ملغرب. 

و عين:

فاضيلي  بنيوسف     لسيد)ة( 

محمد  لخامس  شارع  عنو نه) (  و 

عمارة م و ك رقم 1  ملحمد4ة 28810 

)ة(  كمصفي   ملحمد4ة  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 176.

226I

SARL

GROUPE SOUKKANIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

GROUPE SOUKKANIA  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 201, 

 BOULEVARD D’ANFA 3EME

 ETAGE BUREAU N°9 HAY

 HASSANI 22000 CASABLANCA

.MAROC

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.128527

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 4نا4ر   06 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 

من  أي  درهم«   9.900.000« قدره 

»10.000.000 درهم« إلى »100.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3523.

227I

شركة محاسبة صا4م

 FERSI CONSTRUCTIONS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا4م

شارع  لدرفوفي عمارة  لسعادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

و دة مغرب

 FERSI CONSTRUCTIONS SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

أوالد بوشارب  عين لحجر  لعيون - 

65252  لعيون عين لحجر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FERSI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CONSTRUCTIONS SARL AU
-مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

أشغال مختلفة و أشغال  لبناء
-مقاول تنظيف و  هات  ملحالت 

و  لشقق
-تا ر

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر أوالد 
بوشارب  عين لحجر  لعيون - 65252 

 لعيون عين لحجر  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فر�سي   لسيد  لبكاي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فر�سي   لسيد  لبكاي 
لحجر  عين  بوشارب  دو ر  والد 

65252  لعيون   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  فر�سي   لسيد  لبكاي 
لحجر   عين  بوشارب  دو ر  والد 

65252  لعيون   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
20 4نا4ر   البتد ئية بتاوريرت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 20.

228I

Ficuciaire ComptaFisca

A.Z WOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

Ficuciaire ComptaFisca
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

A.Z WOOD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة
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 GROUPE وعنو ن مقرها  إل تماعي

 ATTAKADOUM GH2 17

 2EME ETG SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA GROUPE

 ATTAKADOUM GH2 17

 2EME ETG SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA 20600

.Casablanca Maroc
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.219359

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   290.000«

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
د4ون  مع  مقاصة  إ ر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762215.

229I

SARL

AP FOOD
إعالن متعدد  لقر ر ت

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

AP FOOD »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

 LOT :وعنو ن مقرها  ال تماعي

 SOUKAINA LOT 19 SIDI

 MAAROUF  MAARIF, HAY

 HASSANI 22000 CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.201505

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  23 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: زيادة رأس  ملال

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: مساهمة في حصص  مللكية

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  07:  لذي  رقم  بند 
من  مال  لشركة  رأس  زيادة  ما4لي: 
 5،000،000 إلى  درهم   2،600،000

درهم
على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 
أسهم  لسيد  في  ما4لي:  ملساهمة 
 AERA شركة  في  أنيس  لصفريوي 

CAPITAL
على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 
بأسهم  لسيد  ما4لي:  ملساهمة 
 ALLIED لشركة  4اسين  إلبر هيمي 

PARTNERS
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3522.
230I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SAIS ISKANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
SAIS ISKANE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 تجزئة 
 يسماعلية زقاق  لورد  - 30000 

فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21873

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   02  ملؤرخ في 
 SAIS شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 100.000 رأسمالها  مبلغ    ISKANE
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
زقاق  لورد   تجزئة  يسماعلية   15

 : ل  نتيجة  فاس  ملغرب   30000  -
 لتوقف عن  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب 15 تجزئة 
 30000  - زقاق  لورد    يسماعلية 

فاس  ملغرب. 
و عين:

و  عبد  الله  بناني     لسيد)ة( 
زقاق  تجزئة  يسماعلية  عنو نه) ( 
 لورد  30000 فاس  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 289/021.
231I

ADVALORIS

COSMOTREND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

COSMOTREND شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 مسكن 
أنافي  لطابق  ألول شارع أنفا - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288035

 25 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COSMOTREND

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

منتجات  وشر ء  وبيع  وتصد4ر 

 لتجميل

وتعبئة  ميع  وتحويل  تصنيع 

و لزيوت  مستحضر ت  لتجميل 
 لعطرية و لعطور

 لتدري2 في مهن  لتجميل.

 32  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مسكن أنافي  لطابق  ألول شارع أنفا 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة شوزهي ليو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بن  مجالس  عبد  الله   لسيد 

حسن :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ليو  شوزهي   لسيدة 

 6 شقة   2 كتيف  لطابق  شارع  بن 

20000  لد ر  لبيضاء   قامة نر س 

 ملغرب.

بن  مجالس  عبد  الله   لسيد 

كثيف  شارع  بن   3 عنو نه) (  حسن 

ب  مسدود   3 شقة   01  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  معاريف 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  ليو  شوزهي   لسيدة 

شارع  بن كتيف  لطابق 2 شقة 6  قامة 

نر س  20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

بن  مجالس  عبد  الله   لسيد 

كثيف  شارع  بن   3 عنو نه) (  حسن 

ب  مسدود   3 شقة   01  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  معاريف 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763782.

232I
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عمر بلغري2

 CREMERIE AL JAOUDA

ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

عمر بلغري2

75 شارع  لحسيمة مكات2  الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكت2 21 ، 30000، 

فاس  ملغرب

 CREMERIE AL JAOUDA ATLAS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي طابق 

 ر�سي عمارة رقم 13 شارع  والن 
زنقة طنجة فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25707

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   07  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 CREMERIE AL  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    JAOUDA ATLAS

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

رقم  عمارة  طابق  ر�سي   إل تماعي 

فاس  طنجة  زنقة  شارع  والن   13

 : ل  نتيجة  فاس  ملغرب   30000  -

 ملنافسة  لشرسة و زمة كورونا.

طابق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شارع  والن   13 رقم  عمارة   ر�سي 
فاس   30000  - فاس  طنجة  زنقة 

 ملغرب. 

و عين:
 لسيد)ة(  موالي عبد هللا    لعلوي 

1تجزئة سوبرونور  برقم  و عنو نه) ( 

 30000 فاس   شارع  بن  لخطي2 

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 289/2021.

233I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PROMIMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

PROMIMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 12 شارع 

 المام  لتبف ني معاريف - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.116905

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 أكتوبر   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   PROMIMMO حل 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   300.000

شارع  المام  لتبف ني   12  إل تماعي 

-  لد ر  لبيضاء  ملغرب   - معاريف 

نتيجة للتوقف  لكامل لنشاط.

و عين:

و  علي    مال  لد4ن   لسيد)ة( 

 - ضا4ة  فر ح  شارع   11 عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 12 وفي   2020 أكتوبر   12 بتاريخ 

شارع  المام  لتبف ني معاريف - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763270.

232I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BOUFAJ SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE BOUFAJ SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر  ز ك 

نوشن فركلة  لعلوية تنجد د  - 
52000  لر شيد4ة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 فبف 4ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 80.000« أي من  درهم«   920.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 53.
235I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

RIMSUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
RIMSUD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

رقم 1 إقامة 6 مجموعة 16 بارك 
 لياسمين تامنصورت مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.92885

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   01 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   900.000,00« قدره 

إلى  درهم«   100.000,00« من 

  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120171.

236I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE KHADAMAT FATI

SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 52000، 

خنيفرة  ملغرب

 STE KHADAMAT FATI SARL

A.U. شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي أ4ت 

بوزيان ملباركيين حد بوحسوسن 

خنيفرة  - 52000 حد بوحسوسن 

خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

..KHADAMAT FATI SARL A.U
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة و لتشاور .
أ4ت   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بوحسوسن  حد  ملباركيين  بوزيان 
حد بوحسوسن   52000  - خنيفرة  

خنيفرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة فاطمة دحاوي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فاطمة دحاوي  عنو نه) ( 
مركزحد بوحسوسن  عمالة خنيفرة 

52000 خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة فاطمة دحاوي  عنو نه) ( 
مركزحد بوحسوسن  عمالة خنيفرة 

52000 خنيفرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2021 تحت رقم 32.

237I

STE AK MISSION SARL AU

 STE FADI HOME PROMO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
 STE FADI HOME PROMO SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 31 تجزئة 
 لنخيل شارع عالل بن عبد هللا فاس 

فاس 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65763

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FADI HOME PROMO SARL
:  ميع ما  غرض  لشركة بإ4جاز 
و اللنشاء  في  لبناء  4خص  ملقاولة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 31 تجزئة 
 لنخيل شارع عالل بن عبد هللا فاس 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حميد  لزوهري   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   :  لسيد عبد هللا  لزوهري 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حميد  لزوهري عنو نه) ( 
31 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30000 فاس  ملغرب.
 لسيد عبد هللا  لزوهري عنو نه) ( 
31 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حميد  لزوهري عنو نه) ( 
31 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30000 فاس  ملغرب
 لسيد عبد هللا  لزوهري عنو نه) ( 
31 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 262/2021.

238I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CHOCOLAT SUISSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 20000، مر كش  ملغرب

CHOCOLAT SUISSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي عمارة ب  لشقة رقم 2 - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHOCOLAT SUISSE

:  لتجارة  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لغذ ئية ) لشوكوالتة( بالتجزئة،

 لتجارة  إللكتفونية و ملبيعات عبف 

 إلنتفنت

 لتجارة  لوطنية و لدولية.

ساحة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 

 -  2 رقم  ب  لشقة  عمارة   لبفدعي 

20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

1 حصة    :  لسيد 4اسين حلحول 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 PRESTIGE LUXURY  لشركة 
 HOLDING OFFSHORE  :  99

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  4اسين حلحول   لسيد 
 RUE DU RHONE 82  1202

 ونيف سويسر .
 PRESTIGE LUXURY  لشركة 
HOLDING OFFSHORE  عنو نه) ( 
شارع  المر ء رقم 27  90000 طنجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  النسور  كمال   لسيد 
 ROUTE CHARMETTOGER
1800   73700  BOURG-SAINT-

MAURICE فرنسا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 120005.

239I

FLASH ECONOMIE

BER PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

د4و ن  ألستاذ محمد وحد ني
موثق بالد ر  لبيضاء -  أللفة

منطقة  لصناعية،  لرقم 65، 
 لطابق  لثاني،  لشقة 6
تفويت حصص في شركة

بمقت�سى عقد أبرم بد4و ن   –  1
 ألستاذ محمد وحد ني، موثق بالد ر 
 ،2020 د نبف   22 بتاريخ   لبيضاء، 
فإن  لسيد  و د بر دة، قام بتفويت 
ما  عبد  ملجيد  لطاهري،  للسيد 
مجموعه ستون )60( حصة من فئة 
مائة )100( درهم، من  لحصص  لتي 
ذ ت  ملسؤولية  في  لشركة  4ملكها 
مقرها   ،»BER PROMO«  ملحدودة 
بمد4نة  لد ر  لبيضاء،   ال تماعي 
و  ملسجلة   ،11 كم  طريق  لجد4دة، 
بالد ر  لبيضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت عدد 396873 .
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بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   –  2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية  ضبط 
 ،2021 4نا4ر   26 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 762763.
للخالصة و  لبيان

د4و ن  ألستاذ محمد وحد ني
موثق بالد ر  لبيضاء.

220I

KAMA SERVICE

SOMABIG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 22350، سيدي بنور  ملغرب
SOMABIG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 
خميس  لقصيبة سيدي بنور - 

22072 سيدي بنور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2013 أكتوبر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOMABIG
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة وأشغال  لبناء
بيع مو د  لبناء

صنع مو د  لبناء.
مركز   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - بنور  سيدي  خميس  لقصيبة 

22072 سيدي بنور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لطيف  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لطيف  محمد   لسيد 
بنور  سيدي  دو ر  لقرية  لعونات 

22052 سيدي بنور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لطيف  محمد   لسيد 
بنور  سيدي  دو ر  لقرية  لعونات 

22052 سيدي بنور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

نونبف 2013 تحت رقم 1236.
222I

CABINET FCF CONSULTING

MOUFID FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

CABINET FCF CONSULTING
 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU
 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC
MOUFID FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية رقم 1, قطعة 12 تازة - 

35000 تازة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.679

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »8.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 61.
223I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

تاريم جينيرال جروب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

تاريم  ينيف ل  روب شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 

 لعزيز رقم 2 - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تاريم   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ينيف ل  روب.

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة

 لتفكيبات  لكهربائية

أو  )تا ر  و لتصد4ر   الستيف د 

وسيط(.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 59  قامة 

موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 

12000  لقنيطرة   -  2 رقم   لعزيز 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 12.500   :  لسيد مقر ن  لطاهر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

عبد  لكريم  لعجوري   لسيد 
درهم   100 حصة بقيمة   12.500   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مقر ن  طاهر   لسيد 
 12000 بئف  لر مي    29 رقم  ريحانه 

 لقنيطرة  ملغرب.
عبد  لكريم  لعجوري   لسيد 
أحمد  زنقه  قطاع  لوئام  عنو نه) ( 
بن بوشتي رقم 6 لعيا4دة 11150 سال 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مقر ن  طاهر   لسيد 
 12000 بئف  لر مي    29 رقم  ريحانه 

 لقنيطرة  ملغرب
عبد  لكريم  لعجوري   لسيد 
أحمد  زنقه  قطاع  لوئام  عنو نه) ( 
بن بوشتي رقم 6 لعيا4دة 11152 سال 

 ملغرب
 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.
222I

سل سوليسيون

رواليبل فاست  طرانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
سل سوليسيون

تجزئة  لبساتين شارع  لبلح رقم 189 
، 90000، طنجة  ملغرب

روال4بل فاست  طر نس  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 
 ملدعو مدشر  لنعيمين ط270 

لخلوة قيادة  حد  لغربية  - 90000 
أصيلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : روال4بل 

فاست  طر نس .

:   لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.

:  ملحل  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ملدعو مدشر  لنعيمين ط270 لخلوة 

90000 أصيلة  قيادة  حد  لغربية  - 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد رضو ن  لفرحاني  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محبوب  4وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  :  لسيد رضو ن  لفرحاني  

بقيمة 100 درهم.

 500  : محبوب  4وسف   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

رضو ن  لفرحاني    لسيد 
رقم   5 تجزئة  لنصر زنقة  عنو نه) ( 

18 90000 طنجة   ملغرب.

 لسيد 4وسف محبوب عنو نه) ( 

 90000   107 ر  بطوطة  شارع  بن 

طنجة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

رضو ن  لفرحاني    لسيد 
رقم   5 تجزئة  لنصر زنقة  عنو نه) ( 

18 90000 طنجة   ملغرب

 لسيد 4وسف محبوب عنو نه) ( 

 90000  107 ر  بطوطة  شارع  بن 

طنجة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية باصيلة  

2021 تحت رقم 27.

225I

شركة محاسبة صا4م

 VOCATIO TELESERVICES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا4م

شارع  لدرفوفي عمارة  لسعادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

و دة مغرب

 VOCATIO TELESERVICES SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 زنقة 
 مال  لد4ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

رقم3 - 60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 VOCATIO TELESERVICES SARL

.AU

-مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 التصال

-وكالة  إلتصاالت و إلعالنات .
زنقة   15  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 مال  لد4ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

رقم3 - 60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد لحسن  لوردي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لحسن  لوردي عنو نه) ( 

 2 ظهر ملحلة تجزئة  لسعادة زنقة  و 

رقم 18 60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد لحسن  لوردي عنو نه) ( 

 2 ظهر ملحلة تجزئة  لسعادة زنقة  و 

رقم 18 60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 292.

226I

كافجيد

GHITOUR PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

 اللفة، 20220،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

GHITOUR PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 

 لشر ردة  لطابق  لسفلي بوركون - 

20053  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHITOUR PROMO

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

زنقة   10  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  لشر ردة  لطابق  لسفلي بوركون 

20053  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عالل  لضليل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد بوشعي2  لضليل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عالل  لضليل   لسيد 
سيدي   16 رقم   قامة غيتة عمارة3 
20520  لد ر  لبيضاء  معروف 

 ملغرب.
بوشعي2  لضليل   لسيد 
كرسيف  نفا  زنقة   27 عنو نه) ( 

20370  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوشعي2  لضليل   لسيد 
كرسيف  نفا  زنقة   27 عنو نه) ( 

20370  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763508.
227I

STE AK MISSION SARL AU

STE MOULINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
STE MOULINE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

ليبودوروم 52 شارع عالل بن عبد 
هللا م ج فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65569
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOULINE

وبصفة    : غرض  لشركة بإ4جاز 

4خص  لعمليات  ما  عامة  ميع 

 ملرتبطة بصفة مباشرة  و غيف مباشرة 

بالهدف  عاله و لتي من شانها تسهيل 

تطوير  لشركة .

 ميع ما 4خص  ملقاولة في  لبناء و 

 النعاش  لعقاري.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عبد  بن  شارع عالل   52 ليبودوروم 

هللا م ج فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : ملين  علي   لسيد 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

حصة   250   : ملين  هاد   لسيد 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   : مسو ك  وفاء   لسيدة 

حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حي  عنو نه) (  ملين  علي   لسيد 

عبد  بن  شارع عالل   52 ليبودوروم 

هللا م ج فاس 30000 فاس  ملغرب.

حي  عنو نه) (  ملين  هاد   لسيد 

عبد  بن  شارع عالل   52 ليبودوروم 

هللا م ج فاس 30000 فاس  ملغرب.

عنو نه) (  مسو ك  وفاء   لسيدة 

حي ليبودوروم 52 شارع عالل بن عبد 

هللا م ج فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مسو ك  وفاء   لسيدة 

حي ليبودوروم 52 شارع عالل بن عبد 

هللا م ج فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   18 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3827/2020.

228I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

WAREHOUSE SUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 

صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

WAREHOUSE SUD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لعركوب رقم 7722-01 - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 د نبف   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WAREHOUSE SUD

تخزين   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لسلع.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 73000  -  01-7722 رقم   لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مهدي بناني كريم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كريم  بناني  مهدي   لسيد 

عنو نه) ( 32 طريق مكة تجزئة كلثوم 

20000  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كريم  بناني  مهدي   لسيد 

عنو نه) ( 32 طريق مكة تجزئة كلثوم 

20000  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 52.

229I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AGUELMOUSS CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 52000، 

خنيفرة  ملغرب

STE AGUELMOUSS CAR شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لقودس 1 أ لموس خنيفرة  - 

52000 خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGUELMOUSS CAR
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - خنيفرة   أ لموس   1  لقودس 

52000 خنيفرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عائشة   لسيدة شباخ 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عائشة  شباخ   لسيدة 
 52000 خنيفرة   أ لموس  مركز 

خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عائشة  شباخ   لسيدة 
 52000 خنيفرة   أ لموس  مركز 

خنيفرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 21.
250I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

RINOSSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC



3439 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

RINOSSE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي سيدي 
بو يدة لحبيل 3/2  - 30000 فاس  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
38277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2012 مارس   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RINOSSE
:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتصد4ر.
سيدي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
- 30000 فاس     2/3 بو يدة لحبيل 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لفتحي عبد  لحميد :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحميد   لسيد  لفتحي 
عنو نه) ( سيدي بو يدة لحبيل 2/3  

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لحميد   لسيد  لفتحي 
عنو نه) ( سيدي بو يدة لحبيل 2/3  

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
أبريل   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2012 تحت رقم 775.

251I

ADVALORIS

OMNISYAM STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

OMNISYAM STORE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق  لثالث ، شقة رقم 5 

،  لد ر  لبيضاء - أنفا - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288033

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OMNISYAM STORE

إد رة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

أو  توصيل  لطلبات  مع   ملقاهي 

وتوزيع  لقهوة  بيع   لخدمات؛ 

بجميع أشكالها وحبوبها ومسحوقها 

وكبسوالتها؛ تسويق ماكينات  لقهوة 

ومستلزماتها.

10 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 5  لحرية  لطابق  لثالث ، شقة رقم 

،  لد ر  لبيضاء - أنفا - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة نسرين قباج :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد عمر عمر ني 
بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قباج  نسرين   لسيدة 
أوالد   2 الكولين د ر بوعزة شقة ب 
عزوز  لنو صر 27182  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
عنو نه) (  عمر ني  عمر   لسيد 
بوعزة  لطابق  لسفلي  د ر  الكولين 
عزوز  لنو صر  أوالد  ب   2  لشقة 

27182  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  قباج  نسرين   لسيدة 
أوالد   2 الكولين د ر بوعزة شقة ب 
عزوز  لنو صر 27182  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2020 تحت رقم 763785.
252I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ TRANSPORT 
« AMERDOUL SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 
 لطابق  الول ورز ز ت، 25000، 

ورز ز ت  ملغرب
 SOCIÉTÉ TRANSPORT 

AMERDOUL SARL » شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تصومعت 
تغرمت نقالن  - 25000 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIÉTÉ TRANSPORT   :

.« AMERDOUL SARL

نقل   *  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف وطنيا  ودوليا .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : تصومعت 

ورز ز ت   25000  - نقالن   تغرمت 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : باوسيس  لحسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : باوسيس  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لحسن باوسيس عنو نه) ( 

 25000 نقالن  تغرمت  تصومعت 

ورز ز ت  ملغرب.

 لسيد محمد باوسيس عنو نه) ( 

 25253 دو ر  سلد ي  غرم نوكد ل 

ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد لحسن باوسيس عنو نه) ( 

 25000 نقالن  تغرمت  تصومعت 

ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2021 تحت رقم 71.

253I
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fidmanar

SUAT GESTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

fidmanar

113 شارع عبد  لكريم  لخطابي 

عمارة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 

 لطابق  لتاني مر كش ، 20000، 

marrakech maroc

SUAT GESTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة طارق 

 بن زياد عمارة باسيو  ليز  لطابق 1 

شقة رقم 1  ليز - 20000 مر كش 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52771

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  25 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

  SUAT GESTION  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 

مقرها  إل تماعي زنقة طارق  بن زياد 

شقة   1 باسيو  ليز  لطابق  عمارة 

رقم 1  ليز - 20000 مر كش  ملغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط  لشركة.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

باسيو  ليز  عمارة  زياد  طارق  بن 

 لطابق 1 شقة رقم 1  ليز - 20000 

مر كش  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( أالن    ز ب و عنو نه) ( 

زنقة طارق  بن زياد عمارة باسيو  ليز 

 20000 1  ليز  1 شقة رقم   لطابق 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120173.

255I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

CAFE ALMAZAR.KAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب

CAFE ALMAZAR.KAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لخيف 01 شارع محمد  لسادس 

 قامة  ملز ر مر ب 01 بني مالل - 

23000 بني مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10967

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAFE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ALMAZAR.KAT

غرض  لشركة بإ4جاز : مقهى

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لخيف 01 شارع محمد  لسادس  قامة 

 ملز ر مر ب 01 بني مالل - 23000 بني 

مالل  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 320   :  لسيد  لحسن  لكتاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : فاتن  لكتاني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : وصال  لكتاني   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فاتن  لكتاني   لسيدة 
 5 زنقة  حي  الد رسة  قامة  لحمد 
بني مالل   23000 بني مالل   20 رقم 

 ملغرب.
 لسيدة وصال  لكتاني عنو نه) ( 

فرنسا 92000 نانتيف فرنسا.
 لسيد  لحسن  لكتاني عنو نه) ( 
نجمة  تجزئة  محمد  لخامس  شارع 
 وزود رقم  23000 بني مالل  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسن  لكتاني عنو نه) ( 
نجمة  تجزئة  محمد  لخامس  شارع 
 وزود رقم 7 23000 بني مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2020 تحت رقم 108.

257I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

AUTOS EXCEPCIONALES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING SARL
AU

شارع  ملشي�سي.  لحي  الد ري 
ص.ب. رقم 193، 91000، 
CHEFCHAOUEN  ملغرب

AUTOS EXCEPCIONALES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحسن  لثاني  حي  لخر زين 91000 

شفشاون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AUTOS EXCEPCIONALES
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ة بدون سائق.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 91000  لحسن  لثاني  حي  لخر زين 

شفشاون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة بوقال سر ج :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة بنعلي سعاد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  سر ج  بوقال   لسيد 
حي  عبد  لرحمن  لشريف  موالي 

 لشرفاء 91000 شفشاون  ملغرب.
عنو نه) (  سعاد  بنعلي   لسيدة 
حي  عبد  لرحمن  لشريف  موالي 

 لشرفاء 91000 شفشاون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سعاد  بنعلي   لسيدة 
حي  عبد  لرحمن  لشريف  موالي 

 لشرفاء 91000 شفشاون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بشفشاون    البتد ئية 
أكتوبر 2020 تحت رقم 229/2020.
259I

sofoget

 BOULANGERIE PATISSERIE
YAFA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 BOULANGERIE PATISSERIE
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YAFA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  حد دة 
طريق مهد4ة عمارة د رقم 7 رومانا 
 ملنظر  لجميل - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.YAFA
غرض  لشركة بإ4جاز : مخبزة 

مقهى
بيع مو د  لغد ئية بالتقسيط.

حد دة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رومانا   7 طريق مهد4ة عمارة د رقم 
12000  لقنيطرة   -  ملنظر  لجميل 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  عبد لرحيم كموس :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  علي كموس :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : خد4جة أوز لي   لسيدة   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة  هند كموس :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : كموس  سمية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : كموس  مروة   لسيدة   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  عبد لرحيم كموس : 200 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   200  :  لسيد  علي كموس 

100 درهم.

 100  : أوز لي  خد4جة   لسيدة   

بقيمة 100 درهم.

 لسيدة  هند كموس : 100 بقيمة 

100 درهم.

 100  : كموس  سمية   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

 100  : كموس  مروة   لسيدة   

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كموس  عبد لرحيم   لسيد  

 12000 عنو نه) (  لقنيطرة  ملغرب 

 لقنيطرة  ملغرب.

عنو نه) (  كموس  علي   لسيد  

12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 ملغرب.

 لسيدة   خد4جة أوز لي عنو نه) ( 

12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 ملغرب.

عنو نه) (  كموس  هند   لسيدة  

12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 ملغرب.

 لسيدة سمية كموس عنو نه) ( 

12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 ملغرب.

مروة كموس عنو نه) (   لسيدة   

12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كموس  عبد لرحيم   لسيد  

 12000 عنو نه) (  لقنيطرة  ملغرب 

 لقنيطرة  ملغرب  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

261I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

BEN NACER DISCOVERY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 EUROMED BUSINESS

ADVISORY

تجزئة  ملسار رقم 1106  لشقة رقم 

2  لحي  لصناعي مر كش ، 20000، 

مر كش  ملغرب

BEN NACER DISCOVERY شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 

مسيفة 2 س رقم 62 مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BEN  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NACER DISCOVERY

كر ء   *  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مسيفة 2 س رقم 62 مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيز  وربيعة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عزيز  وربيعة   لسيد 
تنغيف  تجزئة  ملوظفين   76 رقم 

25800 تنغيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لصمد  وربيعة   لسيد 
عنو نه) ( دو ر توقاست  4تز ر ميدلت 

52350 ميدلت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119222.

263I

N2M CONSEIL-SARL

 DAR KLABILI
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 DAR KLABILI CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  والد 
لحسن  - 62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KLABILI CONSTRUCTION
غرض  لشركة بإ4جاز : - بيع مو د 

 لبناء.
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- صناعة مو د  لبناء..
: حي  والد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

لحسن  - 62000  لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد كالبيلي 4وسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كالبيلي 4وسف عنو نه) ( 
62000  لناظور  لحسن   حي  والد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد كالبيلي 4وسف عنو نه) ( 
62000  لناظور  لحسن   حي  والد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 161.
265I

efg expert

KHLIFI CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

efg expert
  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca maroc
KHLIFI CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لقا�سي عياض رقم أ1 - 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
109691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KHLIFI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAR
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 90000  - أ1  رقم  عياض   لقا�سي 

طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ر�سى  لعشيفي  لخليفي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ر�سى  لعشيفي  لخليفي   لسيد 
زنقة  لقا�سي عياض رقم  عنو نه) ( 
طنجة   90000  01 رقم  1  لشقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ر�سى  لعشيفي  لخليفي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة  لقا�سي عياض رقم 1 
 لشقة رقم 01 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   13 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 235620.
267I

كافجيد

2N IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
 اللفة، 20220،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
2N IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 
 لشر ردة  لطابق  لسفلي - 20053 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.276537

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد  نابول�سي 
أصل  من  حصة   تماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
4نا4ر   08 عبد  للطيف نشاط بتاريخ 

.2021
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763510.

269I

N2M CONSEIL-SARL

 FAST RIF MOROCCO
COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 FAST RIF MOROCCO

COMPANY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
عاريض ل 135 - 62000  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FAST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.RIF MOROCCO COMPANY

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لتصد4ر 

و  الستيف د.

توزيع  ملو د  لغذ ئية  و  بيع   -

للحيو نات  الليفة..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
62000  لناظور   -  135 ل  عاريض 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد لعور توفيق 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة  ملسعودي سليمة :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لعور توفيق عنو نه) ( حي 
 62000  9 رقم   72 زنقة   1 عاريض 

 لناظور  ملغرب.

سليمة   لسيدة  ملسعودي 
عنو نه) ( حي عاريض 1 زنقة 72 رقم 

9 62000  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سليمة   لسيدة  ملسعودي 
عنو نه) ( حي عاريض 1 زنقة 72 رقم 

9 62000  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 197.

271I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

CAFE MARIA CORSO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب

CAFE MARIA CORSO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي مر ب 

120 122 122 شارع  ملتنبي تجزئة 

 لبهرهوي بني مالل - 23000 بني 

مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10963

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAFE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MARIA CORSO

غرض  لشركة بإ4جاز : مقهى.

مر ب   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ملتنبي تجزئة   122  122  120

 لبهرهوي بني مالل - 23000 بني مالل 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  شم�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  شم�سي   لسيد 

قصبة  لو د  سعيد  عبو  والد   والد 

تادلة 23350 قصبة تادلة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  شم�سي   لسيد 

قصبة  لو د  سعيد  عبو  والد   والد 

تادلة 23350 قصبة تادلة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 106.

272I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة سوميد كار
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة سوميد كار شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لعمر ن سلو ن - 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

سوميد كار.

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
62000  لناظور   - سلو ن   لعمر ن 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد غنو سفيان :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سفيان  غنو   لسيد 
62000  لناظور   ركمان  لناظور 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سفيان  غنو   لسيد 
62000  لناظور   ركمان  لناظور 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 181.

273I

 BEPOLYCO  مكت2  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

شركة ابو عبدو للتجارة ش.م.م
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت2  لدر سات  ملتعدد 

 الستشار ت  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي  لحسني شارع موالي 
رشيد ورز ز ت ، 25000، ورز ز ت 

 ملغرب

شركة  بو عبدو للتجارة ش.م.م 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي  ملصلى 
ز كورة - 27900 ز كورة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1621

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

شافيق  لحسين  باع   سيد  حيت 

شافيق  للسيد4ن  حصة   200

 سماعيل وشافيق 4اسين 200 حصة 

لكل و حد منهما

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: فتح فرع للشركة بشارع محمد 

 لخامس حي تنسطة خشاع ز كورة

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 عادة  نتخاب  ملسيف  لسيد شافيق 

 لحسين ودلك ملدة غيف محدودة

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تحيين  لقانون  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  02:  لذي  رقم  بند 
ما4لي: فتح فرع للشركة بشارع محمد 

 لخامس حي تنسطة خشاع ز كورة
على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 
شافيق  باع   سيد  حيت  ما4لي: 
للسيد4ن  حصة   200  لحسين 
4اسين  وشافيق  شافيق  سماعيل 

200 حصة لكل و حد منهما
بند رقم 28:  لذي 4نص على ما4لي: 
 عادة  نتخاب  ملسيف  لسيد شافيق 

 لحسين ودلك ملدة غيف محدودة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
21 د نبف  بتاريخ   البتد ئية بز كورة  

2020 تحت رقم 31.
272I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

SOFICRED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب
SOFICRED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 شارع 

 حمد  لحنصالي  لطابق  الول 
شقة 2 بني مالل - 23000 بني مالل 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
10961

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOFICRED
مد4ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

شركة وكيل بالعمولة
 ستفد د  لد4ون.

21 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 حمد  لحنصالي  لطابق  الول شقة 
2 بني مالل - 23000 بني مالل  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد  حسني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسني رشيد عنو نه) ( حي 
 الد رسة  لزنقة 5  لرقم  23000 بني 

مالل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسني رشيد عنو نه) ( حي 
 الد رسة  لزنقة 5  لرقم 31 23000 

بني مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 105.

275I

N2M CONSEIL-SARL

VITALEAU PUMP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
VITALEAU PUMP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

16 رقم 12  لحي  الد ري - 62000 
 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VITALEAU PUMP
و  بيع   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
توزيع و تركي2  ملضخات و الحو ض 

و للوحات  لشمسية.
-  لتصد4ر و  الستيف د..

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 62000  - 12  لحي  الد ري  رقم   16

 لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بقيمة   320  :  لسيد  ملاحي  نو ر 

100 درهم.
بقيمة   330  :  لسيد  ملاحي سليم 

100 درهم.
بقيمة   330  : بدر   لسيد  ملاحي 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملاحي  نو ر عنو نه) (  لحي 
 62000  30 رقم   12 زنقة   الد ري 

 لناظور  ملغرب.
عنو نه) (  سليم   لسيد  ملاحي 

فرنسا 69000 ليون فرنسا.
 لسيد  ملاحي بدر عنو نه) (  لحي 
 62000  30 رقم   12 زنقة   الد ري 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سليم   لسيد  ملاحي 

فرنسا 69000 ليون فرنسا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 12 4نا4ر 

2021 تحت رقم 68.
276I

CAP AUDIT

BNI SALAH SHOPPING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAP AUDIT

 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BNI SALAH SHOPPING  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بمدشر 

 لعز ئ2  ماعة بني صالح قيادة 
باب تازة شفشاون  شفشاون  

91000 شفشاون   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BNI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SALAH SHOPPING

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وتوزيع 

بالجملة   ملو د  لغذ ئية  لعامة 

و لتقسيط.

سوبر ماركت..

بمدشر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لعز ئ2  ماعة بني صالح قيادة باب 

 91000 شفشاون   شفشاون   تازة 

شفشاون   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد رشيد عبارة  كدي  :  100 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبارة  كدي   رشيد   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة  لبنك  لشعبي زنقة 

57 رقم 37 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبارة  كدي   رشيد   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة  لبنك  لشعبي زنقة 

57 رقم 37 90000 طنجة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بشفشاون    البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 316/2020.
277I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وونديرفول اليت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 22
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
ووند4رفول ال4ت شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي سيدي 
مومن  لجد4د مجموعة 2 زنقة 
3  لطابق 1 رقم 1  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء 20200  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ووند4رفول ال4ت.
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:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لتجارة في  ملعد ت  لكهربائية.

سيدي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة   2 مجموعة  مومن  لجد4د 
1  لد ر لبيضاء  رقم   1 3  لطابق 
20200  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.200   :  لسيد عبدهللا  خطاب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عزيز خطاب :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة  ملصطفى خطاب  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبدهللا  خطاب   لسيد 
عنو نه) ( زنقة دي ليز4ر رقم 20 بولو 
20330  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
عنو نه) (  خطاب  عزيز   لسيد 
256 شارع  لحز م  لكبيف عين  لسبع 
20250  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء  

 ملغرب.
خطاب    لسيد  ملصطفى 
1 عمارة  عنو نه) ( حي  لعمارية زنقة 
عين  لشق  لبيضاء   2 شقة   163

20270  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبدهللا  خطاب   لسيد 
عنو نه) ( زنقة دي ليز4ر رقم 20 بولو 
20330  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب
خطاب    لسيد  ملصطفى 
1 عمارة  عنو نه) ( حي  لعمارية زنقة 
عين  لشق  لبيضاء   2 شقة   163

20270  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763783.

278I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED SIPROD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LE PARTENAIRE FISCAL

SARL AU 

29 شارع عمر بن  لخطاب  لطابق 3 

رقم 6 ، 90000، طنجة  ملغرب

MED SIPROD  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 123 ، 

شارع محمد  لخامس، إقامة صفاء، 

 لطابق  لثاني رقم 10  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MED  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. SIPROD

تهدف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لشركة إلى  ألنشطة  لتالية:

صناعة  لهياكل و  ملو د  ملعدنية 

للبناء؛

تركي2  إلطار ت  و  صناعة 

 ملعدنية ملختلف  لتجهيز ت؛

صناعة  لهياكل  ملعدنية  لجاهزة، 

أكو خ ورشات  لبناء و ما إلى ذلك؛

و  لنو فذ  صناعة  ألبو ب 

 ملعدنية؛

عامة،  ملساهمة  بصفة  و 

كان،  شكل  بأي  و  بحميع  لوسائل 

أو  لتي  لجميع  لشركات  ملنشاة 

لجميع  لعمليات  و  إنشاؤها  سيتم 

أو  أو  لشركات ذ ت  لهدف  ملماثل 

 لتابع له.

 ،  123  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع محمد  لخامس، إقامة صفاء، 

 90000  -   10 رقم   لطابق  لثاني 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أمزيل  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد أمزيل عنو نه) ( دو ر 

، و حة سيدي  بر هيم   والد بلعكيد 

 لبور 20063 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أمزيل  محمد   لسيد 

سيدي  و حة   ، بلعكيد  دو ر  والد 

 بر هيم  لبور 20063 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238922.

279I

FICAGEST

KLK INDUSTRY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مر كش 

maroc

KLK INDUSTRY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
 ملسار رقم 306 متجر رقم 2 طريق 

 سفي - 20000 مر كش  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.95821

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2020 28 د نبف   ملؤرخ في 
أدو ت  »تا ر  من  نشاط  لشركة 
أو  صناعية  أو  كبيفة   آلالت،آالت 

معد ت
تا ر في  لنجارة

تا ر أو وسيط  ستيف د وتصد4ر » 
إلى »تا ر أدو ت  آلالت،آالت كبيفة أو 

صناعية أو معد ت
تصنيع  ملنتجات  لبالستيكية

تا ر أو وسيط  ستيف د وتصد4ر 
.«

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119911.
280I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TENDY’S CORPORATION
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

 TENDY’S CORPORATION
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

ما  يالن، رقم7 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.101867
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   15  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: بمقت�سى قر ر للشريك  لوحيد 
تقرر   ،2021 4نا4ر   15  ملؤرخ بتاريخ 
فتح و ستغالل وحدة  د4دة بمد4نة 
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 SOCCO طنجة،  ملرك2  لتجاري 
 TRمحل ALTO،  لطابق  ألر�سي، 
كر ء  عقد  بمو 2   ،R38+ K38

تجاري.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
ما  زنقة  حدد مقر  لشركة بطنجة، 
تحويله  لى  ويمكن  رقم7.    يالن، 
مد4نة آخرى بمو 2 قر ر  لجمعية 
قر ر  وبمو 2  غيف  لعاد4ة   لعامة 

 ملسيف د خل نفس  ملد4نة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
من  لسجل   1062 تحت رقم   2021

 لتفتيبي.

281I

efg expert

 PLONGE & MAINTENANCE
DU NORD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

efg expert
  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca maroc
 PLONGE & MAINTENANCE

DU NORD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
مسنانة إقامة إلياس بلوك 7  لطابق 
2 رقم 16 - 900000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.89235
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   15 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 PLONGE & MAINTENANCE DU
NORD  مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي مسنانة 
رقم   2 7  لطابق  إقامة إلياس بلوك 
16 - 900000 طنجة  ملغرب نتيجة ل 
: عدم  لتوفر على نشاط نظر  لعدم 

 لتوفر على  لسيولة  ملالية.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مسنانة إقامة إلياس بلوك 7  لطابق 
2 رقم 16 - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و  أحمد   لسباعي   لسيد)ة( 

إلياس  إقامة  مسنانة  حي  عنو نه) ( 
بلوك 7ط 2 رقم 16 900000 طنجة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238258.

282I

AC FIDUS

PRESTIGE POISSON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

PRESTIGE POISSON شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  دندون 

دو ر  مغار ت مخزن بالطابق  ألر�سي 

.MAROC 28822  ملحمد4ة -

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21019

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 20 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
مخزن  دو ر  مغار ت  دندون   « من 

28822  ملحمد4ة   - بالطابق  ألر�سي 

 2 »حي  لحرية  إلى   »MAROC
 28820  - 872  لطابق  لثاني  رقم 

.»MAROC  ملحمد4ة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 215.

283I

mberkat distrans

مبيركات ديسترانس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

mberkat distrans
تجزئة  لوفاق ب رقم 287  لعيون ، 

70000،  لعيون  ملغرب
مبيفكات ديستف نس شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوفاق ب رقم 287  لعيون  لعيون 
70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
33755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مبيفكات 

ديستف نس.
و  نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

توزيع  لبضائع و  لسلع.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
287  لعيون  لعيون   لوفاق ب رقم 

70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لعرو�سي  عبد لصمد   لسيد 
عنو نه) ( حي  لقدس شارع  لفرسان 
70000  لعيون   03 رقم   10  لزنقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لعرو�سي  عبد لصمد   لسيد 
عنو نه) ( حي  لقدس شارع  لفرسان 
70000  لعيون    03 رقم   10  لزنقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

284I

AC FIDUS

EDEN OPTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

EDEN OPTIC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 513 شارع 
عبد  لكريم  لخطابي درب  لشباب 

س مخزن بالطابق  الر�سي  - 28830 
MAROC ملحمد4ة 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EDEN  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.OPTIC
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:  خصائي  غرض  لشركة بإ4جاز 
نظار ت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 513 شارع 
درب  لشباب  عبد  لكريم  لخطابي 
س مخزن بالطابق  الر�سي  - 28830 

.MAROC ملحمد4ة 
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة حسناء  ولهنت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة حسناء  ولهنت عنو نه) ( 
28830  ملحمد4ة  حي  نفا    16

.MAROC
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة حسناء  ولهنت عنو نه) ( 
28830  ملحمد4ة  حي  نفا    16

MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 206.
285I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 STE » TASNIM AGRICOLE «
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 STE » TASNIM AGRICOLE «
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 70 
 ملرك2  القتصادي و ال تماعي  

 لطابق 2 رقم  لشقة 2 قلعة 
 لسر غنة 23000 قلعة  لسر غنة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE »  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TASNIM AGRICOLE « SARL AU

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

إد رة  لعمليات  لزر عية.

رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

و ال تماعي   70  ملرك2  القتصادي 

قلعة   2 رقم  لشقة   2  لطابق 

قلعة  لسر غنة   23000  لسر غنة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد    لسيد  لشابي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أحمد    لسيد  لشابي 

 23000  132 فيلة رقم   1 حي  لهناء 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أحمد    لسيد  لشابي 

 23000  132 فيلة رقم   1 حي  لهناء 

قلعة  لسر غنة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 01 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 20/2021.

286I

FID PME

SOTENAD TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

FID PME
62 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة  ملغرب
SOTENAD TRANSPORT   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 212 حي 
 ملغرب  لعربي سكتور 3 بلوك 1 

تمارة  - 12000 تمارة   ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.117993

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  إلعالم  4نا4ر   06  ملؤرخ في 
بوفاة  لشريك محمد  لنضر  و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 د نبف   28 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 175   ،  لسيد)ة( سعيد  لنضر   
حصة .

 87   ، رقية   لنضر     لسيد)ة( 
حصة .

 88   ، حنان  لنضر     لسيد)ة( 
حصة .

 175   ، رشيد  لنضر     لسيد)ة( 
حصة .

  ، خد4جة   ملنصوري    لسيد)ة( 
75 حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110709.
287I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة برو غامينغ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة برو غامينغ شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

  و هرة  لسفلى رقم 35  عد ر - 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

برو غامينغ.

غرض  لشركة بإ4جاز : *  ستيف د 

 ملو د  لغذ ئية و  ملشروبات

*  ستيف د  الدو ت  ملعلوماتية

* بيع  الدو ت  ملكتبية.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 35  عد ر  رقم    و هرة  لسفلى 

62000  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد هشام  لبغد دي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد هشام  لبغد دي عنو نه) ( 

35  عد ر  حي   و هرة  لسفلى رقم 

62000  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد هشام  لبغد دي عنو نه) ( 

35  عد ر  حي   و هرة  لسفلى رقم 

62000  لناظور  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 26 4نا4ر 

2021 تحت رقم 162.

288I

SOFIDACE

HYGIENE SANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

HYGIENE SANTE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 ، زنقة 

و د زيز ،  لطابق  لثالث ، شقة رقم 7 

، أكد ل    - 10090  لرباط   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYGIENE SANTE

غرض  لشركة بإ4جاز : -  ستيف د، 

مستحضر ت  توزيع  و   ، تصد4ر 

 لتجميل و لنظافة  لشخصية؛

-  ستيف د ، تصد4ر أو توزيع أ هزة 

و أل هزة   IN-VITRO  لتشخيص 

و لكو شف؛

 ، توزيع   ، تصد4ر  -  ستيف د، 

شر ء ، بيع وتأ يف أي مو د ؛ معد ت 

مخصص  دو ء  أو  طبي  و ستهالك 

للط2؛

وتركي2  تطوير   ، بيع   ، شر ء   -

بر مج طبية؛

وإصالح  ميع  لبف مج  صيانة   -
وأ هزة  و أل هزة  لطبية  ،  ملعد ت 

 لحاسوب؛
-  حتياز أو  كتساب أو  ستغالل أو 
منح أي ترخيص أو بر ء ت أو عالمات 
غرض  من   

ً
تشكل  زء  تجارية 

 لشركة.
-  ملشاركة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 
أو  تجارية  معامالت  أي  في  للشركة 
صناعية قد تكون ذ ت صلة بالهدف 
 ال تماعي، بما في ذلك إنشاء شركات 
أو  في  لرعا4ة،  أو مساهمة   د4دة، 
 الكتتاب أو شر ء  ألور ق  ملالية أو 
 لحقوق  ال تماعية، أو  الندما ات، 
أو  لتحالفات أو  ملشاريع  ملشتفكة أو 

غيف ذلك؛
، زنقة   2  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
،  لطابق  لثالث ، شقة رقم  و د زيز 
7 ، أكد ل    - 10090  لرباط   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مهدي  لر ي�سي :  90 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  :  لسيد 4وسف  دري�سي قيطوني 
10 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   مهدي  لر ي�سي   لسيد 
 ،  7 ، رقم  زنقة  لر يس محمد با4نة  

 لسوي�سي  10170  لرباط   ملغرب.
قيطوني  4وسف  دري�سي   لسيد 
أحمد  بني  زنقة   325 عنو نه) (  
10170  لرباط   ،  لسوي�سي   لسفر ء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
قيطوني  4وسف  دري�سي   لسيد 
أحمد  بني  زنقة   325 عنو نه) (  
10170  لرباط   ،  لسوي�سي   لسفر ء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110629.
289I

COMPTABLE

فاتينا  كلوب تريئينك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

فاتينا  كلوب تريئينك شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 

مجموعة  لسعادة زنقة 20 رقم 96 

سوق  الربعاء  لغرب  قليم  لقنيطرة  

- 12300 سوق  ألربعاء  لغرب 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

فاتينا    : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كلوب تريئينك.

غرض  لشركة بإ4جاز :  لتصد4ر ة 

 الستيف ذ .

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 20 زنقة   لسالم مجموعة  لسعادة 

سوق  الربعاء  لغرب  قليم   96 رقم 

سوق  ألربعاء   12300  -  لقنيطرة  

 لغرب  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة ناد4ة  لبويش  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة ناد4ة  لبويش  
 673 حي هند مجموعة  لبطحاء رقم 
12300   سوق أربعاء  لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة ناد4ة  لبويش  
 673 حي هند مجموعة  لبطحاء رقم 

12300   سوق أربعاء  لغرب  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   20 بتاريخ 

.5/2021
290I

مكت2 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

TRANS BOUIBHIRENE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2 معيشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب
TRANS BOUIBHIRENE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 
رقم 03  قامة  لياسمين 25 شارع 

يعقوب  ملنصوري  - 12000 
 لقنيطرة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOUIBHIRENE
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين .
مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع   25 03  قامة  لياسمين  رقم 
 12000  - يعقوب  ملنصوري  

 لقنيطرة  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  دريس بويبحيفن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  دريس بويبحيفن عنو نه) ( 
 12200  2 تجزئة  نان  لوحدة رقم 

سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد تجزئة  نان  لوحدة رقم 2  
عنو نه) ( تجزئة  نان  لوحدة رقم 2  

12200 سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.
291I

WAY CONSEIL

 EXPERTISE CONSEIL ET
CONCEPTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 EXPERTISE CONSEIL ET

CONCEPTION  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي , شارع 
محمد V   قامة مريم عمارة 2 شقة 

20  لطابق 1 - 20160 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 EXPERTISE CONSEIL ET  :

. CONCEPTION
مكت2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لدر سات.
شارع   ,  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2 شقة  V   قامة مريم عمارة  محمد 
مر كش   20160  -  1 20  لطابق 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حمزة  لدهبي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
عبد  بن  عبد  للطيف   لسيد 
 100 بقيمة  حصة   500   :  لسالم  

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حمزة  لدهبي    لسيد 
 202 شقة   13 عمارة   قامة  نيف 

 لدشيفة  86350  نزكان  ملغرب.
عبد  بن  عبد  للطيف   لسيد 
حي   337 رقم  عنو نه) (   لسالم  
تنغيف   25200  لنهضة قلعة مكونة  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حمزة  لدهبي    لسيد 
 202 شقة   13 عمارة   قامة  نيف 

 لدشيفة  86350  نزكان  ملغرب

عبد  بن  عبد  للطيف   لسيد 
حي   337 رقم  عنو نه) (   لسالم  
تنغيف   25200  لنهضة قلعة مكونة  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120105.

292I

COMPTABLE

االحباء  طرانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،
 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC
 الحباء  طر نس  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  والد 
منصور سيدي محمد لحمر سوق 

أربعاء  لغرب - 12300 سوق  ألربعاء 
 لغرب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  الحباء  

طر نس .
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لدى  الغيار .
عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر  والد 
سوق  لحمر  محمد  سيدي  منصور 
أربعاء  لغرب - 12300 سوق  ألربعاء 

 لغرب  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بيضة  لسعيد    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بنسعيد  عبيدة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد بيضة  لسعيد  

دو ر  لبحارة  والد عياد 12300 سوق 

أربعاء  لغرب  ملغرب.

 لسيد عبيدة بنسعيد عنو نه) ( 

دو ر  والد منصور سيدي محمد لحمر 

سوق   12300 أربعاء  لغرب  سوق 

أربعاء  لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد بيضة  لسعيد  

دو ر  لبحارة  والد عياد 12300 سوق 

 الربعاء  لغرب  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   01 بتاريخ 

.10/2020

293I

Fiduciaire  la clarté

BENGERVILLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté

12تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين  لشقف فاس ، 30050، فاس 

 ملغرب

BENGERVILLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 زنقة 

11 بلوك E حي و د فاس فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENGERVILLE

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو  لبناء -  لسباكة.

زنقة   12  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - فاس  فاس  و د  حي   E بلوك   11

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 510   : محمد  ملبخوت   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عبد لرحيم  ملبخوت   لسيد 

290 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  ملبخوت عنو نه) ( 

12 زنقة 11 بلوك و حي و د فاس فاس 

30000 فاس  ملغرب.

عبد لرحيم  ملبخوت   لسيد 

عنو نه) ( 12 زنقة 11 بلوك و حي و د 

فاس فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  ملبخوت عنو نه) ( 

12 زنقة 11 بلوك و حي و د فاس فاس 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2021/535.

292I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة برنوص كار
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة برنوص كار شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي رشيد رقم 123 ميضار 

 لدريوش - 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

برنوص كار.

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

ميضار   123 رقم  رشيد  موالي 

 لدريوش - 62000  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برنوص   لسيد  مال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  برنوص   لسيد  مال 
حي  فور س ميضار  لدريوش 62000 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  برنوص  فكري   لسيد 
حي  فور س ميضار  لدريوش 62000 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالدريوش    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 15.

296I

IL CONSIGLIO SARLAU

ZAMET AGRI SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 LOT 18-APPT N°18 IMM N°17

 SOKOMA MARRAKECH ،
20000، مر كش  ملغرب

ZAMET AGRI SARLAU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 

رقم 1 إ4زيكي 1 رقم 292 مر كش - 
20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAMET AGRI SARLAU

مقاول   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 
فالحي.

وتصد4ر  ملنتجات  -  ستيف د 
 لزر عية.

وبيع  ملنتجات  لزر عية  شر ء   -
و ملو د و ملعد ت  لزر عية..

:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - مر كش   292 رقم   1 إ4زيكي   1 رقم 

20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مصطفى مرزوك :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مصطفى مرزوك عنو نه) (  
 20000 مر كش   292 رقم   1 إ4زيكي 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى مرزوك عنو نه) (  
 20000 مر كش   292 رقم   1 إ4زيكي 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120157.
297I

BADOUM

FULL›ART COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FULL›ART COM
13 زنقة أحمد  ملجاطي  قامة  بال 
 ألل2   لطابق 1 رقم 8 معاريف ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
FULL›ART COM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
أحمد  ملجاطي  قامة  بال  ألل2  
 لطابق 1 رقم 8 معاريف  - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FULL’ART COM

وكالة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تنظيم   - تسويق   -  تصاالت وإعالن 

 لفعاليات.

زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

أحمد  ملجاطي  قامة  بال  ألل2  

  20000  - معاريف    8 رقم   1  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة درغام  ريم :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة درغام  ريم عنو نه) ( درب 

 20520  26 رقم   21 زنقة   لقريعة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة درغام  ريم عنو نه) ( درب 

 20520  26 رقم   21 زنقة   لقريعة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763322.

299I

Synergie Experts

CONSTRU.IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Synergie Experts

29, زنقة  ون  ورس, حي غوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CONSTRU.IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9، زنقة 

أمان  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 أكتوبر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( خد4جة شنيته 

 100 حصة   تماعية من أصل   25

هباري  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

دوكور بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

4حيى  صقلي  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   75

هباري  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

دوكور بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762322.

300I

BADOUM

GUANXI MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

GUANXI MAROC

13 زنقة أحمد  ملجاطي  قامة  بال 

 ألل2   لطابق 1 رقم 8 معاريف ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

GUANXI MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
أحمد  ملجاطي  قامة  بال  ألل2  
 لطابق 1 رقم 8 معاريف  - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GUANXI MAROC
غرض  لشركة بإ4جاز : و�سي على 
تنظيف  أعمال    .  مللكية  ملشتفكة 
تنسي2   . و لشقق  و  هات  ملحالت 

 ملوظفين  ملحليين.
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
أحمد  ملجاطي  قامة  بال  ألل2  
  20000  - معاريف    8 رقم   1  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لبيتي  مين :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

زنقة   لسيد لبيتي  مين عنو نه) ( 
 1 طابق  محمد  لر �سي  لسالوي 
شقة 1 بلفد4ر 20300  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 23  لسيد لبيتي محمد عنو نه) ( 
 20000  15 زنقة ز 4د  وحماد شقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763588.

302I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOCIETE RIAD RIPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 2,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

شركة   SOCIETE RIAD RIPT

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ،15 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
و دة   60000  - زغلول  سعد  زنقة 

 ملغرب

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE RIAD RIPT

تدبيف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 قامات عقارية لإلنعاش  لسياحي.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 15، زنقة 

سعد زغلول - 60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3452

عنو نه) (  رشدي  محمد   لسيد 

رقم  أ  زنقة  محمد  لسادس  شارع 

و دة   60000 مكرر حي  ملسيفة   06

 ملغرب.

عنو نه) (  رشدي  حسان   لسيد 

 38 رقم  زنقة  لسمارة  حي  ملسيفة 

60000 و دة  ملغرب.

عنو نه) (  هابي  سامية   لسيدة 

شارع محمد  لسادس زنقة  لالدقية 
رقم 60 60000 و دة  ملغرب.

عنو نه) (  رشدي  يسرى   لسيدة 

شارع محمد  لسادس زنقة  لالذ4قية 
رقم 60 60000 و دة  ملغرب.

عنو نه) (  رشدي  كنزة    لسيدة 

شارع محمد  لسادس زنقة  لالذقية 
رقم 60 60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  رشدي  محمد   لسيد 

رقم  أ  زنقة  محمد  لسادس  شارع 

و دة   60000 مكرر حي  ملسيفة   06

 ملغرب

 لسيد عبد الاله رشدي عنو نه) ( 
60000 و دة  زنقة سعد زغلول   15

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 376.

303I

cabinet  AMSN

TRUCK MEK MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

TRUCK MEK MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 322 حي 

 لوحدة الفيف ي  لسعادة سيدي 

بوزكري مكناس - 50050 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRUCK MEK MAROC

مبيعات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

قطع غيار  لصناعية

 ستيف د و تصد4ر

 لتجارة

حي   322  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سيدي  الفيف ي  لسعادة   لوحدة 

مكناس   50050  - مكناس  بوزكري 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عري2 عادل :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لشكر محمد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عادل  عري2   لسيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

عنو نه) (  محمد  لشكر   لسيد  

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عادل  عري2   لسيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 539.

302I

BADOUM

 HAJOURY RENT CARS -

HRC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAJOURY RENT CARS

إقامة بيتي سكن ؛  ملحل رقم 01 من 

 لعمارة 72  لطابق  الر�سي رياض 

 اللفة ، 20220،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 HAJOURY RENT CARS - HRC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة بيتي 

سكن ؛  ملحل رقم 01 من  لعمارة 

72  لطابق  الر�سي رياض  اللفة  - 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAJOURY RENT CARS - HRC

تأ يف   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : إقامة بيتي 

من  لعمارة   01 رقم  ؛  ملحل  سكن 

 - 72  لطابق  الر�سي رياض  اللفة  

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة حر �سي ها ر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ها ر  حر �سي   لسيدة 

 لسالم 2 م س 5 عمارة 1 شقة 708 

20202  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء  نامر   لسيد 
زنقة   7 سيدي مومن حي  لدومة مج 
20200  لد ر  لبيضاء   162 رقم   3

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763325.

306I

HK CONSULTING

 EL KHAYATI BUILDING
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

 EL KHAYATI BUILDING SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 

 لحرية  لطابق  لثالت شقة رقم 5 - 

20220  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHAYATI BUILDING SARL AU

تهيئة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

أعمال  لبناء  وصيانة  ملباني، 

وعموما  ميع  و لهندسة  ملدنية، 

أو  أو  لتجارية   ملعامالت  لفنية 

أو  أو  ملنقولة  أو  ملالية   لصناعية 

 لعقارية  ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بهدف  لشركة أو  لتي تساهم 

في توسيعها أو تطويرها..

زنقة   10  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -  5  لحرية  لطابق  لثالت شقة رقم 

20220  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لخياطي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لخياطي محمد عنو نه) ( 

عمارة   10 س  م  إقامة  ملستقبل 

 20520 معروف  سيدي   3 رقم   67

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لخياطي محمد عنو نه) ( 

عمارة   10 س  م  إقامة  ملستقبل 

 20520 معروف  سيدي   3 رقم   67

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763752.

307I

BADOUM

RADIOLOGIE ESPOIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RADIOLOGIE ESPOIR

شارع أنو ل رقم 55  لطابق  ألر�سي ، 

20320،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

RADIOLOGIE ESPOIR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

أنو ل رقم 55  لطابق  ألر�سي  - 

20320  لد ر  لبيضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RADIOLOGIE ESPOIR

مشغل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  و لتصوير  لطبي  خز نة  ألشعة 

يسمح  أي  هاز  خالل  ستخد م 

فحوصات  أنو ع  بإ ر ء  ميع 

 لتصوير  لطبي.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 55  لطابق  ألر�سي   رقم  أنو ل 

20320  لد ر  لبيضاء   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لعلي  بوعمامة   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعلي  بوعمامة   لسيد 
رياض  الندلس  تجزئة  عنو نه) ( 
كالفورنيا   20 رقم  إشبيلية   قامة 

20220  لد ر  لبيضاء   ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لعلي  بوعمامة   لسيد 
رياض  الندلس  تجزئة  عنو نه) ( 
كالفورنيا   20 رقم  إشبيلية   قامة 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763562.

309I

NOUSSAH CONSULTING

LMA CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LMA CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني طابق 3 رقم 8 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.330825

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 LMA ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إل تماعي 59 شارع  لزرقطوني طابق 
20000  لد ر  لبيضاء   -  8 رقم   3
عدم  الستطاعة   : نتيجة ل   ملغرب 

من تحقيق هدف  لشركة .

و حدد مقر  لتصفية ب 59 شارع 
 20000 -  8 3 رقم   لزرقطوني طابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  ليمني  علي   محمد   لسيد)ة( 
شارع عبد   328 عنو نه) (  قامة  4ا 
 20000  777 رقم7   2 طابق   ملومن 
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763821.
310I

SOFIDACE

TESMAR STONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

TESMAR STONE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بن 

سينا ،عمارة 79،  لطابق  لثاني 
، شقة رقم 6 ، أكد ل  - 10090 

 لرباط   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
129125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TESMAR STONE

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وشر ء 

 لرخام

 الستيف د و لتصد4ر
 لتد ول

  ألشغال  ملختلفة.

معامالت  أي   ، عامة  وبصفة   

أو قابلة  مالية    ، صناعية   ، تجارية 

بصورة  تتصل  عقارية  أو  للنقل 

بموضوع  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

 لشركة أو بطبيعتها

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  بن 

 ، 79،  لطابق  لثاني  ،عمارة  سينا 

شقة رقم 6 ، أكد ل  - 10090  لرباط  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 4وسف  ابر  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  4وسف  ابر    لسيد 
تيفلت   15200 596 حي  لد لية  رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  4وسف  ابر    لسيد 
تيفلت   15200 596 حي  لد لية  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110628.

312I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

RAMA FOOD
إعالن متعدد  لقر ر ت

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 AVENUE DE LA RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger Maroc

RAMA FOOD »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 

 MADCHAR NKAKCHA ROUTE

 REGIONALE N°417 COMMUN

 SIDI LYAMANI TANGER 90050

.TANGER MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.835

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  15 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 200 - فوت  لسيد عبد  لغفار ودود 

فئة  من  ودود  محمد  للسيد  حصة 

فوت  لسيد    . درهم للو حدة   200
حصة   50 رشيد  لعلمي  لعرو�سي 

 200 فئة  من  ودود  محمد  للسيد 

فوت  لسيد  حمد  للو حدة.  درهم 

150 حصة للسيد محمد ودود  ودود 

من فئة 200 درهم للو حدة.

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ر سمال  لشركة  في  -  لزيادة  ما4لي: 

درهم  وما تي  لف  مليون  قدره  بما 
)1.200.000 درهم( ليفتفع  لى مليون 

و ثمان مائة  لف درهم’ و ذلك بخلق 

 200 فئة  من  حصة  د4دة   8000

’ودفع مبلغ  درهم للحصة  لو حدة  

لالكتتاب  درهم  ملمثل   1.200.000

كل  بادماج  لحساب  لجاري. 

 لحصص  ملحدثة من نصي2  لسيد 

محمد ودود

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

من   8 و   7  ’  6  ’  1 تعد4ل  لفصول 

 لقانون  السا�سي

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  2:  لذي  رقم  بند 

ما4لي:  عادة صيغة  لنظام  السا�سي 

ذ ت  لسؤولية  ملحدودة  للشركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
15 د نبف  بتاريخ   البتد ئية باصيلة  

2020 تحت رقم 25/2021.

313I

AZ CONSULATNTS

E-PICERIE VERTE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
خفض رأسمال  لشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

E-PICERIE VERTE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

مارينا لألعمال برج كريستال 1 شارع 
 ملوحد4ن - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.387801

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 4نا4ر   18 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 
من  أي  درهم«   1.235.700« قدره 
 212.300« إلى  درهم«   1.650.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762836.

315I

FATHICONSULTING

STYM FOOD COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FATHICONSULTING
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

STYM FOOD COMPANY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 

11 4نا4ر طابق 1 شقة رقم 169 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287519

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STYM  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOOD COMPANY

-إنشاء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تسويق   ، تصد4ر   ، تجارة   ، حيازة   ،

كعكة   ، بسكويت  لويفر  وتصنيع 

 ملعجنات وأي مادة بشكل عام تدخل 

و لصناعات  صناعة  لبسكويت  في 

 لغذ ئية

، الستحو ذ، لبيع  - إلنشاء 

، إلد رة  ، لتأ يف  و، لتبادل 

و الستغالل  ملباشر وغيف  ملباشر ألي 

لتحقيق  ضروريين  وتأسيس  شهرة 

غرض  لشركة

تمثيل  عمليات  -تحقيق  ميع 

 لسمسرة وعموالت  لشحن  ملتعلقة 

بهذه  ألشياء

بجميع  و  إلمتالك  - لحيازة 

أشكاله؛  ملساهمة في  مللكية؛  لبيع 

مباشر؛  أو  لغيف  و لتمثيل  ملباشر 

تد ول  ميع بر ء ت  الختف ع لجميع 

 ملاركات ؛   لتفخيص؛ لحصرية

عامة،  ميع  ملعامالت  بصفة  و 

من أي نوع سو ء  ملعامالت  لتجارية 

و لصناعية و  ملالية ذ ت صلة مباشرة 

أو غيف مباشرة، بهدف  لشركة أو  لتي 

من طبيعتها  ن تساعد علي توسعها أو 

تطويرها
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75 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 -  169 رقم  شقة   1 4نا4ر طابق   11

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حامر طاهر :  1.500 حصة 

بقيمة 150.000 درهم للحصة .

 1.500   : هشام  4ونس   لسيد 

حصة بقيمة 150.000 درهم للحصة

 1.000   :  لسيد مهدي شتيوي  

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 لسيد صالح  لد4ن فتحي :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 05  لسيد حامر طاهر عنو نه) (  

20000  لد ر  عبد  لحي عين  لد4اب 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  هشام  4ونس   لسيد 
شارع 22 رقم 17  اللفة 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (   لسيد مهدي شتيوي  

  10000 13 22 شارع   ملقاومة شقة 

 لرباط  ملغرب.

فتحي  صالح  لد4ن   لسيد 

 1 شارع تيفنيت طابق    9 عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  سالم    حي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هشام  4ونس   لسيد 
شارع 22 رقم 17  اللفة 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (   لسيد مهدي شتيوي  

  10000 13 22 شارع   ملقاومة شقة 

 لرباط  ملغرب

فتحي  صالح  لد4ن   لسيد 

 1 شارع تيفنيت طابق    9 عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  سالم    حي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763328.

316I

SOFIDACE

FUNNY TIME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

FUNNY TIME شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

 لحسن  لثاني, تجزئة مسرور,  رقم  

13و17   - 12000 تمارة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.103573

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( زين2    لدخش 

أصل  من  حصة   تماعية   320

)ة( خالد  320 حصة لفائدة   لسيد 

 لدخش بتاريخ 20 4نا4ر 2021.

مصطفى   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   220  لدخش 

)ة(  220 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

خالد  لدخش بتاريخ 20 4نا4ر 2021.

تفويت  لسيد )ة( حسن   لدخش 

أصل  من  حصة   تماعية   220

)ة( خالد  220 حصة لفائدة   لسيد 

 لدخش بتاريخ 20 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110626.

318I

CDH AUDIT ET CONSEILS

E.B.S MAGHREB
إعالن متعدد  لقر ر ت

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
E.B.S MAGHREB  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 
ليبورن رقم 119 20500 -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.310337

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  21 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت حصص
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لتسييف
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ذ بة  لقانون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  بند 
ما4لي:  ملو فقة على تفويت حصص 
و لسيد  شعبون  محند  بين  لسيد 
رأس  وأصبح  طيبي   عبد  لرحيم 
عبد  لرحيم  -  لسيد  كاألتي   ملال 
-  لسيد محمد  11000 حصة  طيبي 
-  لسيد عبد  5500 حصة   مجميد  

 لنبي  مجميد 5500 حصة
على  4نص  2:  لذي  رقم  بند 
غيف  ملدة  تعيين  تثبيت  ما4لي: 
محمد  محدودة  ملسيف4ن:-  لسيد 
مارس   25 بتاريخ   مجميد   ملزد د 
مغربية،  بانزكان،  نسيته   1971
 JB رقم   للبطاقة  لوطنية  حامل 
80513 لساكن بانزكان شارع محمد 
76  لحي  لصناعي   لخامس  لرقم 
مسيف   بصفته  تاسيال  لدشيفة 
عبد  لرحيم  للـشـركـة. -  لسيد 
أكتوبر   16 بتاريخ  طيبي  ملزد د 
مغربية،  بتاوريرت،  نسيته   1986
 ES رقم   للبطاقة  لوطنية  حامل 

بصفته  باسبانيا  812222 لساكن 
مسيف  للـشـركـة

بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ذ بة  لقانون  السا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763829.

319I

EXPERT FIDUCIAIRE

TSJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC
TSJ شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
ج12 عمارة 2  لطابق 3 ف د 29 
 اللفة - 20250  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.128215

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    TSJ
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
ف   3 2  لطابق  عمارة   لسالم ج12 
20250  لد ر  لبيضاء    - 29  اللفة  د 
عدم  لقدرة على   :  ملغرب نتيجة ل 

 كمال  لعمل.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ف   3 2  لطابق  عمارة   لسالم ج12 
20250  لد ر  لبيضاء   - 29  اللفة  د 

 ملغرب. 
و عين:

و  محمد   امعي   لسيد)ة( 
 2 عمارة  حي  لسالم ج12  عنو نه) ( 
 20250 29  اللفة  د  ف   3  لطابق 
)ة(   لد ر  لبيضاء   ملغرب كمصفي 

للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763772.

321I

TY CONSULTING

 SPACIA TANGER CITY

CENTER SA

شركة  ملساهمة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA TANGER CITY CENTER

SA شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 زنقة 

Carnot طابق 6 مكت2 7 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27097

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 نونبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

مكت2   6 طابق   Carnot زنقة   23«

طنجة  ملغرب«   90000  - طنجة   7

 Tanger, Place du Maghreb« إلى 

 Arabe, Immeuble R4A, 5ème

étage, numéro D - 90000 طنجة  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238788.

322I

FIDSAGE SARLAU

ALIOGULLARI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

129 شارع لال 4اقوت  لطابق  لثالث 

 لرقم 71 ، 20080،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

ALIOGULLARI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  الول  لشقة 

رقم 6  - 20500  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

282289

 07 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALIOGULLARI

تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مستورد بالجملة.

زنقة   12  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

صبفي بو معة  لطابق  الول  لشقة 

رقم 6  - 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حيضر كول :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كول  حيضر   لسيد 
تركيا  1000 تركيا  تركيا .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  كول  حيضر   لسيد 
تركيا  1000 تركيا  تركيا 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
759220- رقم  تحت   2020 د نبف 

.33206

322I

AA CONSULTING S.A.R.L

ELIOS SHOES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
12 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم 22 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
ELIOS SHOES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26، زنقة 
نورماندي  لطابق  لسفلي  محل رقم 
1 حي ر سين - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ELIOS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SHOES

:  لهدف  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لرئي�سي للشركة هو  لقيام في  ملغرب 

لحساب  لغيف  لحسابها  و  و لخارج 

بشكل مباشر  و غيف مباشر بأنشطة 

تتعلق ببيع، إستيف د وتصد4ر  ملالبس 

،  الحذ4ة و  إلكسسو ر ت.

بكل  عامة  لقيام  وبصفة 

 لعمليات  لتجارية ، ملالية،   ملنقولة 

أو  مباشرة  ترتبط  و  لعقارية  لتي 

بشكل غيف مباشر بالنشاط  ال تماعي 

تساهم  أن  4مكن  أو  لتي  للشركة، 

كل  وكذلك  وتطويره.  تحقيقه  في 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  مساهمة 

في  ملقاوالت  بإي شكل من  ألشكال 

و  لشركات  لتي لها أنشطة مشابهة 

أوتبعية. .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 26، زنقة 

نورماندي  لطابق  لسفلي  محل رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  1 حي ر سين - 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لصافي :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لصافي   لسيد 

 3 63  لطابق  رقم   قامة  لشاوية 

 لرقم 5 ساحة  لشاوية 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لصافي   لسيد 

 3 63  لطابق  رقم   قامة  لشاوية 

 لرقم 5 ساحة  لشاوية 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763221.

325I
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BMH EXPERTS

BMH EXPERTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

BMH EXPERTS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6 شارع 

فان زيالند  لد ر  لبيضاء 20360 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

331907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BMH  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.EXPERTS

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية.

شارع   6  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 20360 زيالند  لد ر  لبيضاء  فان 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مامو  بلمليح  هشام   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مامو  بلمليح  هشام   لسيد 
 VAL FLEURI36 rue  51 عنو نه) ( 
 Le Titien RCE LES PLEIADES
APPT  Casablanca 20290  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مامو  بلمليح  هشام   لسيد 
 VAL FLEURI36 rue  51 عنو نه) ( 
 Le Titien RCE LES PLEIADES
APPT  Casablanca 20290  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4وليوز 2015 تحت رقم 16129.
326I

ANOMAX

ANOMAX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ANOMAX
شارع  لزرقطوني  لطابق 11  ملكت2 
رقم 32 ، 20360،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
ANOMAX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 11  ملكت2 رقم 
32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANOMAX

:  ميع  بإ4جاز  غرض  لشركة 
أعمال  لنجارة  لعامة.

أعمال  إلصالحات  لد خلية 
و لخار ية و لد4كور..

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
رقم  11  ملكت2   لزرقطوني  لطابق 

32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لطادق  4ت  لسعيد 
درهم   100,00 حصة بقيمة   100   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لطادق  4ت  لسعيد 
د  مجموعة  تجزئة  ملنار  عنو نه) ( 
رقم 11 زنقة سيدي بنور  نفا 20220 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لطادق  4ت  لسعيد 
د  مجموعة  تجزئة  ملنار  عنو نه) ( 
رقم 11 زنقة سيدي بنور  نفا 20220 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763537.
328I

2019

سيرامارت رباط
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

2019
rabat maroc ،20000 ، ملغرب 

سيف مارت رباط شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
زنقة  لبنان وشارع  ملقاومة - 11000 

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129189

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيف مارت رباط.
غرض   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ،  لشركة هو في  ملغرب وفي  لخارج 
نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة  سو ء 

عن أطر ف ثالثة:
و ستيف د  وشر ء  بيع  تجارة   -  
و ميع  ملو د  وتصد4ر  لبالط 
و ألشغال  و ملنتجات في قطاع  لبناء 

 لعامة ؛
في  أشكاله  بجميع  -  لتمثيل   

 ملجتمع  أل نبي أو  ملغربي ؛
و ملو د  نقل  ميع  لبضائع   -  

و ملنتجات و ملو د في  ملغرب ودوليا.
توزيع كافة  ملنتجات  لصحية   -  
ومستلزمات  و لحنفيات  و لبالط 
 لحمامات و ملطابخ و ميع  ملنتجات 

 ملتعلقة بالبناء و ألشغال  لعامة..
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة  لبنان وشارع  ملقاومة - 11000 

 لرباط  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لسالم رضا  لكوهن 
تجزئة  لتازي  مليلودي  عنو نه) (   
 10000 كاليفورنيا   21 رقم   16 زنقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  سهام  لعربي   لسيدة 
 5 رقم   10 زنقة  كاليفورنيا   قامة 

10000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة صافية  لساهل عنو نه) ( 
زنقة  ورج ساند  قامة  بتسام   17
 10000 2  ملعاريف   شقة   1 طابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مر د بوكرين عنو نه) ( 56 
شارع عالل بن عبد هللا شقة 5 مكرر 

حسان 11000  لرباط  ملغرب
 لسيد عبد  لسالم رضا  لكوهن 
تجزئة  لتازي  مليلودي  عنو نه) (   
 10000 كاليفورنيا   21 رقم   16 زنقة 

 لد ر لبيضاء   ملغرب
 لسيد صنهاجي مصباحي 4وسف 
عنو نه) ( 17 زنقة  ورج ساند  قامة 
2  ملعاريف   شقة   1 طابق   بتسام 

10000  لد ر لبيضاء   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 731.
329I

privilege cabinet

HUPPE TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

privilege cabinet
 MESSALAH RUE 10 EL YAMAN

 2EME ETAGE N4 RUE 10 EL
 YAMAN 2EME ETAGE N4،
90000، TANGER MAROC

HUPPE TRANSPORT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 لعزيزية شارع مملكة  لعربية 

 لسعود4ة طابق 3 رقم 20 طنجة - 
90000 طنجة ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110521

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HUPPE TRANSPORT

:  لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
للبضائع  و لدولي   لبفي  لوطني 

و ستيف د وتصد4ر.
:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مملكة  لعربية  شارع   لعزيزية 
 - طنجة   20 رقم   3  لسعود4ة طابق 

90000 طنجة ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوركبة  بنعي�سى   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 500   : بوركبة  حسن   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 500  : بوركبة  بنعي�سى    لسيد 

بقيمة 1.000 درهم.
 لسيد حسن بوركبة : 500 بقيمة 

1.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بنعي�سى بوركبة عنو نه) ( 
 قامة  لضحى  لوفاء طابق 2 90000 

طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  بوركبة  حسن   لسيد 
شارع عين عتيق  رقم 5 90000 سال 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بنعي�سى بوركبة عنو نه) ( 
 قامة  لضحى  لوفاء طابق 2 90000 

طنجة  ملغرب
عنو نه) (  بوركبة  حسن   لسيد 
شارع عين عتيق  رقم 5 90000 سال 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم -.
331I

FOUZMEDIA

VABIANOS TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

VABIANOS TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 

2065 تجزئة وفاء 1  لرقم 2 - 

12000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VABIANOS TRANS

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين

مقاول في  لنقل  لسياحي

مقاول في  لنقل  ملدر�سي.

:  لرقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

2065 تجزئة وفاء 1  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد إ4زم عبد  لغفور عنو نه) ( 

 لقنيطرة 12000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد إ4زم عبد  لغفور عنو نه) ( 

 لقنيطرة 12000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 19 4نا4ر 

2021 تحت رقم -.

333I

PRO-ACCOUNTING

MAISON STANDARD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

10 زنقة  لحرية  لطابق 3 شقة رقم 

6 ، 20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

MAISON STANDARD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 62 زنقة 

عبدهللا  ملد4وني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 2 - 20090  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAISON STANDARD

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس  لجاهزة بالجملة.

زنقة   62  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عبدهللا  ملد4وني  لطابق  ألول  لشقة 

رقم 2 - 20090  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أ4ت  لطال2 عبد  لرحيم 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أ4ت  لطال2 عبد  لرحيم 
2 مارس زنقة محمد  عنو نه) ( شارع 
 ليز4دي إقامة زهري  لطابق 3 شقة 5 

20290  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أ4ت  لطال2 عبد  لرحيم 
2 مارس زنقة محمد  عنو نه) ( شارع 
3 شقة    ليز4دي إقامة زهري  لطابق 

20290  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 2652.

335I

sofoget

PIZZERIA SHADDY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PIZZERIA SHADDY شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 ز وية 

مصطفى ريفاعي و شارع عالل 
 لرحماني إقامة هبة - 12000 

 لقنيطرة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PIZZERIA SHADDY
مطعم   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

بيتز .
 29  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ز وية مصطفى ريفاعي و شارع عالل 
 12000  - هبة  إقامة   لرحماني 

 لقنيطرة   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة نور لهدى لكحل :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  :  لسيدة نور لهدى لكحل 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
لكحل  نور لهدى   لسيدة 
زرد ل   02 قطاع   93 رقم  عنو نه) ( 
 لغربية بوقنادل  11150 سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لكحل  نور لهدى   لسيدة 
زرد ل   02 قطاع   93 رقم  عنو نه) ( 
 لغربية بوقنادل  11150 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 12 4نا4ر 

2021 تحت رقم 80906.

336I

trainning office and accounting advice

BENLEKBIR CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,25
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 BENLEKBIR CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 25 شارع 

1  لطابق 2  لشقة 3 طريق  لخيف 

 لبفنو�سي  - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENLEKBIR CONSULTING

-  لقيام   : غرض  لشركة بإ4جاز 

و لجبائية  باألعمال  ملحاسبتية 

و  لقانونية  و ال تماعية  و  ملالية 

و ميع  لخدمات  و  إلحصائيات 

بإد رة  ملؤسسات   ألخرى  ملتعلقة 

عن  نيابة  و ال تماعية   القتصاد4ة 

 ملنظمات  لعمومية أو  لخاصة.

- توظيف  ميع  ملوظفين  ملؤقتين 

أو  لعرضيين.

أنشطة  بجميع  -  لتكفل 

و لتكوين  و ملساعدة   الستشار ت 

و  ملناولة  و لرسائل  و ملعلومات 

لجميع  ألنشطة.

- تحرير ونشر على وسائل  إلعالم 

 ملختلفة؛  القر ص  ملدمجة و ملو قع 

و لصحف  و ملجالت  إلكتفونية 

و لخو دم  لصوتية وغيفها في كل ما 

4تعلق بالتدري2 و ملشورة و ملعلومات 

للشركات  و ملساعدة  وتقد4م  لخبفة 

 لعامة أو  لخاصة.
وتعاون  شر كة  عالقات  إقامة   -

مع مختلف  ملتدخلين و الستشاريين 

و  لشركات أو  ملنظمات ألي مشروع 

مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  4تعلق 

بالهدف  ال تماعي..

25 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

طريق  لخيف   3 2  لشقة  1  لطابق 

20600  لد ر  لبيضاء   -  لبفنو�سي  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد ملجيد  ملالكي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد ملجيد  ملالكي   لسيد 

 2 21 زنقة إبن بطوطة ط  عنو نه) ( 

ش 9  20800  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد ملجيد  ملالكي   لسيد 

 2 21 زنقة إبن بطوطة ط  عنو نه) ( 

ش 9  20800  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762830.

337I

CABINET HAMDI

HMD VENTURES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

HMD VENTURES  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع لال 

 لياقوت زنقة  لعرعر عمارة 9  قامة 

غاليس  لطابق 2  لشقة 17  - 0 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HMD  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. VENTURES

غرض  لشركة بإ4جاز :  ستيف د و 

تصد4ر

تا ر أو وسيط

ونصف  بالجملة  تجارة  لتجزئة 

 لجملة من أي منتج من أي نوع.

: شارع لال  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

9  قامة   لياقوت زنقة  لعرعر عمارة 

غاليس  لطابق 2  لشقة 17  - 0  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 FAST PAYMENT  لشركة 

 100 LIMITED :  100 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 FAST PAYMENT  لشركة 

 STEWART  0 عنو نه) (   LIMITED

.DONEGAL IRLAND

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمد  عمر  يف لد   لسيد 

 PETWORTH عنو نه) (   ما4يس 

 STREET SW11 2QR 0 LONDRES

ROYAUME UNI

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763780.

339I

رمزي لالستشار ت

NAF-TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

رمزي لالستشار ت
شارع 22 نونبف عمارة حمدي ولد 

 لرشيد  لطابق رقم 01 شقة رقم 01 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

NAF-TRAV  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملتنبي حي  لوحدة زنقة   م صليحة 
رقم 23  لعيون  - 70000  لعيون  

 ملغرب .
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27865

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 فبف 4ر   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مليكة كرومي   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
مسيفة  تعيينها  وتم  سلطانة   وبر ه 

 د4دة  بتاريخ 03 فبف 4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 362.
320I

TAX MOROCCO CONSULTING

 WIDE INDUSTRY
 DISTRIBUTION )EX CASA

)PANIER MOBILE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

 WIDE INDUSTRY
 DISTRIBUTION )EX CASA

PANIER MOBILE( شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ميلة 5 

دو ر لبف همة حد  لسو لم برشيد 

26202 26202 حد  لسو لم برشيد 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2251

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  08 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 WIDE INDUSTRY لشريك  لوحيد 

 DISTRIBUTION (EX CASA

مبلغ رأسمالها    )PANIER MOBILE

مقرها  وعنو ن  درهم   10.000

 إل تماعي  ميلة 5 دو ر لبف همة حد 

26202 26202 حد   لسو لم برشيد 

 : ل  نتيجة  برشيد  ملغرب   لسو لم 

تر  ع مد خيل  لشركة بسب2  رتفاع 

 ملنافسة.

مقر  لتصفية ب  ميلة  و حدد 

دو ر لبف همة حد  لسو لم برشيد   5

حد  لسو لم برشيد   26202 برشيد 

 ملغرب. 

و عين:

و  بوطي2   لسيد)ة(  و د  

عنو نه) ( حي  لسالم  لسرور م س 1 

عمارة 2 شقة 2  أللفة  لد ر  لبيضاء 

20202  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  ببفشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 33.

321I

SAFIGESTRA مكت2 سفي  يستف  للمحاسبة

EL LOUALOUFI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت2 سفي  يستف  للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31

 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi

EL LOUALOUFI  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 25 

زنقة زنقة عبد  لقادر مفتكر  لطابق 

2  لشقة 2 وسط  ملد4نة  لد ر 

 لبيضاء - 20080  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11263

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 12 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

عبد  لقادر  زنقة  زنقة   25 » لرقم 

وسط   2 2  لشقة  مفتكر  لطابق 

 ملد4نة  لد ر  لبيضاء - 20080  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب« إلى » لرقم 10 زنقة 

كينانا  لقليعة سيدي و صل  سفي  - 

26000  سفي   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2020 تحت رقم 209.

323I

CAP MONDIAL COMPTA

SUNSHINE BEACH CLUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
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SUNSHINE BEACH CLUB شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 يعقوب 
 ملنصور  لطابق  الول رقم 1 - 

90000 طنجة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112203
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SUNSHINE BEACH CLUB
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 EXPLOITATION D’UN CAFE
 & RESTAURANT ET LES
 ACTIVITES DE LOCATION DES

. ACCESSOIRES DE LA PLAGE
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 2 يعقوب 
 -  1 رقم   ملنصور  لطابق  الول 

90000 طنجة   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لحق  لتا4دي  لوهابي  
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
عبد  لحق  لتا4دي    لسيد 

 لوهابي  : 100 بقيمة 1.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لحق  لتا4دي  لوهابي  
 90000 كور   خندق  حي  عنو نه) ( 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لحق  لتا4دي  لوهابي  
 90000 كور  خندق  حي  عنو نه) ( 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238802.

322I

STE CECONA SARL

SEL CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
SEL CAR شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 
شالرع قصر  لكبيف رقم 265 سلو ن 
 لناظور حي  لنهضة شالرع قصر 
 لكبيف رقم 265 سلو ن  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SEL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CAR
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 265  لنهضة شالرع قصر  لكبيف رقم 
شالرع  حي  لنهضة  سلو ن  لناظور 
قصر  لكبيف رقم 265 سلو ن  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سفيان مسكوض :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  :  لسيد سفيان مسكوض 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مسكوض  سفيان   لسيد 
بني  دو ر  قد4ما  لجبل  عنو نه) ( 
سيد ل  لناظور  بني  سيد ل  لجبل 

62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مسكوض  سفيان   لسيد 
بني  دو ر  قد4ما  لجبل  عنو نه) ( 
سيد ل  لناظور  بني  سيد ل  لجبل 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 226.

325I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 STE HASSAN DE SANITAIRE
ET ELECTRICITE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 STE HASSAN DE SANITAIRE ET
ELECTRICITE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل بحي 
 لنهضة شيشاوة. - 21000 شيشاوة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 HASSAN DE SANITAIRE ET

.ELECTRICITE

-1مقاول   : غرض  لشركة بإ4جاز 

أعمال مختلفة أو مقاول بناء.

-2تا ر.

-3بيع وتركي2   هزة  لتكييف.

-2تسييف وتنفيذ مشاريع  لري..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : محل بحي 

21000 شيشاوة   -  لنهضة شيشاوة. 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حسن  لدغري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد حسن  لدغري 

حي  لنهضة شيشاوة 21000 شيشاوة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد حسن  لدغري 

حي  لنهضة شيشاوة 21000 شيشاوة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بامنتانوت    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 35/2021.

327I



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3462

SOFMEC

الهبري مدرستي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC
 لهبفي مدرستي شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 5 زنقة 
 لدرفوفي 5 زنقة  لدرفوفي 35100 

 رسيف  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.721

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   20  ملؤرخ في 
 لهبفي مدرستي شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة  لدرفوفي   5 مقرها  إل تماعي 
35100  رسيف  زنقة  لدرفوفي   5

 ملغرب نتيجة لخمول مند نشأتها.
و عين:

و  بخوشة  محمد    لسيد)ة( 
 35100 زنقة  لدرفوفي   5 عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي   رسيف  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
زنقة   5 وفي   2021 4نا4ر   20 بتاريخ 
 لدرفوفي - 35100  رسيف  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 26 4نا4ر 

2021 تحت رقم 992/2021.
328I

OREA

SKHIRAT INDUSTRIAL CITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
 SKHIRAT INDUSTRIAL CITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

أعمال  لرياض ، مبنى س2 ،  لجناح 

 لجنوبي ، شارع  لرياض ،  لرباط - 

10100  لرباط  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98102

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2018 أبريل   10 في   ملؤرخ 

رأسمال  لشركة بمبلغ قدره »3.500 

إلى  درهم«   31.000« أي من  درهم« 

:  تقد4م  »32.500 درهم« عن طريق 

حصص نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   13 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2018 تحت رقم 6773.

329I

hamzafid

LA RÉCRÉ GOURMANDE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

La récré Gourmande شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكناس 

، 5 مكرر ، شارع بيفوت - 50000 

مكناس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 La  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.récré Gourmande

- لزبدة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

دي(  )مارشاند  ومشتقات  لحلي2 

بالتفصيل

-مطعم سناك.

تقد4م  لطعام  خدمات   -  

وتحضيف ت  لو بات وأطباق  لذو قة 

قائمة  شكل  على  تقد4مها  ليتم 

 نتقائية وتناولها أو أخذها بعيًد .

أو  تنظيم  ميع  ألنشطة   -

أو  أو  الحتفالية   ألحد ث  لطهوية 

بفن  أو  لثقافية  ملتعلقة   لفنية 

 لطعام و لطبخ  لجيد.

- قهوة.

أن  4مكن  أنشطة  أي  -وعموًما 

تطور  لنشاط  ال تماعي  أو  تعزز 

أعاله.

معامالت  ،  ميع  أعم  -وبشكل 

و ملالية   لوساطة  لتجارية 

و لصناعية و ألور ق  ملالية و لعقارية 

و لتنمية  القتصاد4ة  ، لعموالت 

بشكل عام مرتبطة بشكل مباشر أو 

أعاله  باألشياء  ملذكورة  مباشر  غيف 

أو بأي �سيء آخر مشابه أو مرتبط قد 

يعزز تطوير  لشركة..

مكناس   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 50000  - شارع بيفوت   ، مكرر   5  ،

مكناس   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أمزيان   لسيدة سمية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

 1000  : أمزيان  سمية   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أمزيان  سمية   لسيدة 
62 شارع نهرو  إقامة إسماعيل شقة 

م ج  50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أمزيان  سمية   لسيدة 
 إقامة إسماعيل شقة 62 شارع نهرو 

م ج   50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 212.

351I

FIDUCIAIRE

ورديغة غرين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 BUREAU 9  IMM. 13 RUE DU

 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC

ورديغة غرين شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لبنا4ة 

 لجد4دة رقم 7 - 25000 خريبكة  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ورديغة 

غرين.

بستنة و   : غرض  لشركة بإ4جاز 

تشجيف و  عمال  لبناء.

:  لبنا4ة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

خريبكة    25000  -  7 رقم   لجد4دة 

 ملغرب .
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : نور لد4ن  غازي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   :  لسيد برهموش  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة عبد ملطل2 رشيدة :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

برهموش  لحسين   لسيد 

دو ر  مخليج  وريكة  عنو نه) ( 

تحناوت 22252 مر كش  ملغرب .

رشيدة  عبد ملطل2   لسيدة 

زنقة  لحكونية  حي  قبال  عنو نه) ( 
رقم 202 25000 خريبكة   ملغرب .

 لسيد غازي نور لد4ن عنو نه) ( 

 202 رقم  زنقة  لحكونية  حي  قبال 

25000 خريبكة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد غازي نور لد4ن عنو نه) ( 

 202 رقم  زنقة  لحكونية  حي  قبال 

25000 خريبكة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2021 تحت رقم 23.

352I

MAG GESTION

TRANS AVIGNON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR  ملغرب

TRANS AVIGNON شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  والد 
 حميد م.ج زنقة 17 رقم 27  لقصر 

 لكبيف - 92150  لقصر  لكبيف 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2155
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  12 غشت   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
TRANS AVIGNON  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إل تماعي حي  والد  حميد م.ج زنقة 
 92150  - 27  لقصر  لكبيف  رقم   17
 لقصر  لكبيف  ملغرب نتيجة ل : توقف 

نشاط  لشركة نهائيا.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  والد 
27  لقصر  17 رقم   حميد م.ج زنقة 
 لكبيف - 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب. 

و عين:
هللا    لشتيوي  عبد   لسيد)ة( 
  227 رقم  تجزئة  المل  عنو نه) (  و 
92150  لقصر  لكبيف  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

4نا4ر 2021 تحت رقم 30.
353I

مكت2  لعريش لالستشارة

 GROUPE LOGISTIQUE EL
GUIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكت2  لعريش لالستشارة
252 موالي علي  لشريف  لطابق 
 لثالث ، 65800، تاوريرت  ملغرب

  GROUPE LOGISTIQUE EL GUIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 
16 بالطابق  الول بقيسارية  لياس 
شارع  لشفشاوني  لحي  لقد4م  - 

65800 تاوريرت  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GROUPE LOGISTIQUE EL GUIR

نقل    : بإ4جاز  غرض  لشركة 

،  الستيف د   المتعة  لغيف  ملصاحبة 

نقل  لبضائع  لوطني   ، و لتصد4ر 

و لدولي لحساب  لغيف ..

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  ملحل رقم 

بقيسارية  لياس  بالطابق  الول   16

 - شارع  لشفشاوني  لحي  لقد4م  

65800 تاوريرت  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

بقيمة   667  :  لسيد  لقيف رشيد 

100,00 درهم.

 لسيد  لقيف عبد  لرحمان  ملهدي : 

333 بقيمة 100,00 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد   لسيد  لقيف 

 65800 شارع محمد  لخامس    201

تاوريرت   ملغرب .

 لسيد  لقيف عبد  لرحمان  ملهدي 
زنقة فرنسا  لحي   21 رقم  عنو نه) ( 

 لقد4م  65800 تاوريرت   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لقيف عبد  لرحمان  ملهدي 
زنقة فرنسا  لحي   21 رقم  عنو نه) ( 

 لقد4م  65800 تاوريرت  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
22 4نا4ر   البتد ئية بتاوريرت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 25.
355I

LH COMPTA SARL

AWRACH AL ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

AWRACH AL ATLAS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي مقر 
 لشركة - 90080 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23225
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   23  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 AWRACH AL  لشريك  لوحيد 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    ATLAS
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي مقر 
طنجة  ملغرب   90080  -  لشركة 

نتيجة ل : توقف  لنشاط.
قرية  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
المفرج شارع  لقدس رقم 8 زنقة 2  - 

90080 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  عال   لسيد)ة(  بر هيم   4ت 
 290 رقم  حي  لوقا4ة  عنو نه) ( 
)ة(  تطو ن  ملغرب كمصفي   93016

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7666.
356I
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sofoget

SOKA CORP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOKA CORP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 شارع 

 إلستقالل  لطابق  لتاني عمارة رقم 

8 - 12000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOKA  إلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.CORP

:  لفالحة  بإ4جاز  غرض  لشركة 

إستيف د أدو ت و مو د  لفالحة.

22 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 إلستقالل  لطابق  لتاني عمارة رقم 

8 - 12000  لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كريم  لخد4م   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : كريم  لخد4م    لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كريم  لخد4م   لسيد 
فيال رقم 120 إقامة  لكولف  12000 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كريم  لخد4م   لسيد 
فيال رقم 120 إقامة  لكولف  12000 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 81111.

357I

LH COMPTA SARL

AZOHOUR DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

 AZOHOUR DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 65 شارع 

شهيد  قشار  - 90100 طنجة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72353
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   16  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 AZOHOUR ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION
مقرها  وعنو ن  درهم   80.000
 - 65 شارع شهيد  قشار    إل تماعي 
 : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب   90100

توقف  لنشاط.
 65 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
90100 طنجة  شارع شهيد  قشار  - 

 ملغرب. 

و عين:
و  زياد  لحسن    لسيد)ة( 

1  لعمارة2  عنو نه) (  لعرفان2 جح 
 لطابق1رقم6 90090 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7667.

359I

DIFFUSION BEN M

DIFFUSION BEN M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

DIFFUSION BEN M

20 شارع بوردو  لطابق 1  لد ر 

 لبيضاء. ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

DIFFUSION BEN M شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 20 شارع 

بوردو  لطابق 1  لد ر  لبيضاء. - 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.328555

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 نونبف   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  ملجيد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   1.000 شاوي 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

نونبف   19 بتاريخ  بود4ا  مصطفى  )ة( 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 757103.

360I

DCAP

DIGITAL MINDSHIFT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DCAP

 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

DIGITAL MINDSHIFT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية شارع 

عمر  لخيام وزنقة  لبنفسج باب ب، 

شقة رقم 2  لطابق 1 بوسيجور - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGITAL MINDSHIFT

وكالة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 التصال  لرقمي ،  لتجارة  لرقمية.

تطوير  لبف مج..
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

وزنقة  لبنفسج  عمر  لخيام  شارع 

 1 2  لطابق  رقم  شقة  ب،  باب 

20000  لد ر لبيضاء   - بوسيجور 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لسيد حسن  ناصر  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500   :  لسيد  ملهدي لعشاش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حسن  ناصر    لسيد 
 20000  18 ش  زنقة  لورود   59

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

 لسيد  ملهدي لعشاش عنو نه) ( 
أ  نر س  شارع  لقيفو ن   28 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حسن  ناصر    لسيد 
 20000  18 ش  زنقة  لورود   59

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 لسيد  ملهدي لعشاش عنو نه) ( 
أ  نر س  شارع  لقيفو ن   28 رقم 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763265.

361I

hamzafid

A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867 ،

50000، meknes maroc

A&L Santé et bien-être

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حسنية1  

إنارة رقم 55 - 28830 محمد4ة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 A&L  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Santé et bien-être
-  ستيف د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

وتصد4ر
-  ستيف د وتصد4ر وتوزيع منتجات 
و ملستحضر ت   ملكمالت  لغذ ئية 
 لصيدالنية ومستحضر ت  لتجميل 

ومنتجات  لنظافة  لشخصية.
، تأ يف ،  ، تأ يف  -إنشاء ، حيازة 
إد رة  ميع  ألصول  لتجارية ، إ4جار 
، تركي2 ، تشغيل أي مؤسسة ، أخذ 
عن  أو  لتنازل  تشغيل  أو  حيازة  أو 
 ميع  لحقوق و لدعاوى  لقضائية 
بهذه  وبر ء ت  الختف ع  ملتعلقة 

 ألنشطة
معامالت  ،  ميع  أعم  -وبشكل 
و ملالية   لوساطة  لتجارية 
و لصناعية و ألور ق  ملالية و لعقارية 
و لتنمية  القتصاد4ة  ، لعموالت 
بشكل عام مرتبطة بشكل مباشر أو 
أعاله  باألشياء  ملذكورة  مباشر  غيف 
أو بأي �سيء آخر مشابه أو مرتبط قد 

يعزز تطوير  لشركة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حسنية1  
محمد4ة   28830  -  55 رقم  إنارة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  مين خفيفي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيدة ليلى بوغجد4م   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  خفيفي   لسيد  مين 
 28830  55 رقم  إنارة  حسنية1  

محمد4ة  ملغرب.
 لسيدة ليلى بوغجد4م   عنو نه) ( 
11111   نجلتيف    26  نجلتيف   

 نجلتيف  .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خفيفي   لسيد  مين 

 28830  55 رقم  إنارة  حسنية1  

محمد4ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 1728.

362I

fiduciairelaperformance

ترونسبور مقيرب توريزم كروب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

ترونسبور مقيفب توريزم كروب 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 9 درب 

 لهري حي سلطان سيدي محمد بن 

عبد هللا مكناس  - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ترونسبور مقيفب توريزم كروب.

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين.
رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سيدي  سلطان  حي  درب  لهري   9

محمد بن عبد هللا مكناس  - 50000 

مكناس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد مقيف24  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد محمد مقيف24  
رقم 9 درب  لهري حي سلطان سيدي 
 50000 محمد بن عبد هللا مكناس  

meknes  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد مقيف24  
رقم 9 درب  لهري حي سلطان سيدي 
 50000 محمد بن عبد هللا مكناس  

meknes  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 502.
363I

LH COMPTA SARL

BOGMAT TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

شركة   BOGMAT TRAVAUX
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 10 
 - 6  لسانية  لعو مة بني مكادة  زنقة 

90070 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.29919

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   16  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 BOGMAT ذ ت  لشريك  لوحيد 
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 10.000 مبلغ رأسمالها    TRAVAUX
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
10 زنقة 6  لسانية  لعو مة بني مكادة 
 : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب   90070  -

توقف  لنشاط.
 10 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
 - 6  لسانية  لعو مة بني مكادة  زنقة 

90070 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  محمد   لفار�سي   لسيد)ة( 
 19 رقم   6 بوسيجور زنقة  عنو نه) ( 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90090

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7665.
362I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HOTELLERIE RABAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
HOTELLERIE RABAH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 شارع 
 لحسن  لتاني فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17713

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 25 شتنبف 2020 تم  إلعالم 

توزيع  و  ر بح  حسن  بوفاة  لشريك 

لرسم   
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2015 د نبف   22 في   إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي :

 6   ،  لسيد)ة( ورد4ة ولد محمد  

حصة .

 لسيد)ة( ر بح عبد  لحميد  ،  10 

حصة .

 لسيد)ة( ر بح كمال  ،  10 حصة .

 لسيد)ة( ر بح فتيحة  ،  5 حصة .

 لسيد)ة( ر بح نصيفة  ،  5 حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 01 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 20311121002218.

366I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HOTELLERIE RABAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

HOTELLERIE RABAH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 شارع 

 لحسن  لتاني فاس - 3000 فاس 

 ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17713

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 25 شتنبف 2020 تم  إلعالم 

محمد  ولد  ورد4ة  بوفاة  لشريك 

 
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

نونبف   29 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2019 بالشكل  ألتي :

 2   ، ر بح عبد  لحميد    لسيد)ة( 

حصة .
 لسيد)ة( ر بح كمال  ،  2 حصة .
 لسيد)ة( ر بح نصيفة  ،  1 حصة .
 لسيد)ة( ر بح فتيحة  ،  1 حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 01 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 20311121002218.

368I

LK CONSULTING SARL

LICONAM ليكونام
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد  لخامس رقم 25 

 لطابق  لثاث رقم 18 تطو ن ، 

93000، تطو ن  ملغرب

LICONAM ليكونام شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 37 شارع 

محمد  لخامس  قامة  لحمامة 

 لطابق  لثالث رقم 18 - 93000 

تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

LICONAM ليكونام.

:  ميع  بإ4جاز  غرض  لشركة 

+  شغال  لبناء   عمال  لنظافة 

 ملختلفة.

37 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

محمد  لخامس  قامة  لحمامة 

 93000  -  18 رقم   لطابق  لثالث 

تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كريم  اهجاه :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : 4اسين  لحر ق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كريم  اهجاه   لسيد 

شارع بغد د رقم 106 تطو ن 93000 

تطو ن  ملغرب.

 لسيد  4اسين  لحر ق  عنو نه) ( 

شارع  حمد بالفريج حي  لنهضة سال  

11100 سال   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  كريم  اهجاه   لسيد 

شارع بغد د رقم 106 تطو ن 93000 

تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

25 د نبف   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6285.

369I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BASMA SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

BASMA SERVICES  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 27 زنقة 

 لهدهد مرس  لسلطان - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.82279

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  15 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة    BASMA SERVICES
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
 - مرس  لسلطان  زنقة  لهدهد   27
20130  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
في  لحسابات  اللخسائر  ملسجلة 
 ملقفلة في 31 ديسمبف 2019 أكبف عن 
ثالثة أرباع رأس  ملال وبسب2  ملناخ 

 القتصادي  لصع2 للغا4ة.
و عين:

 لسيد)ة( سهام   مدة و عنو نه) ( 
حي  اللفة مجموعة ن زنقة 132 رقم 
20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب   15

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
27 زنقة  2020 وفي  15 د نبف  بتاريخ 
 20130  - مرس  لسلطان   لهدهد 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763800.
370I

ZIANI

PARC RITAJ ET LINA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZIANI
 BD MED V GHAR EL BAROUD
N 47 ، 60000، OUJDA MAROC
PARC RITAJ ET LINA  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لفتح 
بلوك c 251 سيدي 4حيى 60000 

و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
33293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 فبف 4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PARC  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. RITAJ ET LINA

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

فضاء للع2

 سنيف د و تصد4ر

منظم حفالت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  لفتح 

 60000 4حيى  سيدي   c 251 بلوك 

و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد شريف محمد :  20 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  شريف   لسيد 

و دة 60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  شريف   لسيد 

و دة 60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   12 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 33293.

372I

موثق

RISK ANALYSIS COMPANY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثق

 لحي  لشتوي، إقامة وردة »س« 

شارع  إلمام أبو حنيفة  لطابق  ألول 
رقم 2 مر كش ، 20000، مر كش 

 ملغرب

 RISK ANALYSIS COMPANY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مر كش 

ساحة  لحرية ز وية شارع موالي 

 لحسن و شارع محمد  لخامس، 

إقامة  لبفدعي عمارة ب شقة 2 - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110961

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RISK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ANALYSIS COMPANY

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  لبف مج 

 ملعلوماتية و  لبفمجيات.

مر كش   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

موالي  شارع  ز وية  ساحة  لحرية 

محمد  لخامس،  شارع  و   لحسن 

 -  2 شقة  ب  عمارة  إقامة  لبفدعي 

20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Alessandro  لسيد 

 Italie, عنو نه) (   FOCARACCI

 Rome Via in Caterina 83 83

.Rome Italie

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 Alessandro  لسيد 

 Italie, عنو نه) (   FOCARACCI

 Rome Via in Caterina 83 83

Rome Italie

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120192.

373I

MARRAKECH AUDIT

»  موزيال تر فو  «

MOZILA TRAVAUX 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د4د للشركة

MARRAKECH AUDIT

 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME

 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MOZILA »  موزيال تر فو  «

TRAVAUX   شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :   غبالو 

 وريكا كلم 26  لحوز    مر كـــش - 

20000 مر كش   ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.82757

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  22 شتنبف   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

تبعا  وحيد  كمسيف  عمر   مبفوك 

لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119297 .

375I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE AMB IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
 STE AMB IMPORT EXPORT
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي بوزوف  

ز 4و 62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMB IMPORT EXPORT SARL
:  إل4ر د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لتصد4ر.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بوزوف  ز 4و 62000  لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد  بنطال2   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد  قدوري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنطال2 محمد عنو نه) (   لسيد 
62000  لناظور  ز 4و   لحي  لجد4د 

 ملغرب.
عنو نه) (  محمد  قدوري   لسيد 

62000  لناظور  ز 4و   لحي  لجد4د 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنطال2 محمد عنو نه) (   لسيد 
62000  لناظور  ز 4و   لحي  لجد4د 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 07 4نا4ر 

2021 تحت رقم 27.

376I

STE FIDU-LIDOU SARL

SMART  VENDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

SMART  VENDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر أوالد 

بوعابيد  لساقية  والد  لطي2  - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART  VENDING

 -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

DES APPAREILS DE BOISSONS

RESTAURANT -

. TRAVAUX DIVERS -

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر أوالد 
 - بوعابيد  لساقية  والد  لطي2  

30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فاروق  بار  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : خرشاش  حميد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فاروق  بار    لسيد 
زنقة  لشيلي   21 شارع موالي رشيد 

 لزهور 1  30000 فاس  ملغرب.
 لسيد حميد خرشاش عنو نه) ( 
رقم 20 زنقة 26 بالد  لطاهري سه2 

 لورد  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد خرشاش عنو نه) ( 
رقم 30 بلوك 26 بالد  لطاهري سه2 

 لورد 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 529/2021.

377I

CLOUTECHIO

CLOUTECHIO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CLOUTECHIO
شارع عالل بن عبد هللا زنقة غاندي 
 لطابق  لر بع ، شقة رقم 10 و دة 

، 60000، و دة  ملغرب
CLOUTECHIO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل بن عبد هللا زنقة غاندي 

 لطابق  لر بع ، شقة رقم 10 و دة - 
60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36283

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CLOUTECHIO

إستيف د   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتصد4ر منتجات  ملعلوميات.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عالل بن عبد هللا زنقة غاندي  لطابق 

 لر بع ، شقة رقم 10 و دة - 60000 

و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4اسين كروج عنو نه) ( حي 

إقامة  لنور   شارع  ملقدس   لقدس 

60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4اسين كروج عنو نه) ( حي 

إقامة  لنور   شارع  ملقدس   لقدس 

60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 200.

379I



3469 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HOTELLERIE RABAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
HOTELLERIE RABAH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 شارح 
 لحسن  لتاني فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17713

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  25 شتنبف   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 
فتيحة   - سميف ر بح  ودغيفي حسن- 

ر بح  كمسيف آخر
تبعا لوفاة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 01 فبف 4ر 2021 

تحت رقم 20311121002218.
380I

Société marocaine de révision des comptes

IKISAD SIEGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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

IKISAD SIEGE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 332 شارع 
 بر هيم  لرود ني  لطابق  لثاني 

 لرقم 12  ملعاريف. - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IKISAD SIEGE
:  لتسييف  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
 332  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق  لثاني 
20000  لد ر   - 12  ملعاريف.   لرقم 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 IKISAD HOLDING  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 IKISAD HOLDING  لشركة 
عنو نه) ( شارع  دريس  لحارثي بجو ر 
لسوق  لجملة   لبو بة  لرئيسية 
سيدي عثمان 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صد4قي  عبد  لرحيم   لسيد 
 02 سارة  فاس  شارع  عنو نه) ( 
كاليفورنيا  لد ر  لبيضاء   720 رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762967.

381I

AYOUB 2

STE GLOBACIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AMMOUR
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE GLOBACIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 5MEGAPOL OFFICE BUREAU
 11 AV ALLAL BEN ABDELLAH

.FES - 30000 FES MAROC
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23231

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
لحلو  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   6.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   6.000
هشام  لنكي بتاريخ 08 د نبف 2020.

عمري  خالد  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من   6.000 بطاحي 
أصل 6.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
هشام  لنكي بتاريخ 08 د نبف 2020.

نبيل  لتو تي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   2.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   2.000
هشام  لنكي بتاريخ 08 د نبف 2020.

عز لد4ن بناني  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   2.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   2.000
د نبف   08 بتاريخ  مسكين   حمد 

.2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 589.

383I

comptacontrole

 MAISSON CHAKKAF DE
DECOR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

comptacontrole

2 ز وية شارع فاس و زنقة و د  لده2 

 قامة صفاء 1  لطابق  الول رقم 1 ، 

93020، طنجة  ملغرب

 MAISSON CHAKKAF DE

DECOR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لجد4د شارع 12 رقم 2 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111783

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 MAISSON CHAKKAF DE

.DECOR

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  التات 

و  لد4كور  ملنزلي.

:  لحي  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 90000  -  2 رقم   12 شارع   لجد4د 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لشقاف صهي2 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  :  لسيد  لشقاف صهي2 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد  لشقاف صهي2 عنو نه) ( 

بنتاويت   حي بوحسا4ن شارع محمد 

رقم 52 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بوغيز   لحسن   لسيد 

بنتاويت  حي بوحسا4ن شارع محمد 

رقم 52  90000 طنجة  ملغرب

تم  إل4د ع  لقانوني ب-  بتاريخ 12 

4نا4ر 2021 تحت رقم 238208.

382I

IZDIHAR CONSEIL

ت ج هولد4نغ  

TJ HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

ت ج هولد4نغ  TJ HOLDING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ملك 

غوزلين21 فضاء كليز ز وية زنقة 

رحال بن أحمد وزنقة محمد  لبقال 

 لطابق3 مكت2 ب 3ـ 2 كليز 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ت ج   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TJ HOLDING  هولد4نغ

:  لتسييف  بإ4جاز  غرض  لشركة 

ودر سة  ملشاريع.

ملك   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة  ز وية  كليز  فضاء  غوزلين21 
رحال بن أحمد وزنقة محمد  لبقال 
 20000 2 كليز  3ـ   لطابق3 مكت2 ب 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بو تمو تييغي :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   25   : مياغ  تييبو   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  يفوم د4لوك :  25 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد باتغيس 4يف بوسري :  25 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد موييلو  يل كريستيان كي :  
25 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
أندري  بو تمو  وليان   لسيد 
 ون :  100 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  تييغي  بو تمو   لسيد 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  مياغ  تييبو   لسيد 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  د4لوك   لسيد  يفوم 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
بوسري  4يف  باتغيس   لسيد 
مر كش   20000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.
 لسيد موييلو  يل كريستيان كي 
عنو نه) ( تيل  ******* تيل  فرنسا.

أندري  بو تمو  وليان   لسيد 
 *****  ******  ****  ون عنو نه) ( 

فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  تييغي  بو تمو   لسيد 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 120021.
385I

Annonce B.O

»FARJAOUI EDILIZIA«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Annonce B.O

 لجد4دة. ، 22000،  لجد4دة 

 ملغرب

»FARJAOUI EDILIZIA« شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 للو ء  ألزرق، رقم 35،  لطابق 

 ألول، أزمور - 22100  لجد4دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»FARJAOUI EDILIZIA«

أشغال   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لهندسة  ملدنية و لعمار ت. - أشغال 

 لبناء..

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 للو ء  ألزرق، رقم 35،  لطابق  ألول، 

أزمور - 22100  لجد4دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة بلهو ري لطيفة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة بلهو ري لطيفة عنو نه) ( 

 لجد4دة 22000  لجد4دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
فر اوي  بوشعي2   لسيد 

22000  لجد4دة  عنو نه) (  لجد4دة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 21 4نا4ر 

2021 تحت رقم 25890.

387I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE M A 3 TRADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس

SOCIETE M A 3 TRADE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  قامة 

منار  لطابق  لسادس زنقة خطابي 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22261

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  08 شتنبف   ملؤرخ في 

شركة   SOCIETE M A 3 TRADE

مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي  قامة منار  لطابق 

 لسادس زنقة خطابي فاس - 30000 

فاس  ملغرب نتيجة لنظر  للمشاكل 

عن  تعرفها  لشركة  لناتجة   للتي 

لقطاع  لبناء   لظروف  القتصاد4ة 

تقرر  لحل  ملسبق للشركة .

و عين:
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و  عبد هللا    ملرني�سي   لسيد)ة( 
شارع  ميموز   61  قامة  عنو نه) ( 
فاس   30000 هللا   عبد  بن  علالل 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  قامة   2020 شتنبف   08 بتاريخ 
خطابي  زنقة  منار  لطابق  لسادس 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 522/021.

388I

socogese

»SYMS PROMO«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»«SYMS PROMO«« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 رقم 
31 .38 مكررشارع محمد  لسالوي 
إقامة  لسالم - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66021

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»»SYMS PROMO»«
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
محمد  مكررشارع   38.  31 رقم 
 30000  - إقامة  لسالم   لسالوي 

فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 KAMOYA HOLDING  لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة.

 MULTI PRO  لشركة 

HOLDING :  500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

 KAMOYA HOLDING : لشركة 

500 بقيمة 100 درهم.

 MULTI PRO  لشركة 

HOLDING : 500 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 KAMOYA HOLDING  لشركة 
مكرر   38  .12 مكت2 رقم  عنو نه) ( 

شارع  لسالوي  لطابق  لثالث 

30000 فاس  ملغرب.

 MULTI PRO  لشركة 
زنقة  ز وية  عنو نه) (   HOLDING

عبد  لكريم  وشارع  حمو  لزياني 

 لخطابي 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4اسمينة  بنمنصور   لسيدة 

طريق   1 تجزئة حمزة   53 عنو نه) ( 

 4موز ر  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2021/553.

389I

CCADEXPERT

STEPH CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CCADEXPERT

 N°40 BIS HAY HILANA

 BOUTOUIL MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STEPH CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 20 
درب شتوكة باب  4الن مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.100009

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 05 د نبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
باب  4الن  شتوكة  درب   20 »رقم 
مر كش - 20000 مر كش  ملغرب« إلى 
» ملسيفة 2  لعنبف 2 رقم 107 مر كش 

- 20000 مر كش   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   26 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2019 تحت رقم 11172.

390I

expert comptable

S&N  BEAUTY  21     S.a.r.l
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

S&N  BEAUTY  21     S.a.r.l شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي لعري 
 لشيخ - شارع روما - رقم 22 - 

62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  S&N  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BEAUTY  21     S.a.r.l
تسويق   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ميع منتجات  لتجميل.
تسويق  ميع منتجات  لعسل   -

و الملو.

-  ستيف د وتصد4ر وتوزيع  ميع 
و لعسل  مستحضر ت  لتجميل 

و الملو..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي لعري 
 لشيخ - شارع روما - رقم 22 - 62000 

 لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
هللا  عبد  نعمان  4ت   لسيد 
إقامة   - طريق  لعشاق  عنو نه) ( 
53 - طنجة  6 - رقم   لعشاق - طابق 

90020 طنجة   ملغرب.
زركد ن   لسيدة  لسعد4ة 
 - ند وبال  تكاد4رت  دو ر  عنو نه) ( 
أكاد4ر   80650 أكاد4ر   -  لدر ركة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
هللا  عبد  نعمان  4ت   لسيد 
إقامة   - طريق  لعشاق  عنو نه) ( 
53 - طنجة  6 - رقم   لعشاق - طابق 

90020 طنجة   ملغرب
زركد ن   لسيدة  لسعد4ة 
 - ند وبال  تكاد4رت  دو ر  عنو نه) ( 
أكاد4ر   80650 أكاد4ر   -  لدر ركة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 223.
391I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

REBUS ADVISOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
REBUS ADVISOR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3472

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
لحبق نر س أ قطاع 0208 فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 REBUS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ADVISOR
مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
إد رة  لعمليات أو  لخدمات  لتجارية 
و لخدمات  نقل  ملو د  في  )وسيط 

 ملالية (.
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - فاس   0208 لحبق نر س أ قطاع 

30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحلو  حمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة .
  لسيد لحلو  حمد : 1000 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لحلو  حمد   لسيد 
 12 شارع  لزيتون عمارة ألف شقة 
10100  لرباط  حي  لرياض  لرباط 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لحلو  حمد   لسيد 
 12 شارع  لزيتون عمارة ألف شقة 
10100  لرباط  حي  لرياض  لرباط 

 ملغرب

 لسيد لحلو عبد  لكريم عنو نه) ( 
37  قامة غيثة   لزهور  شارع بيفوت 

1 فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 282/2021.
392I

BCF CONSEIL

KAOUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 202
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

KAOUN شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 53  شارع 
موالي هشام سيدي مومن  لد ر 

 لبيضاء - 20202  لد لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.116929
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها  مبلغ    KAOUN  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00
هشام  موالي  شارع    53  إل تماعي 
سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 20202 
 :  لد لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 
تموين  على  عدم  تفاق  ملساهمين 

 ملشروع.
و حدد مقر  لتصفية ب 53  شارع 
مومن  لد ر  سيدي  هشام  موالي 
20202  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

و  لحسن   ودفي   لسيد)ة( 
  65 فيال  و زيس  تجزءة  عنو نه) ( 
 27182 2  لشطر  لثاني  بوسكور  
)ة(  كمصفي   لد ر  بيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763727.

393I

MLM FINANCE

HALF MOON RENT CARS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 HALF MOON RENT CARS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 الزدهار عمارة  ملنار 20  ملكت2 رقم 

12  لطابق  لر بع مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HALF  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MOON RENT CARS

تا يف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

20  ملكت2 رقم   الزدهار عمارة  ملنار 

 20000  - 12  لطابق  لر بع مر كش 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد علي بن إبر هيم بن حمد 

 100 5.000 حصة بقيمة    :  لزويد  

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد علي بن إبر هيم بن حمد 

 12221 عنو نه) (  لرياض    لزويد  

 لرياض   ململكة  لعربية  لسعود4ة  .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مروى بن  امع عنو نه) ( 

ق  لبيضاء  م  تا ة  اللة  ممر   22

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120218.

395I

UPSILON CONSULTING

AFRICA ORGANICS
إعالن متعدد  لقر ر ت

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

AFRICA ORGANICS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: ز وية 

شارع عمر  لخيام و شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد،  لطابق  لر بع، 

شقة رقم 18، بوسيجور - 20250 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.250123

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  22 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ILLY HOLDING ملو فقة على شركة 
كشريك  د4د بعد مساهمة  لسيد 
حصة   30 ب  فيها  شرف   دريس 

  تماعية 4ملكها في  لشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملساهمات
بند رقم 9:  لذي 4نص على ما4لي: 

رأس  ملال
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763808.
396I

Ste SOFATY VISITE

STE SOFATY VISITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Ste SOFATY VISITE
 N° 34 GRANDE AVENUE

 BENSOUDA FES ، 30050، FES
MAROC

STE SOFATY VISITE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 N° 34 : وعنو ن مقرها  إل تماعي
 GRAND AVENUE BENSOUDA

.FES - 30000 FES MAROC
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.50127

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
شركة   STE SOFATY VISITE حل 
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
درهم وعنو ن   3.000.000 رأسمالها 
 N° 32 GRAND مقرها  إل تماعي 
 AVENUE BENSOUDA FES -
FES MAROC 30000 نتيجة لنقص 
 لسيولة وعدم  لقذرة على  ملنافسة .

و عين:

 KHALID  CHAOURI  لسيد)ة( 

 N°210 RUE SEDDIK و عنو نه) ( 

 BEN LARBI LOT HAJJOUI

 DOUKARAT FES  30000 FES

MAROC كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 N° 32 وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 

 GRAND AVENUE BENSOUDA

.FES - 30000 FES MAROC

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 558/021.

397I

PROSPERIA INTERNATIONAL

ATWAB NAYME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ATWAB NAYME

7 زنقة أحمد  لتوكي  لطابق 2 ، 

20300،  لد ر لبيضاء  ملغرب

ATWAB NAYME شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 7 زنقة 

أحمد  لتوكي  لطابق 2  - 20300 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.221563

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2021 4نا4ر   05 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   ATWAB NAYME حل 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   10.000

أحمد  لتوكي  زنقة   7  إل تماعي 

20300  لد ر لبيضاء   -   2  لطابق 

 ملغرب نتيجة ألزمة في  لقطاع.

و عين:

و  لحيان  سعيد     لسيد)ة(  

رقم  بانور ميك  شارع  عنو نه) ( 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب   210

كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة( نا4م   سفيان و عنو نه) ( 
زنقة  ز وية  فيلون  فرونسو   زنقة   2

رو ر  20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
زنقة   7 وفي   2021 4نا4ر   05 بتاريخ 

 20300  -   2 أحمد  لتوكي  لطابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761523.
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Société marocaine de révision des comptes

 YOOTH INFORMATION

 TECHNOLOGY par

»abréviation »YIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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

 YOOTH INFORMATION

 TECHNOLOGY par abréviation

YIT«« شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

بوركون زنقة  عفر  بن حبي2  قامة 

 ملشرق 2  لطابق  الول  لرقم 3. - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 YOOTH INFORMATION

 TECHNOLOGY par abréviation

.»»YIT

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

نظم  ملعلومات  في   الستشار ت 

وتطوير  لبفمجيات و لتكامل.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بوركون زنقة  عفر  بن حبي2  قامة 

 -  .3 2  لطابق  الول  لرقم   ملشرق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 YOOTH  لشركة 

 INFORMATION TECHNOLOGY

  par abréviation »YOOTH IT« :

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 YOOTH  لشركة 

 INFORMATION TECHNOLOGY

 par abréviation »YOOTH

فوبورج  زنقة   ,55 عنو نه) (   »IT

مونتمارت 75009 باريس فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 LAFHEJ Loîc Ouijdi  لسيد 

 93260 باريس  زنقة   20 عنو نه) ( 

ليليالس 93260 باريس فرنسا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761961.

399I
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 لعيون  ستشار ت

EL HAMRI FOODS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لعيون  ستشار ت

رقم 31 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

EL HAMRI FOODS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مد4نة 

 لوحدة  لشطر  لثاني بلوك ه رقم 

675  - 70000  لعيون   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMRI FOODS

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 للحوم بالجملة و  لتقسيط، مجزرة 

و مشو ة ،  لو بات  لسريعة ، تنظيم 

 لحفالت ، الستيف د و  لتصد4ر ....

مد4نة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

رقم  بلوك ه   لوحدة  لشطر  لثاني 

675  - 70000  لعيون   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بونو لة   عبد  لوهاب   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

بونو لة   عبد  لوهاب   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة موالي رشيد  لشطر 
 70000   15 رقم   17  لثاني  لعمارة 

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بونو لة   عبد  لوهاب   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة موالي رشيد  لشطر 
 70000   15 رقم   17  لثاني  لعمارة 

 لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 352.

201I

cth

PARAGREENSHOP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cth
 N° 5 angle bd zerktouni*
 CASABLANCA، 12000،
CASABLANCA MAROC

PARAGREENSHOP شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
محمد زركتوني  لطابق 6 رقم 18 - 

20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3790
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARAGREENSHOP
تسويق   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات شبه  لصيدالنية.

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 -  18 رقم   6 محمد زركتوني  لطابق 

20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : نضالي  ميلة   لسيدة 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 لسيدة رباب أنيس :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نضالي  ميلة   لسيدة 

 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 7

 QUARTIER DES HOPITAUX ETG

APPT 3 20360 3  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

عنو نه) (  أنيس  رباب   لسيدة 

 CHAHDIA RUE 200 N 253

ELOULFA 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نضالي  ميلة   لسيدة 

 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 7

 QUARTIER DES HOPITAUX ETG

APPT 3 20360 3  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 288195.

202I

NORD SUD MANAGEMENT

DEAL FISHERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE VILLE 15/12

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

DEAL FISHERS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رياض 

 ألندلس 1 ، عمارة 12/11 ، رقم 19 

، بوخالف - 90.000 طنجة بوخالف 

90.000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112551

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DEAL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.FISHERS

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لتسويق 

لجميع  خاص  بشكل  عبف  إلنتفنت 

 لعناصر ، وال سيما  ملالبس  لجاهزة 

و ألحذ4ة.

-  ستيف د و تصد4ر.
رياض   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ألندلس 1 ، عمارة 11/12 ، رقم 19 

، بوخالف - 90.000 طنجة بوخالف 

90.000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : كوستف  أرنولد  4وناس   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كوستف  أرنولد  4وناس   لسيد 

تمارة    12000 هرهورة   عنو نه) ( 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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كوستف  أرنولد  4وناس   لسيد 
تمارة    12000 هرهورة   عنو نه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238908.
203I

 ستشار ت بشيف

ذو بيست باربار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ستشار ت بشيف
حي  لشرف عملية  لهدى  لعمارة 2 
 لشقة 2  لدور 1 ، 20000، مر كش 

 ملغرب
ذو بيست باربار شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رياض 
زيتون 69 ب 16 رقم 81 طريق 

أوريكا أكد ل - مر كش - 20000  
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110889

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ذو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بيست باربار.
صالون   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
بسعة  و لر ال  للسيد ت  حالقة 

شخصين كحد أق�سى.
رياض   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زيتون 69 ب 16 رقم 81 طريق أوريكا 
مر كش    20000  - مر كش   - أكد ل 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لشركة ذو بيست باربار :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  لسيد عز لد4ن برو : 500 بقيمة 
100 درهم.

 لسيد محمد مجاهد : 500 بقيمة 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عز لد4ن برو عنو نه) ( حي  
1 سيدي بو عثمان   بن  رير  نز لة 
بوعتمان  لرحامنة  سيدي    23150

 ملغرب.
محمد مجاهد عنو نه) (    لسيد  
حي نز لة  لو سطى سيدي بوعتمان 
بوبكر  سيدي   23150  بن  رير 

 لرحامنة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عز لد4ن برو عنو نه) ( حي  
1 سيدي بو عثمان   بن  رير  نز لة 
بوعتمان  لرحامنة  سيدي    23150

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120139.
205I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

  LES JARDINS D›AIN  LEUH
SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي  لسالم ، أحد ف 
AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

  LES JARDINS D›AIN  LEUH
SARL-AU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 دمر ن  عين  للوح  زرو  - 53052 
AZROU  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 JARDINS D’AIN  LEUH  SARL-AU

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

، تنظيم مهر انات و مخيمات  ماوى 

، خدمات  سياحية .

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 53052  - عين  للوح  زرو    دمر ن  

AZROU  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد طارق طه    :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  طه     طارق   لسيد 

بدو ر  دمر ن ،  4ت  عزوز عين  للوح 

AIN LEUH 53052  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  طه     طارق   لسيد 

بدو ر  دمر ن ،  4ت  عزوز عين  للوح 

AIN LEUH 53052  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 25.

206I

BUSINESS INTERFACE

BUSINESS INTERFACE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشركة

BUSINESS INTERFACE

رقم 5 زنقة بني عمار  لطابق 1 شقة 
1 الڢيلليت  لد ر  لبيضاء ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
BUSINESS INTERFACE »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 5 
زنقة بني عمار  لطابق 1 شقة 1 

الڢيلليت - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 163225
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر  2020 غشت   31 في    ملؤرخ 

 ما 4لي:
1.    قر ر بعدم حل  لشركة رغم 

 لخسائر  ملسجلة.
رأسمال  لشركة  تخفيض      .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763870.
208I

CAP AUDIT

WATER WORLD TANGIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 WATER WORLD TANGIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي   ملصلى  

 قامة  لسالم رقم 15 - 90000 
طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.79637
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  01 فبف 4ر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    WATER WORLD TANGIER
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وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي حي   ملصلى   قامة 
طنجة   90000  -  15 رقم   لسالم 
تدهور  لنشاط   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لتجاري. .
حي   ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 -  15 رقم   ملصلى   قامة  لسالم 

90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

عماد  لد4ن   لسعود   لسيد)ة( 
 32 3  زنقة  و عنو نه) ( حي  لسعادة 
رقم 2 90000 طنجة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1111.
209I

 ئتمانية مومن

 Société LAKHLAFA
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة  ملغرب
 Société LAKHLAFA SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 ملسيفة  لشطر  ألول رقم 21 - 

61200 بوعرفة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Société : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LAKHLAFA SERVICES
منظم   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  للحوم  بيع  لد اج  حفالت، 
في  و نصف  لجملة،مقاول  بالجملة 
مقاول  نقل  لبضائع لحساب  لغيف، 
و  و لصناعي  في  لتسييف  لتجاري 

 لفالحي .
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  21 رقم   ملسيفة  لشطر  ألول 

61200 بوعرفة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 9.000   : لخالفة   لسيد  ملاحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لخالفة   لسيد  ملاحي 
 61200  1 تجزئة  ملسيفة   21 رقم 

بوعرفة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لخالفة   لسيد  ملاحي 
 61200  1 تجزئة  ملسيفة   21 رقم 

بوعرفة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2021 تحت رقم 2021/07.

210I

BUSINESS CENTER.COM

DESKSHORE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

DESKSHORE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 ملومن رقم 236 زنقة باسكي  قامة 
ف8  لطابق  لثاني مكت2 رقم 6 

 لد ر  لبيضاء 20390  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DESKSHORE
:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:
عالقات  وإد رة  مركز  التصال   •

 لعمالء.
بعد  عن  و لبيع  •  التصاالت 
و لتحصيل و ملهاتفة وتوزيع  لكابالت 

و لتجارة  لدولية.
بجميع  ألنشطة  •  لقيام 
 لخار ية نيابة عن  ملقاولين  أل ان2.
• خدمة  ملعلومات عبف  إلنتفنت ، 
وخدمات  لكمبيوتر ، و لتسويق عبف 

 لهاتف ، و لتجارة عبف  إلنتفنت ؛
تقد4مها  4مكن  •  لخدمات  لتي 
عن طريق  لهاتف أو  إلنتفنت أو أي 

وسيلة أخرى مماثلة.
و ملشورة  مساعدة  لعمالء   •
و الستشار ت  و لتو يه  و لتدري2 

و لتوظيف.
أو  إ ر ء  ستطالعات  لرأي   •
قو عد  وبناء   ستطالعات  لرأي 

 لبيانات.
•  الستشار ت و لوساطة و لتجارة 

بجميع أنو عها.

•  ستيف د و تصد4ر ؛

•  الستعانة بمصادر خار ية.

بجميع  و الستحو ذ  •  لدر سة 

وبيعه  و ستغالله  ونقله  أشكاله 

أو  أو  لتمثيل  ملباشر  بيعه  وإعادة 

بر ء ت  الختف ع  لجميع  غيف  ملباشر 

و لعمليات  و لعالمات  لتجارية 

و لتف خيص  ملتعلقة  و المتياز ت 

بأغر ض  لشركة.

،  ميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 

 لتجارية و ملالية و ملنقولة و لعقارية 

 لتي تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد  ألشياء  ملحددة 

أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع عبد 

زنقة باسكي  قامة   236  ملومن رقم 

 6 رقم  مكت2  ف8  لطابق  لثاني 

20390  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد هشام  لفياللي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  هشام  لفياللي   لسيد 

بردلة  تجزئة   103 رقم   11  لشقة 

  30050 فاس  عين  لسمن   طريق 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هشام  لفياللي   لسيد 

بردلة  تجزئة   103 رقم   11  لشقة 

  30050 فاس  عين  لسمن   طريق 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763978.

212I
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

M.H  CULTURE   SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي  لسالم ، أحد ف 
AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،
M.H  CULTURE   SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 38 
زنقة  فلسطين  - زرو -  - 53100 

AZROU  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  M.H  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CULTURE   SARL
غرض  لشركة بإ4جاز :  الستغالل  
 لزر عي   و  عمال متنوعة و  لتجارة .

 38 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 53100  -   - - زرو  فلسطين   زنقة  

AZROU  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد حري�سي محمد   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد ماهو سعيد  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حري�سي محمد   عنو نه) (  
رقم 38 زنقة فلسطين   حد ف  زرو  

53100  زرو  ملغرب.
 لسيد ماهو سعيد  عنو نه) ( رقم 
2  حد ف  زرو  تجزئة  لنخيل   82

53100  زرو  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   محمد  حري�سي   لسيد 
رقم 38 زنقة فلسطين   حد ف  زرو  

53100  زرو  ملغرب

 لسيد ماهو سعيد  عنو نه) ( رقم 

2  حد ف  زرو  تجزئة  لنخيل   82

53100  زرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26.

213I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

EL FEDDANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA

 ، 20200، CASABLANCA

MAROC

EL FEDDANE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

حبيبة رقم 70  اللفة - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.103377

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  16 د نبف   ملؤرخ في 

 EL شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

FEDDANE   مبلغ رأسمالها 100.000 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

حبيبة رقم 70  اللفة - 20200  لد ر 

:  لتوقف   لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 

عن مز ولة  نشطتها.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

حبيبة رقم 70  اللفة - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
و  زيز ن   لسيد)ة(  دريس  
 70 رقم   1 حبيبة  تجزئة  عنو نه) ( 
20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب   اللفة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760797.
215I

AMOURI CONSULTING

ITEM INVESTISSEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
ITEM INVESTISSEMENT »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 1 
زنقة اللة عائشة شارع عالل بنعبد 

هللا - - فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 فبف 4ر   03  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 إلقر ر بتحرير  لرأسمال
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

2.765.122,15 درهم
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
تخفيض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 

2.271.122,15 درهم
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لصادقة على قبول شريك  د4د
قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ملصادقة على بيع  لحصص  لعينية 

و لنقد4ة للشركة

قر ر رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحويل مقر  لشركة إلى  ملكت2 رقم 2 

165  لطابق  لثاني -  تجزئة أمل رقم 

مد4نة طنجة

قر ر رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة

قر ر رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 

على  لنظام  ألسا�سي   ملصادقة 

 لجد4د  لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تجزئة   2 :  ملكت2 رقم  مقر  لشركة 

165  لطابق  لثاني - مد4نة  أمل رقم 

طنجة

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

رأسمال  لشركة : 502.000  درهم

على  4نص  15:  لذي  رقم  بند 

:  لسيد حسني  مسيف  لشركة  ما4لي: 

شادلي

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

أكتوبر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2522.

216I

 ئتمانية مومن

BEN-JALAL TAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة  ملغرب

BEN-JALAL TAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 قر دس - 61252 تالسينت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

BEN-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.JALAL TAL

تثمين   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مقاول   ألعشاب  لطبية و  لعطرية، 

و  ألشغال  ملختلفة،  في  لبناء 

في  مقاول  و  لتصد4ر،   الستيف د 

تسييف  الستغالل  لتجاري و  لصناعي 

و  لفالحي .

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 قر دس - 61252 تالسينت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بن  الل عمر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بن  الل عمر عنو نه) ( حي 

 قر دس 61252 تالسينت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عمر  بن  الل   لسيد 

حي  قر دس 61252 تالسينت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2021 تحت رقم 2021/08.

217I

كفاء ت كونسولتينغ

KAFAATE CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

كفاء ت كونسولتينغ
282 شارع محمد  لخر زعمارة 

 لتوز ني تطو ن ، 93000، تطو ن 
 ملغرب

KAFAATE CONSULTING شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 282 شارع 

محمد  لخر ز  - 93000 تطو ن 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9313
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 20.000« أي من  درهم«   320.000«
عن  درهم«   360.000« إلى  درهم« 
إدماج  حتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 186.
219I

FS

ATLANTIS CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52000،  لرشيد4ة  ملغرب
ATLANTIS CENTER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 

2 شارع بئف  نزر ن  لطابق  الول - 
52000  لرشيد4ة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11139

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   ATLANTIS CENTER

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

 - بئف  نزر ن  لطابق  الول  شارع   2

نتيجة  52000  لرشيد4ة  ملغرب 

لعدم  لتوفق في تشغيل  لشركة.

و عين:

و  فوزية   لحسناوي   لسيد)ة( 
شارع  ملحيط   22 رقم  عنو نه) ( 

كمصفي  52000  لرشيد4ة  ملغرب 

)ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

رقم  وفي   2020 د نبف   10 بتاريخ 

 - بئف  نزر ن  لطابق  الول  شارع   2

52000  لرشيد4ة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 55/2021.

220I

س- طلس

 STE ALAOUI DES GRANDS
TRAVAUX ET CARRIERES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

س- طلس

 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 21 ، 23000، بني مالل 

 ملغرب

 STE ALAOUI DES GRANDS

TRAVAUX ET CARRIERES شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم22  
زنقة 2  لطابق  لثالت  لشقة  رقم 

1 شارع  بن خلدون  - 23000 بني 

مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE ALAOUI DES GRANDS

.TRAVAUX ET CARRIERES

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لبناء

كر ء معد ت  الشغال  لعمومية 

بيع معد ت  لبناء.

رقم22    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة 2  لطابق  لثالت  لشقة  رقم 1 

شارع  بن خلدون  - 23000 بني مالل 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : مرو ن  علوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مرو ن  علوي   لسيد 

لهالملة  والد  دريس  لبف د4ة   دو ر 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مرو ن  علوي   لسيد 

لهالملة  والد  دريس  لبف د4ة   دو ر 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 122.

222I
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LH COMPTA SARL

ECO MOBILE CAR WASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LH COMPTA SARL

 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER

MAROC

 ECO MOBILE CAR WASH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 111 

 قامة  لسعادة  لطابق 3 بلوك 

  تقاطع شارع محمد   سادس و 

شاشارع هلطون - 90000 طنجة 

  مغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.86593

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبف   23  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 ECO MOBILE CAR لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    WASH

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
 3 111  قامة  لسعادة  لطابق  رقم 

بلوك   تقاطع شارع محمد   سادس 

طنجة   90000  - و شاشارع هلطون 

  مغرب نتيجة ل : توقف  لنشاط.

رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

3 بلوك  111  قامة  لسعادة  لطابق 

و  محمد   سادس  شارع  تقاطع    

طنجة   90000  - هلطون  شاشارع 

 ملغرب. 

و عين:

حفيض   لبوعز تي   لسيد)ة(  
163حي  لسعادة  رقم  عنو نه) (  و 

62702  لناضور  ملغرب  سلو ن 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7652.

223I

 رنك

 OUBARAN
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 رنك
شارع 4وسف  بن تاشفين رقم 12 
 LARACHE ،92000 ،لعر ئش 

 ملغرب
 OUBARAN CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
شعبان،  قامة ها ر رقم 01  - 

92000   لعر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUBARAN CONSTRUCTION
مروج   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقار ت.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -   01 رقم  ها ر  شعبان،  قامة 

92000   لعر ئش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 250   : محمد  لطاهري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد علي  لطاهري :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لطاهري عنو نه) ( 
 92000  93 رقم   لتجزئة  لخضر ء 

 لعر ئش  ملغرب.
عنو نه) (  علي  لطاهري   لسيد 
 92000  36 رقم  ليكسوس  تجزئة 

 لعر ئش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  لطاهري عنو نه) ( 
 92000  93 رقم   لتجزئة  لخضر ء 

 لعر ئش  ملغرب
عنو نه) (  علي  لطاهري   لسيد 
 92000  36 رقم  ليكسوس  تجزئة 

 لعر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   01

.26011121001301
222I

gest consultants

 RAFFLES HOTELS &
RESSORTS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د4د للشركة

gest consultants
15 زنقة  لقا�سي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 20100،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

  RAFFLES HOTELS & RESSORTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 131 

شارع عبد  ملومن طابق 2 رقم 17 - 
20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3135
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 نونبف   02  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(   مسيف  د4د 
كمسيف   SIMMONS  Garth Ian

وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763305.

225I

إئتمانيات  لدريوش

OUMSAJI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 

ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

OUMSAJI  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم19 
زنقة  لعيون - 92000  لعر ئش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. OUMSAJI

 Transport : غرض  لشركة بإ4جاز

 du personnel pour le compte

.d’autrui
رقم19    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
92000  لعر ئش   - زنقة  لعيون 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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4اسمين   لسيدة  لسلطاني 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

4اسمين   لسيدة  لسلطاني 

عنو نه) ( تجزئة  ملغرب  لجد4د رقم 

561  92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4اسمين   لسيدة  لسلطاني 

عنو نه) ( تجزئة  ملغرب  لجد4د رقم 

561  92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 135/2021.

226I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

VILION
تأسيس شركة  ملساهمة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

200, شارع محمد  لزرقطوني 

 لطابق  لثاني،  لرقم 12 200, شارع 

محمد  لزرقطوني  لطابق  لثاني، 

 لرقم 12، 20000،  لد ر  لبيضاء 

MAROC

VILION »شركة  ملساهمة« 

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 9 شارع 

دي تيلول أنفا -، 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية

إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.287137

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

 ألسا�سي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتالية:

شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VILION

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتصنيع  ملحلي أو عن طريق  لتعاقد 

من  لباطن وتشكيل وتعبئة وتصد4ر 

وتخزين وبيع وتوزيع  أل هزة  لطبية.

•  ستيف د وتصد4ر وتصنيع محلي 

من  لباطن  طريق  لتعاقد  عن  أو 

وتشكيل وتعبئة وتخزين وبيع وتوزيع 

 ملكمالت  لغذ ئية و ملو د  لغذ ئية.

•  ستيف د وتصد4ر وتصنيع محلي 

من  لباطن  طريق  لتعاقد  عن  أو 

وتشكيل وتعبئة وتخزين وبيع وتوزيع 

ومنتجات  مستحضر ت  لتجميل 

و ملبيد ت   لنظافة  لشخصية 

 لحيوية.

•  ستيف د  لكو شف أو تصنيعها 

من  طريق  لتعاقد  عن  أو  محلًيا 

 لباطن وتشكيلها وتعبئتها وتصد4رها 

في  الستخد مها  وتوزيعها  وبيعها 

 لتشخيص  ملختبفي.

شارع   9  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

20000  لد ر   - أنفا  تيلول  دي 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.

ويبلغ رأسمال  لشركة 1.000.000 

درهم،

مقسم كالتالي:

 GLEN INVEST :  9.497 لشركة 

حصة بقيمة 1.009 درهم للحصة .

 Hassan BENNIS :  1  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 Hakim BENNIS :  1  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 Nawfel BENNIS :  1  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد Salim ENNAJI :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو   ملتصرفون 

 لرقابة: 

 Hassan BENNIS  لسيد 
مجلس  إلد رة  رئيس  بصفته) ( 

د نفا  ر مبي  شارع   26 عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  فيال أنتيغو   

 ململكة  ملغربية

 لسيد Salim ENNAJI بصفته) ( 
 NEXT HOUSE  ) (مد4ر عام عنو نه
27223  لد ر  بوعزة   د ر   68 فيال 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
 Nawfel BENNIS  لسيد 
عنو نه) (  نائ2  لرئيس  بصفته) ( 
 ، بلكورنيش   ، 4وسف  لوط   ،  108
20000  لد ر  لبيضاء  ململكة  أنفا 

 ملغربية
 Hakim BENNIS  لسيد 
بصفته) ( نائ2  لرئيس عنو نه) ( 26 
شارع ر مبي د نفا فيال أنتيغو   20000 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية
مر ق2 أو مر قبي  لحسابات :

) (  Hassan BENNIS  لسيد 
مجلس  إلد رة  رئيس  بصفته 
د نفا  ر مبي  شارع   26 عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء  فيال أنتيغو   

 ململكة  ملغربية
 لسيد Salim ENNAJI ) (بصفته 
 NEXT HOUSE  ) (مد4ر عام عنو نه
27223  لد ر  بوعزة   د ر   68 فيال 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
) (  Nawfel BENNIS  لسيد 
عنو نه) (  نائ2  لرئيس  بصفته 
 ، بلكورنيش   ، 4وسف  لوط   ،  108
20000  لد ر  لبيضاء  ململكة  أنفا 

 ملغربية
) (  Hakim BENNIS  لسيد 

 26 نائ2  لرئيس عنو نه) (  بصفته 
شارع ر مبي د نفا فيال أنتيغو   20000 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية

مقتضيات  لنظام  ألسا�سي 
توزيع  و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وتعيين  هاز  لشركة  ملخول 

له  لبث في طلبات  لقبول :
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762969.
228I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

QUICK REPAIR SERVICES
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC

 QUICK REPAIR SERVICES
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: متجر 

13،14،15 بنا4ة 2 تجزئة ناد4ة و د 
فاس فاس - 30000 فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.53225
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
بيع مجموع حصص  لسيد  لدو ئري 
مئة  بخمس  تقدر  عبد  لعزيز  لتي 
درهم   ألف  خمسون  قيمتها  حصة 
لفائدة  لسيد  لدو ئري  ملصطفى 
 لذي قبل بدوره شر ء هاته  لحصص 
بقيمة مئة درهم للحصة و  لتي تمثل 

خمسون باملئة من رأسمال  لشركة
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
 لسيد  لدو ئري  ملصطفى  لقاطن 
ب 252   تجزئة باب  ند لوس طريق 
مكناس  لطابق  لثاني، لحامل 
  NM80955 رقم  للبطاقة  لوطنية 
أصبح  ملالك  لوحيد ملجموع حصص 
 لشركة  لتي رأسمالها مئة ألف درهم 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   13 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 163/021.

229I
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SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ARTHORBIL
إعالن متعدد  لقر ر ت

SOCIETE BEMAFI
رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 
 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب
SOCIETE ARTHORBIL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: مرأب رقم 
88 حي  لسالم - 53100 أزرو  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1337
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت  لحصص
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
بهرى عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 
500 حصة   تماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  لسيد )ة( نبيل سلمان 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
إلى  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 5/2021.
230I

ARYAS CONSULTING

BESAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage, Immeuble
 Résidence Mohamed Marouane

 Lotissement RATMA,، 51/29
40000، Marrakech Maroc

BESAJ شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي د ر باهي 
,درب  لحلفاوي, رقم 86, باب دكالة  
سويقة رياض  لزيتون  لقد4م, رقم 2 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.80839

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 ماي   31 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
  BENJAMIN )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من   BAHLOUL 7
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   38 أصل 
بتاريخ   SOCIETE BEJAS SARL AU

31 ماي 2019.
 SYLVIE WERY )تفويت  لسيد )ة
 38 أصل  من  حصة   تماعية   7
 SOCIETE )ة(  حصة لفائدة   لسيد 
ماي   31 بتاريخ   BEJAS SARL AU

.2019
 ENZO )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من   BAHLOUL 2
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   8 أصل 
بتاريخ   SOCIETE BEJAS SARL AU

31 ماي 2019.
 JULES )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من   BAHLOUL 2
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   8 أصل 
بتاريخ   SOCIETE BEJAS SARL AU

31 ماي 2019.
 ALEXANDRE )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية   GAGNEPAIN 2
من أصل 8 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
بتاريخ   SOCIETE BEJAS SARL AU

31 ماي 2019.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120203.
232I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 م م كروب

MM GROUP 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC

 م م كروب     MM GROUP  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي  لحسن  الول طريق  المام 
عمارة بالم هاوس   رقم 21  لطابق 
 لثالث  ليز 20000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8228
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  28 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 MM     لشريك  لوحيد  م م كروب 
 50.000 رأسمالها  مبلغ     GROUP
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
طريق  موالي  لحسن  الول  شارع 
 21 رقم  بالم هاوس     المام عمارة 
20000 مر كش   لطابق  لثالث  ليز 
بعد  لصعوبات   : ل  نتيجة   ملغرب 
 لتي و  هتها  لشركة في إ4جاد سوق ، 
يعلن  ملساهم  لوحيد ، تحسبا ، حل 
شركة »إم إم  روب«  عتباًر  من هذ  

 ليوم وتصفيتها ود4ًا..
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
طريق  المام  موالي  لحسن  الول 
21  لطابق  عمارة بالم هاوس   رقم 
 لثالث  ليز 20000 مر كش  ملغرب. 

و عين:
و  ماميش  سليمان     لسيد)ة( 
   Route des Vergers  236 عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي   France بارس   7500

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود 
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
،  لسيد  تم تعيين  لشريك  لوحيد   :
من  لجنسية   ، ماميش  سليمان 
وحامل  و ز  لسفر   ،  لفرنسية 

مو ليد  من   16CPO3583 رقم 
في  و ملقيم  روبيه  في   22/05/1966
 ، فرنسا   - فيف يف  دي  طريق   236
4تم  فتفة  لتصفية.  طو ل  كمصٍف 
لتحقيق  بأوسع صالحيات   ستثماره 
)نقل  لبضائع  عناصر  ألصول 
ودفع   ، وتحصيل  ملستحقات( 
وإنشاء  د4ون  اللتز مات  ملستحقة 

 لحساب  لختامي للتصفية.
 Boulevard 4قع مقر  لتصفية في
 My Hassan I Rue Imam Al Palm
 Haouse A-21، 3eme Etage -

Marrakech
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120219.
233I

SOUHAL CONSULTING

 IMMOBILIERE MIFTAH
BAYT EL AMAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 IMMOBILIERE MIFTAH BAYT
EL AMAL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

4وغوسالفيا عمارة  82 أ   لشقة رقم 
12  ليز مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
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 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 IMMOBILIERE MIFTAH BAYT EL

. AMAL
:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
4وغوسالفيا عمارة  82 أ   لشقة رقم 
مر كش   20000  - مر كش  12  ليز 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.290.000 درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد  لصمد  ملتسلي    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   22.500

للحصة .
 22.500   :  لسيد  نس  ملتسلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة عائشة  المال  :  22.500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 9.800   :  لسيدة كريمة  ملتسلي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 9.800   :  لسيدة بشرى  ملتسلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 9.800   :  لسيدة فاطنة  ملتسلي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لصمد  ملتسلي    لسيد 
مر كش   20000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  نس  ملتسلي 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيدة عائشة  المال  عنو نه) ( 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيدة كريمة  ملتسلي  عنو نه) ( 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيدة بشرى  ملتسلي عنو نه) ( 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيدة فاطنة  ملتسلي  عنو نه) ( 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لصمد  ملتسلي    لسيد 
مر كش   20000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملفرب

عنو نه) (   لسيد  نس  ملتسلي 
مر كش 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120089.
235I

 حلي مو�سى

BELLAQBIR MARBRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 حلي مو�سى
حي  والد  بر هيم زنقة 12 ، 62500، 

 لناظور  ملغرب
BELLAQBIR MARBRE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
لعر و ت  لعروي  - 62550  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BELLAQBIR MARBRE
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 MARBRIER
 MARCHAND DE MARBRE

. IMPORT EXPORT
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
62550  لناظور   - لعر و ت  لعروي  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مو�سى  بلكبيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد بلكبيف مو�سى : 1000 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مو�سى  بلكبيف   لسيد 
حي  لقدس  لعروي  62550  لناظور 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مو�سى  بلكبيف   لسيد 
حي  لقدس  لعروي  62550  لناظور 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 128.

236I

CCE SERVICES

LE MONTASSIER GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CCE SERVICES

حي  لقدس رقم 18 شارع  دة ، 

28820،  ملحمد4ة  ملغرب

 LE MONTASSIER GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
مختار  لسو�سي  لطابق  الول 

 لسعادة  لرقم 151  لعاليا  - 

28800   ملحمد4ة     ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 4ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MONTASSIER GROUP

مركز  غرض  لشركة بإ4جاز : - 

 لند ء و التصاالت.

و لتسييف  -  السناد 

و لخدمات و الستشارة.

-  لتدري2 على  لتسويق عبف 

 لهاتف.

-  لتصد4ر و الستيف د.

تسويق معد ت  التصاالت   -

و ملعلوميات.

-  نشاء  ملو قع  اللكتفونية 

و صيانة  ملعلوميات.

رأس  في  إنشاء،  ملشاركة   -

 ملال وإد رة  ميع  لشركات لها غرض 

مماثل. 

و عامة  ميع  لعمليات  لتجارية 

غيف  ٲو  مباشر  بشكل  ، ملرتبطة 

سابقا   باألغر ض  ملذكورة  مباشر 

،و  تنمية  لشركة  على  ٲو  ملساعدة 

ٲو  كذ   ميع  ملشاركات  ملباشرة 

في  نوعها  كان  ،كيفما  غيف  ملباشرة 

 ملقاوالت  لتي لها ٲغر ض مشابهة ٲو 

مرتبطة بها .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مختار  لسو�سي  لطابق  الول 

 لسعادة  لرقم 151  لعاليا  - 28800  

 ملحمد4ة     ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  فر ء  لغر بي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  فر ء  لغر بي عنو نه) ( 

شقة    15 عمارة  سميفميس   قامة 

سال     0000 سعيد حجي  تجزئة    2

 ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  فر ء  لغر بي عنو نه) ( 

شقة    15 عمارة  سميفميس   قامة 

سال     0000 سعيد حجي  تجزئة    2

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2020 تحت رقم 267.

237I

FITICOF

MERCATO CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني  قامة نبيلة ، 

30000، فاس  ملغرب

MERCATO CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

سان لوي تجزئة  لسعادة مكت2 12 

- 30000 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23229

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  18 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    MERCATO CAR

مقرها  وعنو ن  درهم   500.000

 إل تماعي 26 شارع سان لوي تجزئة 

فاس   30000  -  12  لسعادة مكت2 

في  -صعوبات   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لتسييف.

و حدد مقر  لتصفية ب 26 شارع 

سان لوي تجزئة  لسعادة مكت2 12 - 

30000 فاس  ملغرب. 

و عين:

بوعياد و  محمد زهيف    لسيد)ة( 

إ.ع.م  دبي   1226 ب  ص  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  دبي  إلمار ت    1226

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 519/2021.

238I

مصلح  لوز ني

ZERFA AGRIً
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مصلح  لوز ني

سيدي بورمانة شارع  لشهيد عبد 

هللا  ليعقوبي رقم 11 ، 92150، 

 لقصر  لكبيف  ملغرب

Zerfa AGRIً شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  والد 

سلطان  ماعة وقيادة سوق  لطلبة 

 لقصر  لكبيف - 92150  لقصر  لكبيف 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Zerfaً  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.AGRI

غرض  لشركة بإ4جاز :  الستغالل 

كر ء  ألليات  لفالحية،   لفالحي، 

تربية   لخدمات و ألشغال  لفالحية، 

 ملاشية،  لتعقد في إطار شر كة قطاع 

عام قطاع خاص.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر  والد 
سلطان  ماعة وقيادة سوق  لطلبة 
 لقصر  لكبيف - 92150  لقصر  لكبيف 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 70.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد  لتهامي  لوز ني  بف ن 
700 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لتهامي  لوز ني  بف ن 
رقم  حي  لرياض  تجزئة  عنو نه) ( 

205 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لتهامي  لوز ني  بف ن 
رقم  حي  لرياض  تجزئة  عنو نه) ( 

205 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 22.
239I

UPSILON CONSULTING

ILLY HOLDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

ILLY HOLDING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 131شارع 
 نفا، إقامة أزور،  لطابق 11، مكت2 
رقم 11ب  - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.259629

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
رفع  تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 
رأسمال  لشركة بمبلغ قدره »22.800 
إلى  درهم«   10.000« أي من  درهم« 
:  تقد4م  »52.800 درهم« عن طريق 

حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762350.
220I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Ste Lmj.Univers Sarl Au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
Ste Lmj.Univers Sarl Au شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحسن  لثاني رقم 259  لسمارة 
72000 - 72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Ste  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Lmj.Univers Sarl Au
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و أشغال  لبناء.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
259  لسمارة  رقم   لحسن  لثاني 

72000 - 72000  لسمارة  ملغرب.
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد ملجدري 4وسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ملجدري 4وسف عنو نه) ( 

 22 شارع محمد عبد  لرحمان رقم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ملجدري 4وسف عنو نه) ( 

 22 شارع محمد عبد  لرحمان رقم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 30/2021.

221I

omri compta sarl au

 STE PHARMACIE ACHIFAE
ZERKTOUNI SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 STE PHARMACIE ACHIFAE

ZERKTOUNI SARL AU شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي 80 زنقة 

15 حي زرقطوني أصيال - 90050 

أصيلة .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.877

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تحويل   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية باصيلة  

2021 تحت رقم 30.
222I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE HAFIDI MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 
 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب
  SOCIETE HAFIDI MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي أ4ت مو�سى 
عدي بن صميم - 53100 أزرو 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE HAFIDI MARBRE
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة ,  لرخام ,  لتجارة.
أ4ت   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مو�سى عدي بن صميم - 53100 أزرو 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : خالد  لحافظي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : حنان  لحافظي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالد  لحافظي عنو نه) ( 
أحد ف  أغبال  عين  تجزئة   77 رقم 

53100 أزرو  ملغرب.
 لسيدة حنان  لحافظي عنو نه) ( 
رقم 522 رياض  السماعيلية  لشطر 

ألف 50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خالد  لحافظي عنو نه) ( 
أحد ف  أغبال  عين  تجزئة   77 رقم 

53100 أزرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 39.
223I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

AGROPACKAGING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AGROPACKAGING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 20 شارع 
 دريس  لتاني  قامة ميموز  عمارة 

د ل 3 شقة 2  لطابق  لتاني  - 
50000 مكناس   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29877
بمقت�سى  لجمع  لعام 
 2020 22 نونبف   إلستثنائي  ملؤرخ في 
مسؤولية  ذ ت  شركة  حل  تقرر 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
AGROPACKAGING  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
شارع  دريس  لتاني   20  إل تماعي 
شقة   3 د ل  عمارة  ميموز    قامة 
مكناس    50000  - 2  لطابق  لتاني  

 ملغرب نتيجة ل :  لحل  ملسبق.
 20 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ميموز   شارع  دريس  لتاني  قامة 

عمارة د ل 3 شقة 2  لطابق  لتاني  - 
50000 مكناس   ملغرب. 

و عين:
و  فيصل   شفيق    لسيد)ة( 
مكناس    50000 مكناس   عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 25.

222I

BUSINESS CENTER.COM

 M&K TRAIDING &
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 M&K TRAIDING & SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 ملومن رقم 236 زنقة باسكي  قامة 
ف8  لطابق  لثاني مكت2 رقم 6 

 لد ر  لبيضاء 20390  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 M&K  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRAIDING & SERVICES

:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:

• أعمال أو إنشاء ت متنوعة.

تصميم د خلي ؛  •

مبيعات  لتجزئة  مندوب   •

و لجملة.

أنو ع  ملنتجات  توزيع  ميع   •

و لسلع.

•  لتجارة  لعامة؛

• تحقيق  ميع أنو ع  لخدمات.

•  لدر سات و ملشورة.

•  ستيف د وتصد4ر ؛

و لخدمات  إد رة  لنقل   •

 للو ستية.

•  لتعاقد من  لباطن و لوساطة.

• إنجاز كافة  ملعامالت  لعقارية

بجميع  و الستحو ذ  •  لدر سة 

وبيعها  و ستغاللها  ونقلها  أشكالها 

أو  أو  لتمثيل  ملباشر  بيعها  وإعادة 

بر ء ت  الختف ع  لجميع  غيف  ملباشر 

و لتف خيص  و لعمليات  و لعالمات 

 ملتعلقة بأغر ض  لشركة.

،  ميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 

 لتجارية و ملالية و ملنقولة و لعقارية 

 لتي تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد  ألشياء  ملحددة 

أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع عبد 
زنقة باسكي  قامة   236  ملومن رقم 

 6 رقم  مكت2  ف8  لطابق  لثاني 

20390  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة مارية منيف :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  منيف  مارية   لسيدة 
سيدي   31 رقم  تجزئة  الد رسة 
20000  لد ر  لبيضاء  معروف  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  منيف  مارية   لسيدة 
سيدي   31 رقم  تجزئة  الد رسة 
20000  لد ر  لبيضاء  معروف  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763980.

225I

ste cofiguer sarl

TAJDIMT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
TAJDIMT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقط2 
 لحضري  لقطاع 12 رقم 317 - 

35100  رسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAJDIMT
-  شغال   : غرض  لشركة بإ4جاز 

مختلفة  و  لبناء

-بيع مو د  لبناء
مشروع  لري  و  نجاز  -در سة 

بالتنقيط.
:  لقط2  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  317 رقم   12  لحضري  لقطاع 

35100  رسيف  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسنون  عبد  لرحيم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسنون  عبد  لرحيم   لسيد 
 35100  2 حي  لشويبف  عنو نه) ( 

 رسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حسنون  عبد  لرحيم   لسيد 
 35100  2 حي  لشويبف  عنو نه) ( 

 رسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 999/2021.

226I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIFI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

RIFI شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 10 
تجزئة بلفقيف سيدي بيبي شتوكة 
 4ت بها - 87100 شتوكة  4ت بها 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.10701
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  02 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة   RIFI
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
بلفقيف  تجزئة   10 رقم   إل تماعي 
سيدي بيبي شتوكة  4ت بها - 87100 
شتوكة  4ت بها  ملغرب نتيجة لقفل 

 لتصفية.
و عين:

و  فاطمة   لحسناوي   لسيد)ة( 
عنو نه) ( حي سيدي عبد  لجليل رقم 
87100  نزكان  تر ست  نزكان   217

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 10 وفي رقم   2020 02 د نبف  بتاريخ 
تجزئة بلفقيف سيدي بيبي شتوكة  4ت 

بها - 87100 شتوكة  4ت بها  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بانزكان  

2021 تحت رقم 295.
227I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOTASPO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

SOTASPO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملسيفة إقامة حمزة  لطابق  الول 
رقم 20 - 90000 طنجة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.112001
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 4نا4ر   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
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»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238916.

228I

STE CECONA SARL

 STE SGHIR SINGAPOUR 

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

STE CECONA SARL

شارع  يش  مللكي رقم 72  لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب

 STE SGHIR SINGAPOUR SARL 

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 ملسيفة ز 4و زنقة  ملسيفة ز 4و 62900 

 لناظور  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3567

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 STE SGHIR ذ ت  لشريك  لوحيد  

مبلغ    SINGAPOUR SARL AU

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

ز 4و  زنقة  ملسيفة  مقرها  إل تماعي 

62900  لناظور  ز 4و  زنقة  ملسيفة 

عدم  لرو ج   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لتجاري.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 ملسيفة ز 4و زنقة  ملسيفة ز 4و 62900 

 لناظور  ملغرب. 

و عين:
و  صغيف   لسيد)ة(   حمد  
ز 4و  لناظور  حي  لجد4د  عنو نه) ( 
62900  لناظور  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 13 4نا4ر 

2021 تحت رقم 89.

229I

VITR-AUTO SARL

فيتر أوطو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

VITR-AUTO SARL
 LOTISSEMENT CHAHDIA RUE
 8 N°17 OULFA CASABLANCA،
20200، CASABLANCA MAROC
فيتف أوطو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
شهد4ة زنقة 8 رقم 17  ولفة  - 

20200  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

285265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
فيتف   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أوطو.
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و صالح ز اج  لسيار ت.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 17  ولفة   رقم   8 زنقة  شهد4ة 

20200  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة ليلى  صابن :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد ر�سى عنطر 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ليلى  صابن   لسيدة 
 20200   31 رقم   3 مسعود4ة زنقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
 20  لسيد ر�سى عنطر عنو نه) ( 
لوبيلة  لبيضاء   درب  ركر كة  زنقة 

20200  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ليلى  صابن   لسيدة 
 20200   31 رقم   3 مسعود4ة زنقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 20  لسيد ر�سى عنطر عنو نه) ( 
لوبيلة  لبيضاء   درب  ركر كة  زنقة 

20200  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761152.

250I

CABINET BADREDDINE

HAMDI BOUAAKAZ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيفة 1  قامة هني  لشقة 

رقم 1 ، 0، مر كش  ملغرب
HAMDI BOUAAKAZ شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 680 بلوك 

12 دو ر بوعكاز - 20000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMDI BOUAAKAZ
غرض  لشركة بإ4جاز : - بيع  ملو د 

 لغد ئية بالجملة.
-مستورد وبع بالجملة.

-وعلى  لعموم  ميع  لعمليات 
 ملدنية،  لتجارية،  ملالية،  لصناعية 
ترتبط بصفة  و لعقارية  لتي قد 
مباشرة أو غيف مباشرة بغرض  لشركة 
و لتي من شأنها تطوير غرض  لشركة.

 680  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20000  - بوعكاز  دو ر   12 بلوك 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 HAMDI BOUAAKAZ  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بر هيم  حمدي   لسيد 
 20000  222 رقم   1 ح.م  لوحدة 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بر هيم  حمدي   لسيد 
 20000  222 رقم   1 ح.م  لوحدة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120188.

251I



3487 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

3CK

HAJAR EDIFICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

3CK

5  قامة  دم 3  لطابق  الول شقة 
رقم 3 شارع  ملحطة سماعلة سطات 

، 26000، سطات  ملغرب

HAJAR EDIFICE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 

آنفا ز وية كلو بروفانس  لطابق 

 لتاسع شقB 108  لد ر لبيضاء  - 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

259289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HAJAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EDIFICE

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

75 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

بروفانس  لطابق  كلو  ز وية  آنفا 

 -  لتاسع شقB 108  لد ر لبيضاء  

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد لحليم   لسيد  لشفي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لحليم   لسيد  لشفي 
دو ر  والد  ملسناوي  والد  عنو نه) ( 
 26000 02  ملز مزة سطات   عروس 

سطات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد لحليم   لسيد  لشفي 
دو ر  والد  ملسناوي  والد  عنو نه) ( 
 26000 02  ملز مزة سطات   عروس 

سطات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733532.

252I

FIDGECODIT

EPIM AFRIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDGECODIT
 IMM N 528 APPT N 02 HAY
 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH MAROC
EPIM AFRIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 IMM وعنو ن مقرها  إل تماعي
 528 APPT 2 RDC LOT CHARAF

 MARRAKECH - 40100
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EPIM  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.AFRIQUE
 CONSEIL : غرض  لشركة بإ4جاز
 DE GESTION CONSULTING ,

.FORMATION
 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 IMM 528 APPT 2 RDC LOT
 CHARAF MARRAKECH - 20100

.MARRAKECH MAROC
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 PERREAULT FRANCOIS لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 PERREAULT FRANCOIS لسيد 
 MARRAKECH 20100 عنو نه) ( 

.MARRAKECH CANADA
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 PERREAULT FRANCOIS لسيد 
 MARRAKECH 20100 عنو نه) ( 

MARRAKECH CANADA
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120180.
253I

إئتمانيات  لدريوش

CDG-TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 
ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

CDG-TRANS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
شعبان 1  قامة 325  لطابق  الول 

رقم 1 - 92000  لعر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

CDG-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRANS

 Transport : غرض  لشركة بإ4جاز

 du personnel pour le compte

.d’autrui

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

325  لطابق  الول  1  قامة  شعبان 

رقم 1 - 92000  لعر ئش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لكارة  لعمر ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لكارة  لعمر ني عنو نه) ( 

325  لطابق  1  قامة  تجزئة شعبان 

 الول رقم  92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لكارة  لعمر ني عنو نه) ( 

325  لطابق  1  قامة  تجزئة شعبان 

 الول رقم  92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 139.

252I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

OJS TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

 لطابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 

هللا رقم 32  لريش ، 52200،  لريش 

 ملغرب

OJS TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 22 
زنقة 18 نونبف شارع و د  لذه2  

تاحمد نت  لريش - 52200  لريش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 OJS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRAVAUX

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة  و  لبناء وكر ء  الليات.
رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
نونبف شارع و د  لذه2    18 زنقة   22

52200  لريش   - تاحمد نت  لريش 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  وموسا   :  20.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  وموسا   عنو نه) ( 

حمزة   للريش  سيدي  ز وية  بقصر 

52200  لريش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  وموسا   عنو نه) ( 

حمزة   للريش  سيدي  ز وية  بقصر 

52200  لريش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2021 تحت رقم 30.

255I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

H.I. PARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

H.I. PARA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 62 زنقة 
عبد هللا  ملد4وني  لطابق  الول 

 لشقة 2  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 H.I.  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARA
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 MARCHAND DE PRODUITS
 MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
زنقة   62  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عبد هللا  ملد4وني  لطابق  الول  لشقة 

2  - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة حنان  دري�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة حنان  دري�سي عنو نه) ( 
درب  مكرر   12 رقم  زنقة  لرباط 

 لصابون 26000 سطات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة حنان  دري�سي عنو نه) ( 
درب  مكرر   12 رقم  زنقة  لرباط 

 لصابون 26000 سطات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3820.

256I

STE CECONA SARL

 STE SGHIR SINGAPOUR
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

STE CECONA SARL
شارع  يش  مللكي رقم 72  لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب
 STE SGHIR SINGAPOUR SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 

 ملسيفة ز 4و زنقة  ملسيفة ز 4و 62900 
 لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3567
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 
 STE SGHIR SINGAPOUR SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة    AU
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
زنقة  ز 4و  زنقة  ملسيفة   إل تماعي 
62900  لناظور  ملغرب   ملسيفة ز 4و 

نتيجة لعدم  لرو ج  لتجاري.
و عين:

 لسيد)ة(  حمد  صغيف و عنو نه) ( 
62900  لناظور  ز 4و   حي  لجد4د 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
زنقة  وفي   2020 د نبف   10 بتاريخ 
 ملسيفة ز 4و زنقة  ملسيفة ز 4و 62900 

 لناظور  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 13 4نا4ر 

2021 تحت رقم 90.
257I

ANAMAR FIDUCIAIRE

FOR MINING فور مينين
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

فور مينين FOR MINING شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

مجر ن حصية  تنغيف 25800 تنغيف 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
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ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
فور   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOR MINING مينين
:  العمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنجمية و  لبناء.
قصر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تنغيف   25800 تنغيف  مجر ن حصية  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : 4وسف  بايهرى   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  4وسف  بايهرى   لسيد 
 25800 تنغيف  مجر ن حصية  قصر 

تنغيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4وسف  بايهرى   لسيد 
 25800 تنغيف  مجر ن حصية  قصر 

تنغيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بتنغيف    البتد ئية 

2021 تحت رقم 88.
258I

MANAGEX

GMO VIGIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب
GMO VIGIL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة  نس 
عمارة رقم 5 شقة رقم 5  برج  ولوت   

- 63300 بركان   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GMO  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. VIGIL

خدمات    : غرض  لشركة بإ4جاز 

 المن و  لحر سة .

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

برج    5 5 شقة رقم   نس عمارة رقم 

 ولوت   - 63300 بركان   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  بوكرون   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة مهد وي خد4جة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوكرون محمد عنو نه) (   لسيد 

  12 رقم  زيز  و د  زنقة  تجزئة  4ريس 

60020 و دة   ملغرب .

خد4جة   مهد وي   لسيدة  

تجزئة  لخضر  �سي  حي  عنو نه) ( 
و دة    60020  10 رقم   9  مشيور م 

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوكرون محمد عنو نه) (   لسيد 

 12 رقم  زيز  و د  زنقة  تجزئة  4ريس 

60020 و دة   ملغرب 

خد4جة   مهد وي   لسيدة  

تجزئة  لخضر  �سي  حي  عنو نه) ( 
و دة    60020  10 رقم   9  مشيور م 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 38/2021.

259I

SOFT ALTERNATIVE SARL

JAWAHER NORD
إعالن متعدد  لقر ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

JAWAHER NORD  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

 لقا�سي عياض إقامة  للقاء عمارة 

ج  لطابق  الول رقم 552 - 90000 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.106025

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 فبف 4ر   18  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  العتف ف بوفاة  ملرحوم  لسيد 

شريك  لشركة  مصطفى  لرفاعي 

وتوزيع  سهم   2020 ديسمبف   20 فى 

 ملرحوم  لسيد مصطفى  لرفاعي بين 

ورثته 

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  لرفع من رأس  ملال  لشركة 

 60000.00 10000.00 درهم إلى  من 

درهم وذلك نقد 

على  4نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  ملو فقة على  لنظام  ألسا�سي 

وإلغاء  في صيغته  لجد4دة  للشركة 

 لنظام  ألسا�سي  لقد4م

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

7:  لذي 4نص على  و   6 بند رقم  

ما4لي:

بوفاة  ملرحوم  لسيد    العتف ف 
شريك  لشركة  مصطفى  لرفاعي 
وتوزيع  سهم   2020 ديسمبف   20 فى 
 ملرحوم  لسيد مصطفى  لرفاعي بين 

ورثته 
7:  لذي 4نص على  و   6 بند رقم  
ما4لي:  لرفع من رأس  ملال  لشركة 
 60000.00 10000.00 درهم إلى  من 

درهم وذلك نقد 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238921.

260I

iso fidus

FDALA PLAST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي  ألمال 02  رقم 20 مكت2 رقم 06 
طابق  لثاني تيط مليل د ر لبيضاء ، 

29620، د ر لبيضاء  ملغرب
FDALA PLAST شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 25RUE  وعنو ن مقرها  إل تماعي
 ABDELKADER MOUFTAKER
 ETG 2 APT 4 CASABLANCA -

20670  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
258721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FDALA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PLAST
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تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
إلى  و لورق  لبالستيكي   لكرتون 

أكياس.
 25RUE   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ABDELKADER MOUFTAKER
 ETG 2 APT 2 CASABLANCA -

20670  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عبدهللا لكروري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبدهللا لكروري عنو نه) ( 
2 زنقة  حي مجموعة رشيد مجموعة 
20670  لد ر  50  لبيضاء  رقم   18

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبدهللا لكروري عنو نه) ( 
2 زنقة  حي مجموعة رشيد مجموعة 
20670  لد ر  50  لبيضاء  رقم   18

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 732837.
261I

CONCILIUM EXPERTISE

KOLOCATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى  بن نصيف،  لطابق 
 لخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
 لد ر  لبيضاء ، 20060،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
KOLOCATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي نقة  بو 

ز 4د  لد دو�سي، رقم ، 9  ملعاريف - 
20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KOLOCATION

تشغيل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مو قع  إلنتفنت.

نقة  بو   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 9  ملعاريف   ، رقم  ز 4د  لد دو�سي، 

20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة    :  لسيد  4من خيفي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    :  لسيد حمزة  رشم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد خليفة  لبنان :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : بندريس  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خيفي   لسيد  4من 
2  لبيتات ح ي م  رقم   75 مجموعة 

10000  لرباط  ملغرب.

عنو نه) (  حمزة  رشم   لسيد 
حي  لسالم   573 رقم   05 قطاع 

11030 سال  ملغرب.

عنو نه) (  خليفة  لبنان   لسيد 
حي  لفرح   20 رقم  تمكروت  زنقة 

 لقرية 11002 سال  ملغرب.

عنو نه) (  بندريس  حمزة   لسيد 
6  ملحيط  زنقة ليننغر د  لشقة   32

10000  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بندريس  حمزة   لسيد 
6  ملحيط  زنقة ليننغر د  لشقة   32

10000  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762122.
262I

STE CECONA SARL

STE SADFER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

STE CECONA SARL
شارع  يش  مللكي رقم 72  لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب
STE SADFER SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي زنقة  والد 
سالم بني  نصار  لناظور زنقة  والد 
سالم بني  نصار  لناظور 62000 

 لناظور  ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
8603

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 10 د نبف 2020 تم حذف 
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :
-أسالك حد4د  لبناء
-تصنيع مو د  لبناء
- ستيف د و تصد4ر

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 15 4نا4ر 

2021 تحت رقم 108.
263I

BUSINESS CENTER.COM

VISUALYD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

VISUALYD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 ملومن رقم 236 زنقة باسكي  قامة 
ف8  لطابق  لثاني مكت2 رقم 6 

 لد ر  لبيضاء 20390  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VISUALYD
:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:
ونشاط  لطهي  تقد4م  لطعام   •

وتذوق  لطعام.
و بات صحية  وتقد4م  إعد د   •

ومتو زنة.
• دعم وتصميم وتنظيم  ألحد ث.
دعم و لرسوم  ملتحركة لجميع   •

أنو ع  ألحد ث.
• تحقيق  ميع  لخدمات.
•  ستيف د و تصد4ر ؛

و لوساطة  •  الستشار ت 
و لتعاقد من  لباطن.
•  لتجارة  لعامة؛

و لخدمات  إد رة  لنقل   •
 للو ستية.

• تمثيل  ميع  لعالمات  لتجارية 
على  و لحصول   ، و لدولية   لوطنية 
و لتف خيص  بر ء ت  الختف ع   ميع 
و لعالمات  لتجارية  و لعمليات 
و المتياز ت  ملتعلقة بغرض  لشركة 

ومنحها وتشغيلها ؛
،  ميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 
 لتجارية و ملالية و ملنقولة و لعقارية 
 لتي تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 
، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد  ألشياء  ملحددة 

أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة..
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عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع عبد 

زنقة باسكي  قامة   236  ملومن رقم 

 6 رقم  مكت2  ف8  لطابق  لثاني 

20390  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة 4اسمين  لشر 4بي :  5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000   : كي�سي   لسيد  دريس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

4اسمين  لشر 4بي   لسيدة 

25 طابق  عنو نه) ( حي  لشرطة رقم 

20000  لد ر  لبيضاء   لسفلي بولو 

 ملغرب.

عنو نه) (  كي�سي   لسيد  دريس 

515  ملد4نة  فيال  تاون  كرين  كاز  

 لخضر ء بوسكورة  لنو صر 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4اسمين  لشر 4بي   لسيدة 

25 طابق  عنو نه) ( حي  لشرطة رقم 

20000  لد ر  لبيضاء   لسفلي بولو 

 ملغرب

عنو نه) (  كي�سي   لسيد  دريس 

515  ملد4نة  فيال  تاون  كرين  كاز  

 لخضر ء بوسكورة  لنو صر 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763981.

262I

ste cofiguer sarl

STE ATAOTE HAMADA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE ATAOTE HAMADA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  مللك 

 ملسمى -  لحرية 3 - تجزئة  لحرية  - 

35100  رسيف  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1779

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( عطعوط حمادة 

260 حصة   تماعية من أصل 600 

)ة(  بر هيم  لفائدة   لسيد  حصة 

 زعوم بتاريخ 26 4نا4ر 2021.
خلوفي  رشيد  )ة(  تفويت  لسيد 

 200 حصة   تماعية من أصل   70

)ة(  بر هيم  لفائدة   لسيد  حصة 

 زعوم بتاريخ 26 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 02 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 998/2021.

265I

mohammed boumzebra

STE ENNAKHIL VRD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE ENNAKHIL VRD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي موطن 

ب 23 بلوك ب تجزئة  لياسمين - 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENNAKHIL VRD

مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة - تا ر في  لعقار ت.

موطن   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - تجزئة  لياسمين  ب  بلوك   23 ب 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد لكيف  لحسن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد  خلخال   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لكيف  لحسن   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

عنو نه) (  محمد  خلخال   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  لكيف  لحسن   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

عنو نه) (  محمد  خلخال   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
03 فبف 4ر 2021 تحت رقم 27/2021.

266I

SUD EST CONSEIL

SOUMR CONSEIL
إعالن متعدد  لقر ر ت

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
SOUMR CONSEIL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لرقم 

722  لطابق  لثاني  ملسيفة 1 ب - - 
مركش    ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.81891
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  01 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 
 ملقر  لحالي  لرقم 722  لطابق  لثاني 
1 ب  لى  ملقر  لجد4د  لكائن   ملسيفة 
6  لرقم  عمارة   2-6-7 بعين حميدة 

169 شارع عالل  لفا�سي 
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ضافة نشاط  د4د: تا ر بالتقسيط 

للمستلزمات  ملكتبية
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
و  نشاط  د4د:  لتصد4ر   ضافة 

 الستيف د
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 SOUMR من  تغييف  سم  لشركة 

TOP CAHIER ليصبح CONSEIL
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
: وكالة عقارية - تا ر  هذف  لشركة 
 - للمستلزمات  ملكتبية   بالتقسيط 

 لتصد4ر و  الستيف د
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بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

TOP CAHIER :لتسمية 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

2-6- حميدة  عين   ملقر  إل تماعي: 

شارع عالل   169 6  لرقم  عمارة   7

 لفا�سي مركش

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120170.

267I

CONCILIUM EXPERTISE

SDB SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى  بن نصيف،  لطابق 

 لخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

 لد ر  لبيضاء ، 20060،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

SDB SERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  بو 
ز 4د  لد دو�سي، رقم ، 9  ملعاريف - 

20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SDB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERVICES

توزيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملحروقات.

زنقة  بو   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 9  ملعاريف   ، رقم  ز 4د  لد دو�سي، 

20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عدنان برها :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عدنان برها عنو نه) ( رقم 
 35000 20 حي  لعلويين مجموعة د 

تازة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عدنان برها عنو نه) ( رقم 
 35000 20 حي  لعلويين مجموعة د 

تازة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762089.

269I

TGE FIDUS

AGRI MAGHFOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية

TGE FIDUS
شارع  لزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 39  لطابق 6 ، 28810، 
 ملحمد4ة  ملغرب

AGRI MAGHFOUR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 وعنو ن مقرها  إل تماعي أوالد 

سيدي  بو و د حصار تيط مليل أوالد 
سيدي  بو و د حصار تيط مليل 
29620  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك 
 لرسمية عدد 5375 بتاريخ 02 نونبف 

.2015

 62 حصته في  لشركة   : بدال من 

للسيد  درهم    6200 بقيمة  حصة 

عبد  لرحيم طناجي

4متلك 62 حصة

4قرأ : حصته في  لشركة 66 حصة 

عبد  للسيد  درهم    6600 بقيمة 

 لرحيم طناجي

4متلك 66 حصة

 لباقي بدون تغييف.

270I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE THE BROTHERS

 ENSEIGNEMENT PTIVE

SARLAU
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE THE BROTHERS

 ENSEIGNEMENT PTIVE

SARLAU »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: فاس 

شارع عبد  لكريم  لخطابي إقامة 

بن مو�سى  لكوش  لطابق  لتاني  - 

30000 فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.53221

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 أكتوبر 2020 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  ألول:  لذي 4نص على 

من  تغييف  لعنو ن  إل تماعي  ما4لي: 

عبد  لكريم  لخطابي  شارع  فاس 

مو�سى  لكوش  لطابق  بن  إقامة 

 لتاني  إلى  فاس رقم 20 شارع  لورود 

تجزئة  ملنضر  لجميل طريق سيدي 

حر زم 

قر ر رقم  لثاني:  لذي 4نص على 
بلو تي  دليلة  تعيين  لسيدة  ما4لي: 
كمسيف ثاني للشركة إلى  ان2  لسيد 

عبد  إلاله  لكوهنه
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  رقم  ألول:  لذي  بند 
من  تغييف  لعنو ن  إل تماعي  ما4لي: 
عبد  لكريم  لخطابي  شارع  فاس 
مو�سى  لكوش  لطابق  بن  إقامة 
 لتاني  إلى  فاس رقم 20 شارع  لورود 
تجزئة  ملنضر  لجميل طريق سيدي 

حر زم 
بند رقم  لثاني:  لذي 4نص على 
بلو تي  دليلة  تعيين  لسيدة  ما4لي: 
كمسيف ثاني للشركة إلى  ان2  لسيد 

عبد  إلاله  لكوهنه
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 227/021.
271I

SFM EXPERTS

LILIMAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,26

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

LILIMAY شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 132 
شارع حسن  لصغيف،  لطابق  لثاني، 

رقم 2 - 20500  لد ر  لبيضاء 
 ململكة  ملغربية.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.296275

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   20 في   ملؤرخ 
LILIMAY شركة ذ ت مسؤولية  حل 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  درهم   50.000 رأسمالها 
شارع حسن   132 مقرها  إل تماعي 
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 2 رقم   لصغيف،  لطابق  لثاني، 
20500  لد ر  لبيضاء  ململكة   -
مع  غالق  لحبية  نتيجة   ملغربية 
هذ   من  تصفية  لشركة  بتد ء 
ذمة  ملصفي و عفائه  و  بر ء   ليوم، 

من مهامه.
و عين:

و  عمر ني  زين2    لسيد)ة( 
أنفا    – كنيدي  شارع   15 عنو نه) ( 
20500  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 132 وفي    2020 د نبف   20 بتاريخ 
شارع حسن  لصغيف،  لطابق  لثاني، 
رقم 2 - 20500  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762032.
273I

FIDUCOMPTA

 ELEC TRAVAUX HOT ET
BASSE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDUCOMPTA
 لرقم 13  شارع  لحرية مكت2 10 
 ملد4نة  لجد4دة    سفي ، 26000، 

 سفي  ملغرب
 ELEC TRAVAUX HOT ET BASSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

50 رقم 1  لطابق  الول اللة هنية 
 لحمرية - 26000  سفي  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1535
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   07  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  ELEC TRAVAUX HOT ET BASSE
درهم   200.000 رأسمالها  مبلغ 
تجزئة  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
هنية  1  لطابق  الول اللة  رقم   50

26000  سفي  ملغرب   -  لحمرية 

نتيجة ل :  زمة  قتصاد4ة.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
هنية  1  لطابق  الول اللة  رقم   50

 لحمرية - 26000  سفي  ملغرب. 

و عين:

ضور  لخيف  محمد    لسيد)ة( 

حي  لرو مشة   كلم2  عنو نه) (  و 

)ة(  كمصفي  26000  سفي  ملغرب 

للشركة.
ضور  عبد  لناصر    لسيد)ة( 

 لخيف و عنو نه) ( كلم2 حي  لرو مشة  

)ة(  كمصفي  26000  سفي  ملغرب 

للشركة.

ضور  لخيف  صليحة    لسيد)ة( 

حي  لرو مشة   كلم2  عنو نه) (  و 

)ة(  كمصفي  26000  سفي  ملغرب 

للشركة.

و  حياة   لكزولي   لسيد)ة( 

حي  لرو مشة   كلم2  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  26000  سفي  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 80.

272I

FIDUCIARE ECF

SUPER SALES MANAGER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 126

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

SUPER SALES MANAGER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SUPER : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SALES MANAGER

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

منصة  لتجارة  إللكتفونية.

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بن  لتون�سي فيصل :  237 

حصة بقيمة 23.700 درهم للحصة .

 237   : أسامة  4وسفي   لسيد 

حصة بقيمة 23.700 درهم للحصة .

 لسيد بيو�سي محمد أمين :  126 

حصة بقيمة 12.600 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

فيصل  بن  لتون�سي   لسيد 

عنو نه) ( 2 شارع عبد  ملومن  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء   6 شقة   3

 ملغرب.

عنو نه) (  أسامة  4وسفي   لسيد 
17 زنقة بسكيي فرنس فيل 2 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أمين  محمد  بيو�سي   لسيد 

عنو نه) ( تجزئة مسيفة  لحسني زنقة 
20000  لد ر  29  لولفة  رقم   200

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فيصل  بن  لتون�سي   لسيد 
عنو نه) ( 2 شارع عبد  ملومن  لطابق 
20000  لد ر  لبيضاء   6 شقة   3

 ملغرب
عنو نه) (  أسامة  4وسفي   لسيد 
17 زنقة بسكيي فرنس فيل 2  20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763995.

275I

NEWGEN STUDY

NEWGEN STUDY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NEWGEN STUDY
رقم 2  لطابق  الول  قامة ها ر 
و صفاء رقم 23 شارع  لنصر ، 

50000، مكناس  ملغرب
NEWGEN STUDY  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 
 لطابق  الول  قامة ها ر و صفاء 

رقم 23 شارع  لنصر - 50000 
مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28681
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   07  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
NEWGEN STUDY   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
 إل تماعي رقم 2  لطابق  الول  قامة 
شارع  لنصر   23 رقم  ها ر و صفاء 
نتيجة  مكناس  ملغرب   50000  -
تأد4ة  و صعوبة  كورونا  :  ائحة  ل 
هذه  في  للشركة   لنشاط  لتجاري 

 لظروف.
 2 رقم  مقر  لتصفية ب  و حدد 
صفاء  و  ها ر   لطابق  الول  قامة 
 50000  - شارع  لنصر   23 رقم 

مكناس  ملغرب. 



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3494

و عين:

عالم و عنو نه) (  هند    لسيد)ة( 

زنقة كريرو   16 شقة   قامة  لصفاء 

 50010 مكناس  مد4نة  د4دة 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 29.

277I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE TAYBA  SNC
شركة  لتضامن

حل شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM

رقم 30 مكرر زنقة شيخ  لإلسالم 

بلعربي  لو د لحمر ، 52000، 

 لرشيد4ة  ملغرب

STE TAYBA  SNC شركة 

 لتضامن)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لشمال رقم 20 البيطا  لجد4دة - 

52000  لرشيد4ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12823

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 د نبف   10 في   ملؤرخ 

  STE TAYBA شركة  لتضامن  حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    SNC

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 - البيطا  لجد4دة   20 رقم   لشمال 

 : 52000  لرشيد4ة  ملغرب نتيجة ل 

لم تستطع  لشركة بدأ  لنشاط .

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - البيطا  لجد4دة   20 رقم   لشمال 

52000  لرشيد4ة  ملغرب. 

و عين:

و  عمري  مصطفى    لسيد)ة( 
 20 رقم  زنقة  لشمال  عنو نه) ( 

52000  لرشيد4ة  البيطا  لجد4دة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 
زنقة  لشمال رقم 20 البيطا  لجد4دة 

 لرشيد4ة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد4ة  بتاريخ 18 4نا4ر 

2021 تحت رقم 19/2021.

278I

STE FURAMIC SARL

 STE COLIS MEDI TRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطي2 

عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

3 ، 60000، و دة  ملغرب

   STE COLIS MEDI TRANS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 128 زنقة 

28 حي  مليف علي  - 60000 و دة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26771

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تقرر حل  06 فبف 4ر   ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

COLIS MEDI TRANS SARL    مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
حي   28 زنقة   128 مقرها  إل تماعي 

و دة  ملغرب   60000  - علي    مليف 

.... :  نعد م وسائل  لنقل   نتيجة ل 

وكد  عدم  لخبفة  لكافية قلة  ملو رد 

 ملالية ....

و حدد مقر  لتصفية ب 128 زنقة 

و دة   60000  - علي   حي  مليف   28

 ملغرب. 

و عين:
 لسيد)ة( فاطمة  لزهر ء   عالوي 
 2 رقم  طه  زنقة  امع  عنو نه) (  و 

مكرر  60000 و دة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 357.

279I

AWANI LAZHAR SARL

AWANI LAZHAR SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

AWANI LAZHAR SARL

تجزئة صبف4ن شارع ناصر  لد4ن 

بيد وي سرد ب رقم 27 ، 90000، 

طنجة  ملغرب

AWANI LAZHAR SARL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
صبف4ن شارع ناصر  لد4ن بيد وي  

سرد ب رقم 27  - 90000 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.53785

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 18 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 نهاء تصفية  لشركة قر ر

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي:  

توزيع تكاليف  لتصفية 

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 بر ء ذمة  ملصفي 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 لتشطي2 من  لسجل  لتجاري 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
 نهاء تصفية  لشركة قر ر

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
توزيع تكاليف  لتصفية 

بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
 بر ء ذمة  ملصفي 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 لتشطي2 من  لسجل  لتجاري 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 238682.
280I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

RAPTOR SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
RAPTOR SERVICES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 

زنقة 6 رقم 25  لطابق   لسفلي 
سيدي  لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء - 

20610  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAPTOR SERVICES
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خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ملر قبة وخدمات متعددة للشركات..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
25  لطابق   رقم   6 زنقة   لقدس 
سيدي  لبفنو�سي  لد ر   لسفلي 
20610  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عبد  لحق  لفني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لحق  لفني عنو نه) ( 
 قامة  الصيل37  عمارة  رقم 2 ع س 
20250  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لحق  لفني عنو نه) ( 
 قامة  الصيل37  عمارة  رقم 2 ع س 
20250  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763721.
281I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GUIDE WAY INFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
GUIDE WAY INFO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مجموعة 

 لتقدم-2GH 17  لطابق  لثاني 
سيدي  لبف نو�سي  لد ر  لبيضاء - 

20610  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.221125

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

حنان  لهاللي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

د نبف   22 بتاريخ  حسناء  لهاللي 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763839.

282I

cabinet abda conseil et management

آبار مبروكة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management

رقم 239 لطابق  الول طريق سيدي 

و صل  لحي  لصناعي ، 26000، 

 سفي  سفي

آبار مبفوكة  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 02 

شارع  المام علي حي  لنهضة  سفي - 

26000  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

آبار   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مبفوكة .

غرض  لشركة بإ4جاز : حفر  آلبار.
 02 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  المام علي حي  لنهضة  سفي - 

26000  سفي  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد هشام كرعانين :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد حسن بسطي  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد هشام كرعانين عنو نه) ( 
زنقة  لطلبة حي   نان  سفي 26000 

 سفي  ملغرب.

عنو نه) (  بسطي  حسن   لسيد 
02 زنقة 01 تجزئة  لسالم حي  لبو ب 

 سفي 26000  سفي  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد هشام كرعانين عنو نه) ( 
زنقة  لطلبة حي   نان  سفي 26000 

 سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم -.

283I

MATAHRI ABDERRAHIM

BENSMAIL YOUSSEF CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة وليلي حي  لسالم بركان ، 

63300، بركان  ملغرب

  BENSMAIL YOUSSEF CASH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملرك2 

 لتجاري رقم 2  لسعيد4ة  - 63600 

 لسعيد4ة   ملغرب .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7027
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
» ملرك2  لتجاري رقم 2  لسعيد4ة  - 
63600  لسعيد4ة   ملغرب » إلى »رقم 
29 شارع  لحسن  الول  لسعيد4ة  - 

63300  لسعيد4ة    ملغرب ».
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 69/2021.

282I

NJ BUSINESS

DIMALKHIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

DIMALKHIR شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكات2 
مارينا  لطابق  لثالت مكت2 19 

شارع عبد  لكريم بنجلون  ملد4نة 
 لجد4دة فاس  - 30000 فاس  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIMALKHIR
شركة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  ألشغال  ملختلفة
مكات2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مارينا  لطابق  لثالت مكت2 19 شارع 
عبد  لكريم بنجلون  ملد4نة  لجد4دة 

فاس  - 30000 فاس   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد خالد بلخيف :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد خالد بلخيف : 1000 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بلخيف  خالد   لسيد 
31  لحي  لشرعي بنسودة فاس  رقم 

30000  فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بلخيف  خالد   لسيد 
31  لحي  لشرعي بنسودة فاس  رقم 

30000  فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 522.

285I

MACHARIQ AYA IMMO

شركة اڭلوفاس **  
**AGLOFES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE AGLOFES
 DOUAR OULAD MAALA AIN
 CHKEF MY YACOUB ، 30000،

FES MAROC
 **AGLOFES  ** شركة  ڭلوفاس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بدو ر  والد 

معلة عين  لشقف موالي يعقوب. - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.**AGLOFES  ** ڭلوفاس 

غرض  لشركة بإ4جاز : -بائع مو د 

 لبناء بالجملة

مختلفة  و  في  شغال  -مقاول 

بناء ت

-بائع  و وسيط في  ستف د و تصد4ر 

عنو ن  ملقر  ال تماعي : بدو ر  والد 

 - معلة عين  لشقف موالي يعقوب. 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لعاطي  لبقالي    لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 : عبد  لعاطي  لبقالي     لسيد 

100000 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعاطي  لبقالي    لسيد 

عين  معلة  بدو ر  والد  عنو نه) ( 

 لشقف موالي يعقوب 30000 فاس 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لعاطي  لبقالي   لسيد 
عين  معلة  بدو ر  والد  عنو نه) ( 
 لشقف موالي يعقوب 30000 فاس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 565.
286I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ADAMABAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق  ألربعاء  لغرب ، 12300، 

سوق  ألربعاء  لغرب  ملغرب
STE ADAMABAD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  والد 
عمار  زويتين سيدي بوبكر  لحاج  - 
12300 سوق  ألربعاء  لغرب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ADAMABAD
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ملستخدمين و نقل  لبضائع لحساب 

 لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر  والد 
 - عمار  زويتين سيدي بوبكر  لحاج  
12300 سوق  ألربعاء  لغرب  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نعيمة  بنويدر   لسيدة 
دو ر  والد عمار  زويتين سيدي بوبكر 
سوق  ألربعاء  لغرب   12300  لحاج 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  نعيمة  بنويدر   لسيدة 
دو ر  والد عمار  زويتين سيدي بوبكر 
سوق  ألربعاء  لغرب   12300  لحاج 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 
بتاريخ 02 فبف 4ر 2021 تحت رقم 78.
287I

FIDUCIARE ECF

NOUR AL KAWTAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 126

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

NOUR AL KAWTAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NOUR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AL KAWTAR

:  لتجارة  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتصد4ر و  ألستف د.

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لحق   لسيد  لشر دي 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحق   لسيد  لشر دي 
عنو نه) ( تجزئة  لوفاق زنقة 22 رقم 

22 عين  لشق 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لحق   لسيد  لشر دي 
عنو نه) ( تجزئة  لوفاق زنقة 22 رقم 

22 عين  لشق 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763996.

288I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

LIVRAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

200, شارع محمد  لزرقطوني 

 لطابق  لثاني،  لرقم 12 200, شارع 

محمد  لزرقطوني  لطابق  لثاني، 

 لرقم 12، 20000،  لد ر  لبيضاء 

MAROC

LIVRAP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 زنقة 

 ون  وريس, غوتييه  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286879

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LIVRAP

غرض  لشركة بإ4جاز : •  لوساطة 

في  لنقل و لخدمات  للو ستية.

• حزمة ألطر ف ثالثة.

مجال  في  و ملشورة  •  لدر سة 
 لخدمات  للو ستية و لنقل وحلول 

مجال  في  تكنولو يا  ملعلومات 

 لخدمات  للو ستية..
زنقة   29  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ون  وريس, غوتييه  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 105.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 YANN PIERRE ANDRE  لسيد 

بقيمة  حصة   DOUCHIN  :  350

100 درهم للحصة .

 AHMED KARIM  لسيد  

  TAOUFIK BENCHEKROUN  :

350 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

  EL MEHDI OUZGANE  : لسيد 

350 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 YANN PIERRE ANDRE  لسيد 

تقسيم   78 عنو نه) (    DOUCHIN

27223  لد ر  بوعزة  د ر  شهرز د 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.

  EL MEHDI OUZGANE  لسيد 
 75005 2 شارع سار ز ت   عنو نه) ( 

باريس فرنسا.
 AHMED KARIM  لسيد 
  TAOUFIK BENCHEKROUN
عنو نه) ( د ر كنز ، تماريس VJ22 د ر 
27223  لد ر  لبيضاء  ململكة  بوعزة 

 ملغربية.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 YANN PIERRE ANDRE  لسيد 
تقسيم   78 عنو نه) (    DOUCHIN
27223  لد ر  بوعزة  د ر  شهرز د 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
 AHMED KARIM  لسيد 
  TAOUFIK BENCHEKROUN
عنو نه) ( د ر كنز ، تماريس VJ22 د ر 
27223  لد ر  لبيضاء  ململكة  بوعزة 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
289I

CAF MAROC

ISSINORD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ISSINORD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة و د 
زيز  لرقم 20  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 07 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.89935
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  25 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ    ISSINORD  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي زنقة و د زيز  لرقم 
20  قامة كاسطيا  لطابق  لثاني رقم 
07 - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة ل 

:  زمة نشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب زنقة و د 
20  قامة كاسطيا  لطابق  زيز  لرقم 
طنجة   90000  -  07 رقم   لثاني 

 ملغرب. 
و عين:

عبد  الله    لكنفاوي   لسيد)ة( 
حي  لخربة عزي2  لحاج  و عنو نه) ( 
قدور  90000 طنجة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1122.
290I

fiducinfo sarlau

 LES TERRASSES DE
POSITANO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
 LES TERRASSES DE POSITANO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

رقم ب 30  قامة سلمة طريق  لد ر 
 لبيضاء مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
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ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TERRASSES DE POSITANO

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقار.

شقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

30  قامة سلمة طريق  لد ر  رقم ب 

مر كش   20000  - مر كش   لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بيفوط  فيطوريو   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : محمد  لحسن   لسيد  لشاوي 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 100   : مامون   لسيد  لشاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   :  لسيد  لشاوي  سماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   :  لسيدة  لشاوي صوفيا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فيطوريو بيفوط عنو نه) ( 

فيال فر نسيسكا د ر  لتون�سي  لنخيل 

مر كش   20000 مر كش   لشمالي 

 ملغرب.

محمد  لحسن   لسيد  لشاوي 

 2  05 أفد  سلفادور د لي  عنو نه) ( 

P03 9 توريمولينوس ماال ا إسبانيا 

28001 ماال ا إسبانيا.

 لسيد  لشاوي مامون عنو نه) ( 

 P3  9 2   5 د لي  سلفادور  أفد  

 SE1 8 YT ماال ا  توريمولينوس 

 سبانيا 28001 ماال ا  سبانيا.

 لسيد  لشاوي  سماعيل 

 2  05 أفد  سلفادور د لي  عنو نه) ( 

P03 9 توريمولينوس ماال ا إسبانيا 

28001 ماال ا  سبانيا.

 لسيدة  لشاوي صوفيا عنو نه) ( 

تركة   273 رقم  مصمودي  تجزئة 

مر كش  28001 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فيطوريو بيفوط عنو نه) ( 

فيال فر نسيسكا د ر  لتون�سي  لنخيل 

مر كش   20000 مر كش   لشمالي 

 ملغرب

محمد  لحسن   لسيد  لشاوي 

 2  05 أفد  سلفادور د لي  عنو نه) ( 

P03 9 توريمولينوس ماال ا إسبانيا 

28001 ماال ا إسبانيا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 120058.

291I

GIIIO SARL 

GIIIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GIIIO SARL

29، زنقة عمرو بن  لعاص،  لطابق 

 لثالث،  لرقم 26 ، 90020، طنجة 

 ملغرب

GIIIO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29، زنقة 

عمرو بن  لعاص،  لطابق  لثالث، 

 لرقم 26 - 90020 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.GIIIO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

تقد4م   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
خدمات  لهندسة  ملعلوماتية 

و إللكتفونية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 29، زنقة 
بن  لعاص،  لطابق  لثالث،  عمرو 

 لرقم 26 - 90020 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : مصطفى  لقجي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عادل  لقجي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مصطفى  لقجي عنو نه) ( 
حي  لشهد ء،  لزنقة 137،  لرقم 79 

90060 طنجة  ملغرب.
 لسيد عادل  لقجي عنو نه) ( حي 
 79 137،  لرقم   لشهد ء،  لزنقة 

90060 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى  لقجي عنو نه) ( 
حي  لشهد ء،  لزنقة 137،  لرقم 79 

90060 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   01

.20611121003038
292I

PRIVILEGE CABINET

 BALAGUER IMMOBILIER
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER
  BALAGUER IMMOBILIER SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  ليمن 
10  لطابق 2 رقم 2 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.111251

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 فبف 4ر   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( بالل  شنجا�سي  
250 حصة   تماعية من أصل 500 
)ة( عبد  لحق   حصة لفائدة   لسيد 

 شن بتاريخ 03 فبف 4ر 2021.
تفويت  لسيد )ة( وليد  شنجا�سي  
250 حصة   تماعية من أصل 500 
)ة( عبد  لحق  حصة لفائدة   لسيد 

 شن بتاريخ 03 فبف 4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238972.
293I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AL ARABIA MAINTENANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 AL ARABIA MAINTENANCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس  
زنقة 6 رقم 25  لطابق  لسفلي 

سيدي  لبفنو�سي - 20610  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.272321
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 
 AL شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
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مبلغ    ARABIA MAINTENANCE

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

زنقة  مقرها  إل تماعي حي  لقدس  

سيدي  25  لطابق  لسفلي  رقم   6

20610  لد ر  لبيضاء   -  لبفنو�سي 

تحقيق  عدم   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لهدف..

و حدد مقر  لتصفية ب حي اللة 

 - 19  لبيضاء  رقم   2 بلوك  مريم 

20670  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  بدر  علي  بدر   لسيد)ة(  4من  

2 رقم  عنو نه) ( حي اللة مريم بلوك 

20670  لد ر  لبيضاء  19  لبيضاء. 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : حي اللة 

مريم بلوك 2 رقم 19  لبيضاء.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762121.

292I

fiducinfo sarlau

PECP SOLUTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

PECP SOLUTIONS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

 L / 62 وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم

 لشطر  لثاني من بلدة تمنصورت 

 لجد4دة - 20300 تمنصورت 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91361

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 4ونيو   16  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

PECP SOLUTIONS  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

L / 62  لشطر  لثاني   إل تماعي رقم 

 - تمنصورت  لجد4دة  بلدة  من 

20300 تمنصورت  ملغرب نتيجة ل : 

عدم  لقدرة على  نجاز  ي نشاط.

 L / و حدد مقر  لتصفية ب رقم 

62  لشطر  لثاني من بلدة تمنصورت 

تمنصورت   20300  -  لجد4دة 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( عبد  لحفيظ  شمالل و 

عمارة   1 تفاللت   2 مسيفة  عنو نه) ( 

20000 مر كش  11 مر كش  O شقة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

شتنبف   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 115881.

295I

GHALMY CONSEILS SARL AU

STE NACER AGRO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

STE NACER AGRO SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  عمارة 

ر حة 1 درج B3 رقم 1  - 23000 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1707
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  بو  )ة(   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   6 تابث 
)ة(  حمد  حصة لفائدة   لسيد   20

 لشابي بتاريخ 25 فبف 4ر 2021.
ناصر  بو تابث  )ة(  تفويت  لسيد 
 30 أصل  من  حصة   تماعية   30
)ة(  حمد  لفائدة   لسيد  حصة 

 لشابي بتاريخ 25 4نا4ر 2021.
ر شد  حكيمة  )ة(  تفويت  لسيد 
 30 أصل  من  حصة   تماعية   30
)ة(  حمد  لفائدة   لسيد  حصة 

 لشابي بتاريخ 25 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 02 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 26/2021.
296I

CAF MAROC

FRAIS DU NORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FRAIS DU NORD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5، شارع 
4وسف بن تاشفين  لطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.107089

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  07 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ رأسمالها    FRAIS DU NORD
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
بن  4وسف  شارع   ،5  إل تماعي 

 90000  -  3 رقم   2 تاشفين  لطابق 
طنجة  ملغرب نتيجة ل :  زمة نشاط.

5، شارع  و حدد مقر  لتصفية ب 
4وسف بن تاشفين  لطابق 2 رقم 3 - 

90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

نصر  لد4ن    ملر بط   لسيد)ة( 
عنو نه) (  ملجمع  لسكني  لشالي  و 
93102  لفنيدق   ب   فيال  محمد 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1077.
297I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

OUMU TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
OUMU TRAVAUX  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لبحتفي رقم 01 شقة 01  ملر�سى   
 لعيون . - 70002  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. OUMU TRAVAUX
:   ميع  بإ4جاز  غرض  لشركة 
أعمال  لبناء و لهدم و لتجد4د  لعام 
وغيف  لسكنية  للمباني  لسكنية 
و لتشطيبات  و ألعمال  إلنشائية 
أعمال  و لخار ية.  ميع   لد خلية 
و لصرف  و لردم  و لتسوية   لحفر 

 لصحي.......
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
01  ملر�سى    شقة   01 رقم   لبحتفي 
70002  ملر�سى  لعيون   -  .  لعيون 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد مصطفى  و عا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مصطفى  و عا عنو نه) ( 
زنقة  لبحتفي رقم 01  ملر�سى    لعيون 

70002  ملر�سى  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى  و عا عنو نه) ( 
زنقة  لبحتفي رقم 01  ملر�سى    لعيون 

70002  ملر�سى  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 369/2021.
298I

Act taza

STÉ DIVERS SERVICE TAZA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة متعددة خدمات تازة
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 39 
 لطابق  لثاني تجزئة  ملنتزه تازة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون  تم   2020 4ونيو   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

متعددة خدمات تازة

غرض  لشركة بإ4جاز:

- تسويق وتوزيع  ملو د  ملطهرة

- أشغال  لتنظيف

- أشغال مختلفة

 39 رقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي: 

 لطابق  لثاني تجزئة  ملنتزه تازة

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   90 كلثوم دهبي    لسيدة  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 10 قرشاوي  مهدي   لسيد 

حصص بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة دهبي كلثوم  عنو نها : رقم 

58 بلوك 9  ملسيفة 1 تازة

 : عنو نه  قرشاوي  مهدي   لسيد 

رقم 58 بلوك 9  ملسيفة 1 تازة

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة دهبي كلثوم  عنو نها : رقم 

58 بلوك 9  ملسيفة 1 تازة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

أكتوبر   07 بتاريخ  بتازة   البتد ئية 

2020 تحت رقم 687.

299I

SALAFEG  SARL

 GROUPE SCOLAIRE INSATE

PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

SALAFEG  SARL

 BD MOHAMED BOUZIANE

 IMM FARHATAYNE 15 ETAGE

 1 N° 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE INSATE

PRIVE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 22 

زنقة 16 مجموعة د تجزئة  لسالم 

2  هل لغالم سيدي مومن - 29620 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.182787

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم  إلعالم  16 نونبف   ملؤرخ في 

توزيع  و  خليفة  عمر  بوفاة  لشريك 

لرسم   
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 أكتوبر   21 في   إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي :

  ، تفاحي   فاطمة   لسيد)ة( 

750,00 حصة .

  ، خليفة   سعيد   لسيد)ة( 

952,55 حصة .

  ، عبد  لفتاح خليفة    لسيد)ة( 

952,55 حصة .

 لسيد)ة(  حمد خليفة  ،  952,55 

حصة .

  ، خليفة   بهيجة   لسيد)ة( 

277,27 حصة .

  ، خليفة   حسناء   لسيد)ة( 

277,27 حصة .

 لسيد)ة( ناد4ة خليفة  ،  277,27 

حصة .

  ، خليفة   خد4جة   لسيد)ة( 

277,27 حصة .

 لسيد)ة( كوثر خليفة  ،  277,27 

حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761688.

500I

ER2I INDUSTRIE

اردوزي انديستري
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ER2I INDUSTRIE

 LOT SALWA N°1 APPRT N°2 TIT

 MELLIL CASA ، 20000، CASA

MAROC

 ردوزي  نديستفي شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قطعة رقم 

1 شقة رقم 2 سفلي تيت مليل  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287221

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  ردوزي 

 نديستفي.

- لشركة   : غرض  لشركة بإ4جاز 

لجميع  ألعمال  لكهربائية و إلنشائية 

و مليكانيكية و لصناعية و لروبوتية ، 

وكذلك  ميع  ملهن 
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- ألتمتة و لتكنولو يا  لصناعية

- ستيف د وتصد4ر وبيع و ستغالل 

و لتجارة  لوطنية و لدولية وتسويق 

 ميع  ملنتجات ؛

غيار  لتدفئة  قطع  وشر ء  بيع   -

و ميع  و لتكييف  لعام  و لتبف4د 

و ألمنية  أنو ع  أل هزة  لكهربائية 

لالستخد م  و لبصرية  و لسمعية 

 لصناعي و ملنزلي.

وتأ يف  وحيازة  وتركي2  -إنشاء 

وتشغيل  ميع  ملنشآت  لصناعية 

و لتجارية  لالزمة لألنشطة  ملذكورة 

أعاله

،  ميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 

و لصناعية  و ملالية   لتجارية 

بأي  و لعقارية  ملتعلقة  و ملنقولة 

صلة  ذي  أو  مشابه  آخر  مشروع 

4حتمل أن يعزز تطويره بشكل مباشر 

أو غيف مباشر باألشياء  ملذكورة أعاله 

أو بأي شكل من  ألشكال.

قطعة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2 سفلي تيت مليل  1 شقة رقم  رقم 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مصطفى  مو  سيدي   لسيد  4ت 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى  مو  سيدي   لسيد  4ت 
 26 رقم   8 عمارة  عنو نه) (  لفجر 

مجموعة ف سيدي برنو�سي  20600 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  4ت سيدي مو عنو نه) ( 
مجموعة   26 رقم   8 عمارة   لفجر 

20600  لد ر  برنو�سي   سيدي  ف 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3166.

501I

Ste SOFATY VISITE

Ste TEX FOOD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Ste SOFATY VISITE

 N° 34 GRANDE AVENUE

 BENSOUDA FES ، 30050، FES

MAROC

Ste TEX FOOD SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  لد ر 

 لبيضاء  لحي  لصناعي  لدكر ت   

فاس  - 30050 فاس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Ste  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TEX FOOD SARL

:  النتاج  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لتوزيع   لتحويل  لبيع  لشر ء 

و ملناذ4ل   ملو د  لغذ ئية و ملنظفات 

صحية  لخام  و لشبه   لصحية 

وكل  ونقل  لبضائع  و ملصنعة 

في  و النشطة  ملساهمة   ملنتجات 

وغيف  منها  تنمية  لشركة  ملباشرة 

 ملباشرة .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  لد ر 

 لبيضاء  لحي  لصناعي  لدكر ت   

فاس  - 30050 فاس   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 6.000   :  لسيد محمد  لشاوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد هللا  لشاوري :  6.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.000   :  لسيد خالد  لشاوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.000   :  لسيد حمزة  لشاوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لشاوري عنو نه) ( 
بالعربي  زنقة  لصد4ق   210 رقم 

فاس    30050 تجزئة  لحجوي فاس  

 ملغرب.

هللا  لشاوري  عبد   لسيد 
زنقة  لصد4ق   210 رقم  عنو نه) ( 

فاس   تجزئة  لحجوي  بالعربي 

30050 فاس  ملغرب.

 لسيد خالد  لشاوري عنو نه) ( 
بالعربي  زنقة  لصد4ق   210 رقم 

فاس   30050 تجزئة  لحجوي فاس  

 ملغرب.

 لسيد حمزة  لشاوري عنو نه) ( 
بالعربي  زنقة  لصد4ق   210 رقم 

فاس   30050 تجزئة  لحجوي فاس  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لشاوري عنو نه) ( 
بالعربي  زنقة  لصد4ق   210 رقم 

فاس    30050 تجزئة  لحجوي فاس  

 ملغرب

هللا  لشاوري  عبد   لسيد 
زنقة  لصد4ق   210 رقم  عنو نه) ( 

فاس   تجزئة  لحجوي  بالعربي 

30050 فاس  ملغرب

 لسيد خالد  لشاوري عنو نه) ( 
بالعربي  زنقة  لصد4ق   210 رقم 

فاس   30050 تجزئة  لحجوي فاس  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 503.

502I

ESPERE CONSULTING

BOUZAFRIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

BOUZAFRIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

برمات 1 رقم 127  4ت ملول - 

86603   4ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUZAFRIQUE

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لوطنية و  لدولية.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - ملول  127  4ت  رقم   1 برمات 

86603   4ت ملول  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوزيد  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوزيد  محمد   لسيد 
86603   4ت  تجزئة تنمل    93 رقم 

ملول  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوزيد  محمد   لسيد 
86603   4ت  تجزئة تنمل    93 رقم 

ملول  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بانزكان  

2021 تحت رقم 278.
503I

KELAA CONSULTING

ERRAIS TRAP SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue Mohammed V

 1er Étage ، 43000، El kelaa des
Sraghna maroc

ERRAIS TRAP SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي نخلة  الول 
رقم 2003 قلعة  لسر عنة  - 23000  

قلعة  لسر عنة   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2287

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 ERRAIS TRAP  لشريك  لوحيد 
 10.000 مبلغ رأسمالها    SARL AU
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي نخلة 
 - قلعة  لسر عنة    2003  الول رقم 
قلعة  لسر عنة   ملغرب    23000

نتيجة ل : منافسة في سوق .

نخلة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - قلعة  لسر عنة    2003  الول رقم 

23000 قلعة سر غنة   ملغرب . 

و عين:

و  عصام    لرئيس    لسيد)ة( 

عنو نه) ( نخلة  الول رقم 2003 قلعة 

قلعة  لسر عنة    23000  لسر عنة  

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 02 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 25/2021.

502I

STE CROWN CONSULTING SARL

SOCIETE TORINAR SNC
شركة  ملساهمة

حل شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

SOCIETE TORINAR SNC شركة 

 ملساهمة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي تالبود  

أ د4ر  - 32000  لحسيمة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2553

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 د نبف   23 في   ملؤرخ 

 SOCIETE شركة  ملساهمة  حل 

رأسمالها  مبلغ    TORINAR SNC

مقرها  وعنو ن  درهم   60.000

 - أ د4ر   تالبود   حي   إل تماعي 

 : 32000  لحسيمة  ملغرب نتيجة ل 

أزمة في  لقطاع.

و حدد مقر  لتصفية ب حي تالبود  
أ د4ر  - 32000  لحسيمة  ملغرب. 

و عين:
و  قوطاط  4وسف    لسيد)ة( 
ميف دور  ألعلى  حي   02 عنو نه) ( 
32000  لحسيمة  ملغرب   31 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 20.
505I

COMPTAMED

IFEDS NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
IFEDS NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 
 لحرية   لطابق 3  لشقة 5  لد ر 
 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.395519

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  IFEDS NEGOCE  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   10 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
5  لد ر  3  لشقة   لحرية   لطابق 
20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 
توقف  لنشاط   : ل  نتيجة   ملغرب 

لصعوبات مالية.

10 زنقة  و حدد مقر  لتصفية ب 

5  لد ر  3  لشقة   لحرية   لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( محمد  فهد و عنو نه) ( 

سوري 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762122.

506I

SARL

LE NOBLE SPA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LE :شركة ذ ت مسؤولية محدودة

NOBLE SPA

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 59 شارع 

إميل زوال،  لطابق 2 مكت2 2  لد ر 

 لبيظاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288053

LE NOBLE SPA : تسميتها

تصفيف  مركز   : غرض  لشركة 

شعر و  لتجميل و سبا

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة 

 50.000 رأسمال  لشركة:  مبلغ 

زكريا  كالتالي: لسيد  مقسم   ، درهم 

100 درهم  500 حصة بقيمة  فر ت: 

للحصة .

عنو نه 202 شارع  لحد ئق إقامة 

 ارد ن 2 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء

 50.000 رأسمال  لشركة:  مبلغ 

مريم  كالتالي: لسيد  مقسم   ، درهم 

 لبوق: 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
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 عنو نه 202 شارع  لحد ئق إقامة 
 ارد ن 2 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء

: لسيد زكريا فر ت  مسيف  لشركة 
202 شارع  لحد ئق إقامة   : وعنو نه 

 ارد ن 2 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء
مسيف  لشركة : لسيد مريم  لبوق

شارع  لحد ئق   202  : وعنو نه   
عين  لسبع  لد ر   2 إقامة  ارد ن 

 لبيضاء
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3602 

507I

CABINET OUASSI

GLAZA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الول مكت2 رقم 3  ملد4نة  لجد4دة 

، 26000،  سفي  ملغرب
GLAZA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

10 زنقة د4و نة  ملد4نة  لقد4مة - 
26000  سفي  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10299
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 شتنبف   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
توفيق  عقيفة  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   100
500 حصة لفائدة   لسيد )ة( عد4ل 

بوسلم بتاريخ 25 شتنبف 2020.
تفويت  لسيد )ة( عبد هللا  خروبي  
أصل  من  حصة   تماعية   200
500 حصة لفائدة   لسيد )ة( عد4ل 

بوسلم بتاريخ 25 شتنبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
أكتوبر   15 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2020 تحت رقم 2089.

508I

CABINET OUASSI

GLAZA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الول مكت2 رقم 3  ملد4نة  لجد4دة 

، 26000،  سفي  ملغرب
GLAZA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 10 

زنقة  لد4و نة حي  ملد4نة  لقد4مة  - 
26000  سفي  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10299
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  25 شتنبف   ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( بوسلم 

عد4ل  كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
أكتوبر   15 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2020 تحت رقم 2089.
509I

CABINET OUASSI

GLAZA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الول مكت2 رقم 3  ملد4نة  لجد4دة 

، 26000،  سفي  ملغرب
GLAZA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 10 
زنقة مد4ونة حي  ملد4نة  لقد4مة  - 

26000  سفي   ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10299

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 شتنبف   25 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

من  و لنفا4ات   مع  لقمامة 
 ملر ك2 .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
أكتوبر   15 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2020 تحت رقم 2089.

510I

PROXY FINANCE

 ETABLISSEMENT IMI
SCHOOL PRIVEE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 ETABLISSEMENT IMI SCHOOL

PRIVEE  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  الفاق 2  
رقم 205  سعادة   - 20000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
106857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ETABLISSEMENT IMI SCHOOL

. PRIVEE
دور    : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لحضانة و ميع أنشطة  بشكل عام

بجميع  و لتصد4ر   الستيف د 
أشكاله..

  2 :  الفاق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 205  سعادة   - 20000 مر كش 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة مرية حمود  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حمود   مرية   لسيدة 
 الفاق 2  رقم 205  سعادة   20000 

مر كش    ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حمود   مرية   لسيدة 
 الفاق 2  رقم 205  سعادة   20000 

مر كش    ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
01 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 115927.
511I

ACCOMPT CONSULTING

BENMILODE TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
BENMILODE TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لدر فيف 1 زنقة  النصاف 15 رقم 
38 و دة - 60000 و دة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   13
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مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENMILODE TRANS
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي و  لشخ�سي .
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم   15 زنقة  النصاف   1  لدر فيف 

38 و دة - 60000 و دة   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 BENMILODE TRANS  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
  BENMILODE TRANS   لشركة 

1000 : بقيمة 100.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مومن   عادل   لسيد 
طنجة   90060  مغوغة  لكبيفة  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مومن   عادل   لسيد 
طنجة   90060  مغوغة  لكبيفة  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   08 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2882.
512I

ACCOMPT CONSULTING

OUIAM ZAKI TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

OUIAM ZAKI TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لدر فيف 1 زنقة  النصاف 15 
رقم 38 و دة و دة 60000 و دة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUIAM ZAKI TRANS

:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لشخ�سي.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 15 زنقة  النصاف   1  لدر فيف 
و دة   60000 و دة و دة   38 رقم 

 ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 OUIAM ZAKI TRANS  لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

 OUIAM ZAKI TRANS : لشركة 

1000 بقيمة 100.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد مجدوبي عنو نه) ( 
 22 رقم   71 عمارة   1 مجمع  لبفكة 

طنجة 90060 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد مجدوبي عنو نه) ( 

 22 رقم   71 عمارة   1 مجمع  لبفكة 

طنجة 90060 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   07 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2866.

513I

EURODEFI

RGPD WEB SOLUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EURODEFI

119 شارع عبد  ملومن  لد ر 

 CASABLANCA ،20360 ، لبيضاء 

MAROC

RGPD WEB SOLUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة سمية 

إقامة شهرز د 3  لطابق 5 رقم 

22  لنخيل  لد ر  ليضاء - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.225957

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  09 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    RGPD WEB SOLUTION

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

إقامة  مقرها  إل تماعي زنقة سمية 

22  لنخيل  5 رقم  3  لطابق  شهرز د 

20000  لد ر لبيضاء   -  لد ر  ليضاء 

 ملغرب نتيجة ل : خسارة عميل مهم.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

سمية إقامة شهرز د 3  لطابق 5 رقم 

 20000  - 22  لنخيل  لد ر  ليضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

ناد4ة  حيمر   لسيد)ة(  لسيدة   

 ALLEE BUFFON  22 عنو نه) (  و 

  69110 SAINTE FOY LES LYON

كمصفي   69110 LYON FRANCE

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760161.

512I

SMOUNIAMINA

 STE ENTREPRISE AISSAOUI

PERE ET FILS  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 STE ENTREPRISE AISSAOUI

PERE ET FILS  SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 3 طـريق 

عين  لشقف زنقة سان لويس  رقم 

8  فـــــاس - 30000 فـــاس  لـمــغــرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22703

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  20 د نبف   ملؤرخ في 

 STE ENTREPRISE AISSAOUI

شركة ذ ت   PERE ET FILS  SARL

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00

 إل تماعي 3 طـريق عين  لشقف زنقة 
 30000  - فـــــاس    8 سان لويس  رقم 

في  اللتماطــل  نتيجة  فـــاس  لـمــغــرب 

 الد ء ومشاكل مـع  ال  ر ء.
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و عين:
ســعــيـد    لـعـيساوي   لسيد)ة( 
رقــم  نـو كـشوط  زنقة  عنو نه) (  و 
فـــاس  ملــغــرب   30000 زهــور1    10

كمصفي )ة( للشركة.
فــوؤ د   لـعـيساوي   لسيد)ة( 
رقــم  نـو كـشوط  زنقة  عنو نه) (  و 
فـــاس  ملــغــرب   30000 زهــور1   10

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
3 طـريق  2020 وفي  20 د نبف  بتاريخ 
عين  لشقف زنقة سان لويس  رقم 8  

فـــــاس - 30000 فـــاس  ملــغــرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 120/2021.

515I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE PRINT SPACE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  
32000   ملغرب تاونات، 32000، 

تاونات  ملغرب
 STE PRINT SPACE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 
 لقاليع تاونات - 32000 تاونات 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.909

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  29 د نبف   ملؤرخ في 
STE PRINT SPACE SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقاليع 
تاونات  ملغرب   32000  - تاونات 
نتيجة ل- عدم  لقدرة على  ملنافسة.

- منافسة قوية .

و عين:

و  حميد   طريشا   لسيد)ة( 

عنو نه) ( حي  لقاليع تاونات 32000 

تاونات  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 12 4نا4ر 2021 وفي حي  لقاليع 

تاونات - 32000 تاونات  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   13 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2021 تحت رقم 00.

516I

STE FIGEC

 SOCIETE L'ART DE

L'HYGIENE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIGEC

10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس  ملغرب

 SOCIETE L›ART DE L›HYGIENE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 227 

حي أكد ل مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37973

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 12 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

-  لتجارة 

- أشغال عامة : تجهيز بناء ،ترميم 

،تجهيز  ملساحات  لخضر ء

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 609.

517I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

TIROLTRANS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

TIROLTRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 لبفكاني 7كم طريق رأس  ملاء فاس   

- 30000 فاس  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TIROLTRANS

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة

نقل  لبضائع

 لتد ول.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لبفكاني 7كم طريق رأس  ملاء فاس   - 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شلقي  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  شلقي  محمد   لسيد 
فاس   62 رقم  بنسودة  حي  لشرعي 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  شلقي  محمد   لسيد 
فاس   62 رقم  بنسودة  حي  لشرعي 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   11 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3591.

519I

BT CONSEIL

BEECOME TALENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
BEECOME TALENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 6، زنقة 
6 أكتوبر شارع  ملسيفة  لخضر ء 

 لطابق 3 ر سين ،  لد ر  لبيضاء. - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
229021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEECOME TALENT
:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 
وفي  لخارج  في  ملغرب  من  لشركة 

لحسابها  لخاص وألغر ض  لغيف:
و لتو يه  و لدعم   ملشورة 
عن  و لبحث  و لتوظيف  و لتدري2 
ومد4ر  لحرم  لجامعي   لكفاء ت 
و لعالقات  و ملر  عة  ال تماعية 

 ال تماعية.
و ملوظفين  إد رة  لوظائف 
و ملو رد  و لتوظيف  و لتدري2 

 لبشرية.
 ، ،  لتطوير  لشخ�سي   لتدري2 
 لتنميط ،  لتأهيل ، إد رة  ملو ه2 ، 
وضع  لعالمات ،  ستف تيجية  لتطوير 
 ، ،  ميع  لخدمات  مركز  لتقييم   ،
و ألفر د  للشركات  تقد4م  ملشورة 

على  ملستويين  لوطني و لدولي.
تشغيل  ميع  ألنشطة  مللحقة 

بالنشاط  لرئي�سي.
و لتجارة  لوطنية  و لبيع   لشر ء 
و إلنتاج  أشكالها  بجميع  و لدولية 
وشبه  لجملة  بالجملة  و لتسويق 
لجميع  ملنتجات  لخام  و لتجزئة 
و ملو د  ملعدة  و ملو د  أو  ملصنعة 
و لزر عة  إلى  لتجارة   ، للصناعة 

وصيد  ألسماك و لسياحة.
عمليات  لسمسرة   ميع 
و لعموالت و لتمثيالت  ملتعلقة بهذه 

 ألشياء.
و الستغالل  و المتياز   الستحو ذ 
للعالمات  لتجارية  أشكاله  بجميع 
و لعمليات  وبر ء ت  الختف ع 
و ألصول  لتجارية  و لتف خيص 

و ملنشآت  لصناعية أو  لتجارية.
بشكل  حصة  على   الستحو ذ 
مباشر أو غيف مباشر في أي عمل أو 
شركة أو شركة على  ملستوى  لوطني 

أو  لدولي.
،  ميع  ملعامالت  أعم  وبصورة 
أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 
 ملنقولة أو  لعقارية  ملرتبطة بشكل 
أدناه أو  مباشر أو غيف مباشر بال�سيء 
أو   ، مماثلة أو ذ ت صلة  بأي أشياء 

 لتي من شأنها أن تكون ذ ت طبيعة 
لصالح توسيعه أو تطويره..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 6، زنقة 6 
أكتوبر شارع  ملسيفة  لخضر ء  لطابق 
 20000  - ،  لد ر  لبيضاء.  ر سين   3

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غليوش  نزهة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  غليوش  نزهة   لسيدة 
عمارة  حي  لنسيم  قامة  لحقول 
 20000 5  لد ر  لبيضاء  رقم  و 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  غليوش  نزهة   لسيدة 
عمارة  حي  لنسيم  قامة  لحقول 
 20000 5  لد ر  لبيضاء  رقم  و 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2019 تحت رقم 721170.
521I

PROXY FINANCE

LATRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LATRAV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 260 
تجزئة  4ور شعوف  لعيادي مر كش 

- 20000 مر كش  ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13931
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  08 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مبلغ    LATRAV  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
تجزئة   260 رقم  مقرها  إل تماعي 
 - مر كش  شعوف  لعيادي   4ور 
 : نتيجة ل  مر كش  ملغرب    20000

 لخسائر وعدم  لربحية.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم 260 
تجزئة  4ور شعوف  لعيادي مر كش 

- 20000 مر كش  ملغرب . 
و عين:

لعويني   عبد  لجليل     لسيد)ة( 
رقم  تجزئة  لزرقطوني  عنو نه) (  و 
 20000 مر كش  1336   ملحاميد 
مر كش  ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119392.
522I

 الستاذة نجاة   لعدبي

AMILKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

 الستاذة نجاة   لعدبي
عين  لسبع  لشباب س2 عمارة ف7 
 لطابق  لثاني رقم 08  لد ر  لبيضاء 

، 2000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
AMILKA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 03 زنقة 
 4ت  ورير، شارع موالي 4وسف 
،  لد ر لبيضاء - 20590  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.219829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  15 شتنبف   ملؤرخ في 

مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( شيحا 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسيف  محمد  

 ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 23372.

522I

PROXY FINANCE

MENARA PRO-SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

MENARA PRO-SERVICE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

1207  ملتجر 1 في  لطابق  ألر�سي 

تجزئة   لزرقطوني مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENARA PRO-SERVICE
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غرض  لشركة بإ4جاز : شر ء وبيع 
وتوزيع  ملنتجات  وتخزين  وتعبئة 
و ميع  ملنتجات  ملماثلة   لغذ ئية 

 ألخرى .
وتوزيع  وتعبئة  وبيع  شر ء 

 ملنتجات  لحيو نية  ملصنعة .
رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
في  لطابق  ألر�سي   1 1207  ملتجر 
تجزئة   لزرقطوني مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بناني محمد  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد   بناني   لسيد 
تحناوت  مصرف  لبفج  وريكة  دو ر 

مر كش  20000 مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4ونس  ملناوي   لسيد 
درب بن فارس رقم 38 سيدي 4وسف 

بن علي  20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119251.
525I

PROXY FINANCE

DOC-SOUND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
DOC-SOUND شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

حرف ل102 شقة رقم 01 في  لطابق 
 الر�سي تاركة   - 20000 مر كش 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.85185

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تقرر حل 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  DOC-SOUND  لشريك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 
مقرها  إل تماعي عمارة حرف ل102 
شقة رقم 01 في  لطابق  الر�سي تاركة   
 : مر كش  ملغرب نتيجة ل   20000  -

 لخسائر وعدم  لربحية.
عمارة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
حرف ل102 شقة رقم 01 في  لطابق 
مر كش   20000  - تاركة     الر�سي 

 ملغرب. 
و عين:

عندلي2 و  منصف       لسيد)ة( 
تجزئة  لقصور رقم  ح م  عنو نه) ( 
122 مر كش  ملغرب 20000 مر كش 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 615.
527I

أسماء ميد4ا

BERRADIA PROMO
إعالن متعدد  لقر ر ت

أسماء ميد4ا
شارع صهي2  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبفنو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

BERRADIA PROMO »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 171 أنفا 
معاريف  لبيضاء. - 20000  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.179069
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  30 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ليصبح  تغييف  السم  لتجاري  ما4لي: 

COMPANY SARL AU
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف نشاط  لشركة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لزيادة في رأسمال  لشركة
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تغييف  ملقر  ال تماعي ليصبح كالتالي 
بريد  زنقة  موالي  سماعيل  شارع   :

 عين  لسبع  لبيضاء
قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 
 HOTEL  ضافة  لعالمة  لتجارية 

SAFINA
قر ر رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  سم  لشركة
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف نشاط  لشركة
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لزيادة في رأسمال
بند رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  ملقر  ال ماعي
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761107.
529I

FICASUD

LOCASMIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LOCASMIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 

شارع محمد  لخامس و زنقة إبن 

حبوس  لطابق  الول شقة رقم 1 

 Marrakech 20000 - يليز مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2011 فبف 4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOCASMIR

غرض  لشركة بإ4جاز : كر ء مؤثث 

للشقق و  لفيالت..
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إبن  زنقة  و  محمد  لخامس  شارع 

 1 رقم  شقة  حبوس  لطابق  الول 

 Marrakech 20000  يليز مر كش - 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : مربوح  محسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مربوح  محسن   لسيد 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مربوح  محسن   لسيد 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

مارس   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2011 تحت رقم 29515.

531I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

FAMILIS TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

FAMILIS TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 17 

تجزئة  لبفكة  ملسيفة فاس - 30000 

فاس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FAMILIS TRAVAUX

:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

طرقية  تد ول.
 17 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 30000  - تجزئة  لبفكة  ملسيفة فاس 

فاس   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  غيبول   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : أحمد  غيبول   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أحمد  غيبول   لسيد 

فاس   30000 حي تد رت  نز   كاد4ر 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أحمد  غيبول   لسيد 

فاس   30000 حي تد رت  نز   كاد4ر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 4نا4ر 2021 

تحت رقم 20311121001355.

533I

Cabinet LAMRINI HADI

GO CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب

GO CONCEPT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

عاريض 2 تجزئة سارة  شارع 122 
رقم 12  - 62020  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONCEPT

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتصد4ر ; تا ر  لحبوب و لقطاني.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 122 شارع  تجزئة سارة    2 عاريض 
رقم 12  - 62020  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  ملبفوكي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد مصطفى  لبوكيلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  ملبفوكي عنو نه) ( 

حي عاريض 2 تجزئة سارة  شارع 122 
رقم 12  62020  لناظور  ملغرب.

مصطفى  لبوكيلي   لسيد 

عنو نه) ( حي  لفطو كي شارع نر يس 
رقم 18 62010  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  ملبفوكي عنو نه) ( 

حي عاريض 2 تجزئة سارة  شارع 122 
رقم 12  62020  لناظور  ملغرب

مصطفى  لبوكيلي   لسيد 

عنو نه) ( حي  لفطو كي شارع نر يس 
رقم 18 62010  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 19 4نا4ر 

2021 تحت رقم 132.

532I

 STE MAISON BENJAMIN DES LANGUES ET

DE FORMATION PRIVE

 MAISON BENJAMIN

 DES LANGUES ET DE

FORMATION PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE MAISON BENJAMIN DES

 LANGES ET DE FORMATION

PRIVEE

 والد حمد ن  لطابق  الول شقة 
4تبع 5-3 بني مالل ، 23000، بني 

مالل  ملغرب
 MAISON BENJAMIN DES

 LANGUES ET DE FORMATION
PRIVE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  والد 

حمد ن  لطابق  الول شقة 4تبع 3-5 
بني مالل بني مالل 23000 بني مالل 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MAISON BENJAMIN DES
 LANGUES ET DE FORMATION

.PRIVE
مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 للغات و لتكوين .
:  والد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
حمد ن  لطابق  الول شقة 4تبع 5-3 
بني مالل   23000 بني مالل بني مالل 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : نسرين  بيفي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد  ملهدي  غز ف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة نسرين  بيفي عنو نه) ( 
 لسكن  لوظيفي تكنة  لدرك  مللكي 

بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب.
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عنو نه) (   لسيد  ملهدي  غز ف 
 والد حمد ن  لزنقة 9   لرقم 26 بني 

مالل 22000  زيالل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة نسرين  بيفي عنو نه) ( 
 لسكن  لوظيفي تكنة  لدرك  مللكي 

بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب
عنو نه) (   لسيد  ملهدي  غز ف 
 والد حمد ن  لزنقة 9   لرقم 26 بني 

مالل 22000  زيالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 97.

535I

SAMINORD SARL-AU

SAMINORD SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SAMINORD SARL-AU
حومة زين2 زنقة 90 رقم 13 بيف شفا 

، 90090، طنجة  ملغرب
SAMINORD SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حومة 
زين2 زنقة 90 رقم 13 بيف شفا  - 

90090 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.89729

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 16 مارس 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 13 رقم   90 زنقة  زين2  »حومة  من 
طنجة  ملغرب«   90090  - شفا   بيف 
مركز ولي  لعهد،  شارع   ،183« إلى 
NREA،   لطابق  ألر�سي مكت2 رقم 

15 - 90020 طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238355.

536I

orient compt

 STE CHALLENGE ADIL
IMMOB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

 STE CHALLENGE ADIL IMMOB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر مر حة 

سيدي بوتميم تاركيست - 32350 

تاركيست   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHALLENGE ADIL IMMOB

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
عقاري

 شغال  لبناء

 الستيف د و لتصد4ر.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - تاركيست  بوتميم  سيدي  مر حة 

32350 تاركيست   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد ولد شعي2 عادل :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ولد شعي2 عادل عنو نه) ( 

18 شارع صالح  لد4ن  ال4وبي 32000  

 لحسيمة    ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ولد شعي2 عادل عنو نه) ( 

18 شارع صالح  لد4ن  ال4وبي 32000  

 لحسيمة    ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 29 4نا4ر 

2021 تحت رقم 5.

537I

EURODEFI

GESGROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

GESGROUP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة سمية 

إقامة شهرز د3  لطابق 5 رقم 22 

 لنخيل زنقة سمية إقامة شهرز د3 

 لطابق 5 رقم 22  لنخيل 20360 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.302551

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

GESGROUP  مبلغ   لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

إقامة  مقرها  إل تماعي زنقة سمية 
22  لنخيل  رقم   5 شهرز د3  لطابق 
زنقة سمية إقامة شهرز د3  لطابق 
20360  لد ر  22  لنخيل  رقم   5

خسارة   : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 
زبون مهم.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 5 شهرز د3  لطابق  إقامة  سمية 
رقم 22  لنخيل  ملغرب 20360  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

  REBECCA  MARINA  لسيد)ة( 

 PORTUGAL عنو نه) (  و   ILLIG

 615878 PORTUGAL PORTUGAL

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

: محضر   لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

تصفية

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762909.

538I

fiduciaire abrouki khadija

S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

S  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 

تامنصورت  ماعة حربيل  لشطر 

-3 د 26 - 20300 مر كش   ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.97651

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة    S

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إل تماعي تامنصورت  ماعة حربيل 

مر كش    20300  -  26 د   3-  لشطر 

 ملغرب  نتيجة لعدم  لربح .
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و عين:
و  رشيد    لسالوي    لسيد)ة( 
رقم  ت  حرف   5 عنو نه) (  لشطر 
مر كش    20300 تامنصورت    129

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
تم  نعقاد  لجمعية  وقد 
وفي   2021 4نا4ر   02  لختامية بتاريخ 
حربيل  لشطر  تامنصورت  ماعة 

-3 د 26 - 20300 مر كش   ملغرب .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119603.

539I

ste controle balance sarl

 STE IMMOBILIERE AL
AMANE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 STE IMMOBILIERE AL AMANE
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 19 
شقة 06 تجزئة سارة مر ان 1  - 

50000 مكناس  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35225

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 فبف 4ر 2018 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
سارة  تجزئة   06 شقة   19 »عمارة 
مر ان 1  - 50000 مكناس  ملغرب« 
سنبلة  لطابق  تجزئة   56 »رقم  إلى 

 الول  - 50000 مكناس   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
مارس   13 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2018 تحت رقم 1077.

520I

LE PREMIER CONSEIL

OTDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

OTDA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 362 

 لطابق  الول تجزئة  ملصمودي  - 

20000 مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98603

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   23 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.200.000«

 1.300.000« إلى  درهم«   100.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119961.

521I

CAF MAROC

 ROA TV PRODUCTION

MEDIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ROA TV PRODUCTION MEDIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة و د 
زيز  لرقم 20  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ROA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TV PRODUCTION MEDIA
:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
زنقة و د   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
20  قامة كاسطيا  لطابق  زيز  لرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم   لثاني 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لغاني ناصر  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ناصر   عبد  لغاني   لسيد 
 7 رقم   2 زنقة  بليف  حي  عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ناصر   عبد  لغاني   لسيد 
 7 رقم   2 زنقة  بليف  حي  عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 955.

522I

societe comptaline for you

SOCETE DELICE ICE
إعالن متعدد  لقر ر ت

societe comptaline for you
26 زنقة عباس  ملسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس  ملغرب
SOCETE DELICE ICE  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1 زنقة  

 ملعارف   لطيف ن  - 0000000 
 لرباط  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.67633
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  22 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
رأسمال   لشركة   في   ما4لي:  لزيادة  
درهم   1 مبلغ000.000.00  من  

إلى3.370.000.00 درهم 
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
بمبلغ  رأسمال   لشركة   خفض 
المتصاص  درهم    2.370.000.00

 لخسائر  ملتف كمة .
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
إعادة تعيين مسيف لشركة مع تحد4د 

مهامه 
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 عادة صياغة  لنظــام  ألسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  7-6:  لذي  رقم  بند 
رأسمال   لشركة   في   ما4لي:  لزيادة  
درهم   1 مبلغ000.000.00  من  

إلى3.370.000.00 درهم 
على  4نص  11:  لذي  رقم  بند 
إعادة تعيين مسيف لشركة مع  ما4لي: 

تحد4د مهامه 
على  4نص  7-6:  لذي  رقم  بند 
ما4لي: خفض رأسمال   لشركة  بمبلغ 
المتصاص  درهم    2.370.000.00
رأسمال  ليصبح   لخسائر  ملتف كمة  
 1000000.00 قي  محدد    لشركة 

درهم.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 373.
523I

best control and consulting sarl

ELECTRO INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
ELECTRO INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 لر بع تجزئة ريز ن رقم 9 طريق 
 كور ي - 50000 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35187
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  لبفد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   6.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   28.200

4ونس لحلو بتاريخ 25 د نبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
4نا4ر   27 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 250.
522I

FIDERSER

 STE TRANS CHARAF
TALYANI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE TRANS CHARAF TALYANI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  كد ل 

لرقم 77 سيدي سليمان - 12200 

سيدي سليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS CHARAF TALYANI

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشخاص .  الشغال  ملختلفة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  كد ل 

 12200  - سيدي سليمان   77 لرقم 

سيدي سليمان  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد شر ف محمد : 200 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  شر ف   لسيد 

سيدي سليمان   77 حي  كد ل لرقم 

12200 سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  شر ف   لسيد 

سيدي سليمان   77 حي  كد ل لرقم 

12200 سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 02 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 29/2021.

525I

NICENEX SARL AU

NICENEX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

NICENEX SARL AU

 YASMINA 5 KAISSARIAT

 ADDABBAGH RDC N° 19 ،

90080، TANGER MAROC

NICENEX SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 4اسمينة 5 

قيسارية  لدباغ  لطابق  إلر�سي رقم 

19 - 90080 طنجة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29987

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

و  لزو 4ا  تصنيع  لقو ل2   1-

 لو قية من  لورق  ملقوى وأ4ضا كل 

أنو ع تصنيع  لورق.

صناعة  لورق  لصحي   2-

 لصناعي.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238503.

526I

LE PREMIER CONSEIL

BEAUTY ANIMAL S WORD
إعالن متعدد  لقر ر ت

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 BEAUTY ANIMAL S WORD

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
 الميف موالي عبد هللا  قامة  بن 
تاشفين  رقم 11  لطابق  الر�سي 
بلوك  د ب   - 20000 مر كش 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.102939

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 11 نونبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي:  ستقالة  لسيد  لحسين 
تاني  كمسيف  مهامه  من  مليكيني 
فتفة  عن  وتسلمه  البر ء  للشركة  
مدة تسيف  لشركة  .وتجد4د   تسيفه  
من طرف  لسيد عبد  لصمد لعضم 
تسيف  كما  ن  لشركة  صبحت 
باالمضاء  لوحيد للسيد عبد  لصمد 

لعضم
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 12:  لذي 4نص على ما4لي: 
1 /  لشركة يسيفها و حد أو أكثف من 
،  ألشخاص  لطبيعيين    ملسيف4ن 
مع   ، غيف  ملرتبطين  أو  ،  ملرتبطين 
تفويضهم  مدة  تحد4د  بدون  أو 
د ئًما  4مكن  4ختارهم  لشركاء.   ،
)  ملسيف4ن(.  إعادة  نتخاب  ملسيف 
تم تعيين  لسيد عبد  لصمد لعضم 
 BEAUTY ANIMAL’S مسيف  لشركة
4تم  هذ   ملوعد   .WORD SARL
وتجدر  زمني.  حد  بدون  تحد4ده 
 إلشارة إلى أنه في عالقاتها مع  إلد ر ت 
ومع  ملؤسسات  أو  لخاصة   لعامة 
وأي نوع   ، وال سيما  لبنوك   ،  ملالية 
من  لفاتورة و لعقد وأي مستند آخر 
صادر عن  لشركة ، ستكون  لشركة 
عبد  ملزمة بالتوقيع  لوحيد للسيد. 
 12 )باقي  لقسم  لعضم.    لصمد 

بدون تعد4ل(
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119698.

527I
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فيصل  لخطي2 و شركاوه

 NISSAN MANUFACTURING
 TANGER MEDITERRANEE

SAS
تعيين رئيس مجلس  إلد رة

فيصل  لخطي2 و شركاوه
مكت2 فيصل  لخطي2 27 أ إقامة 
إ4ريس  لطابق  ألر�سي محج محمد 
 لسادس ، 90000، طنجة  ملغرب
 NISSAN MANUFACTURING

 TANGER MEDITERRANEE SAS
»شركة   ملساهمة«

 ZONE :وعنو ن مقرها  ال تماعي
 FRANCHE MELLOUSSA I,
 COMMUNE MELLOUSSA
  PROVINCE FAHS ANJRA
 TANGER 94053 TANGER

.MAROC
»تعيين رئيس مجلس  إلد رة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.878

إطار  لجمع  لعام  إلد ري   في 
تقرر   2020 د نبف   18 في   ملؤرخ 
 LLANOS RAMIREZ تعيين  لسيد 

JUAN ANTONIO
شركة  إد رة  ملجلس  رئيسا 
 NISSAN MANUFACTURING

TANGER MEDITERRANEE SAS
بتاريخ: 18 فبف 4ر 2021

وتتمثل  لصالحيات  ملخولة 
 PRESIDENT DE 4لي:  فيما  له 
 LA SOCIETE ANONYME

SIMPLIFIEE
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238736.
528I

 الستاذة نجاة   لعدبي

AMILKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 الستاذة نجاة   لعدبي
عين  لسبع  لشباب س2 عمارة ف7 
 لطابق  لثاني رقم 08  لد ر  لبيضاء 

، 2000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AMILKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

2 طريق  لد ر  لبيضاء بوسكورة 

    B2C› )EX B4( رمال  لهالل عمارة

 لد ر لبيضاء  20590  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.219829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 20 فبف 4ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»رقم 2 طريق  لد ر  لبيضاء بوسكورة 

    B2C’ )EX B4( عمارة  رمال  لهالل 

20590  لد ر  لبيضاء   لد ر لبيضاء  

زنقة  4ت  ورير،   03« إلى   ملغرب« 

شارع موالي 4وسف ،  لد ر لبيضاء - 

20590  لد ر  لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4ونيو 2020 تحت رقم 10259.

529I

fidomek

SCH MARKETING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

SCH MARKETING  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 9 

 لطابق  لخامس عمارة  ميفة 1 شارع 

 بو  لحسن  ملريني  - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SCH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MARKETING

مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لند ء .

 9 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لطابق  لخامس عمارة  ميفة 1 شارع 

 بو  لحسن  ملريني  - 50000 مكناس 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد شكي2 سلو ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سلو ن   لسيد شكي2 

 لبستان 3 عمارة 22 رقم  لشقة 12 

ويسالن  50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سلو ن   لسيد شكي2 

 لبستان 3 عمارة 22 رقم  لشقة 12 

ويسالن  50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 511.

551I

LE PREMIER CONSEIL

JARBOUA FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

JARBOUA FISH  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 16 

 لطابق  لتاني  لشعبة  لسفلى 

سيدي 4وسف  بن علي - 20000 

مر كش  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.107601

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 د نبف   08 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

 ز ر بائع بالتقسيط.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 11996.

552I

أسماء ميد4ا

UNIVERS  MINES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

أسماء ميد4ا

شارع صهي2  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبفنو�سي  لبيضاء، 20000، 

 لبيضاء  ملغرب

UNIVERS  MINES  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 61 شارع 

لال  لياقوت و مصطفى  ملعاني 

 لطابق 2  لرقم 62  لبيضاء  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. UNIVERS  MINES

و  بحث   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ستغالل  ملنا م.

61 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

لال  لياقوت و مصطفى  ملعاني  لطابق 

2  لرقم 62  لبيضاء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد  لسباعي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لسباعي  عنو نه) ( 
 12 رقم   12 عمارة   2  قامة  لبستان 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لسباعي  عنو نه) ( 
رقم   12 عمارة   2  قامة  لبستان 

20000  لد ر لبيضاء  12  لبيضاء  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2020 تحت رقم 762729.

555I

STE S2HAM GESTION

KEEP FORM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION
 AV MLY ABDELAZIZ RCZ .100
 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
KEEP FORM  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي  رقم 2023 لوفالون  
 لقنيطرة  - 12000  لقنيطرة  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KEEP  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. FORM
:  لدور ت  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لثقاقية  لرياضية .
:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
لوفالون    2023 رقم   لسفلي  
 لقنيطرة  - 12000  لقنيطرة   ملغرب 
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد   ا  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   ا    لسيد 

1000 12000  لقنيطرة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   ا    لسيد 

1000 12000  لقنيطرة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 19 4نا4ر 

2021 تحت رقم -.

557I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BATIMENT HELILIFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

BATIMENT HELILIFA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

 RUE  وعنو ن مقرها  إل تماعي

 AHMED EL MEJJATI RES

 LES ALPES 1 ER ETG N°08

CASABLANCA13 - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.192137

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   01  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 BATIMENT ذ ت  لشريك  لوحيد 

 20.000 رأسمالها  مبلغ    HELILIFA

مقرها  إل تماعي   وعنو ن  درهم 

 RUE AHMED EL MEJJATI RES

 LES ALPES 1 ER ETG N°08

CASABLANCA13 - 20330  لد ر 

خسارة   : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

ر سمالها.

 13 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 RUE AHMED EL MEJJATI RES
 LES ALPES 1 ER ETG N°08
 20330 CASABLANCA  ملغرب 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عدالن  زكرياء    لسيد)ة( 
 85 تجزئة  لتيسيف  لرقم  عنو نه) (  
20290  لبيضاء  مد4ونة  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
مد4ونة   85 تجزئة  لتيسيف  لرقم   :

 لبيضاء
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762878.
560I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

LOUKOUS CREATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
LOUKOUS CREATION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع و د 
لوكوس رقم 65 و67  اللفة  لبيضاء 

- 20220  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.202637

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   01  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 LOUKOUS ذ ت  لشريك  لوحيد 
CREATION  مبلغ رأسمالها 10.000 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
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و67  اللفة   65 رقم  لوكوس  و د 

20220  لد ر لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب نتيجة ل : لم 4حصل على  ي 

طل2 نظرإ للمنافسة.

و حدد مقر  لتصفية ب شارع و د 

لوكوس رقم 65 و67  اللفة  لبيضاء 

 ملغرب 20220  لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( آلعيا�سي   الل  لد4ن و 

 65 شارع و د لوكوس رقم  عنو نه) ( 

20220  لد ر  و67  اللفة  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 

شارع و د لوكوس رقم 65 و67  اللفة 

 لبيضاء

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763202.

561I

BAHAJJOUB

EL ADAOUI SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي  لسعادة زنقة  لكتبية رقم 1 

 ليوسفية ، 26300،  ليوسفية 

 ملغرب

EL ADAOUI SERVICE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 ملسيفة رقم06  ليوسفية  - 26300 

 ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ADAOUI SERVICE
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف
 شغال متنوعة 
 ستف د وتصد4ر.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 26300  -  ملسيفة رقم06  ليوسفية  

 ليوسفية  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد حكيم  لعد وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حكيم  لعد وي عنو نه) ( 
 120 رقم  شارع  لبوغاز  حي  المل 

26300  ليوسفية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حكيم  لعد وي عنو نه) ( 
 120 رقم  شارع  لبوغاز  حي  المل 

26300  ليوسفية  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 29/2021.
562I

LE PREMIER CONSEIL

MAHDIA MED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MAHDIA MED شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لعزوزية رقم 1325 مر كش 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAHDIA MED

تا ر   *  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لطبية

و ملعد ت  وبيع  الالت  شر ء   *

 لطبية

مستحضر ت  و  منتجات  بيع   *

 لتجميل بالتقسيط.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 20000 1325 مر كش   لعزوزية رقم 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لغفور  تقان :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لغفور  تقان   لسيد 

دليم  مسرت  والد  دو ر  عنو نه) ( 

 لبور 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لغفور  تقان   لسيد 

دليم  مسرت  والد  دو ر  عنو نه) ( 

 لبور 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120172.

563I

BAHAJJOUB

ZARIDI SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي  لسعادة زنقة  لكتبية رقم 1 

 ليوسفية ، 26300،  ليوسفية 

 ملغرب

 ZARIDI SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

رقم06  لطابق  ألول   ليوسفية - 

26300  ليوسفية   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZARIDI SERVICE

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

لحساب  لغيف  شغال   لبضائع 

متنوعة   ستف د وتصد4ر.
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عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  ملسيفة 
 - رقم06  لطابق  ألول   ليوسفية 

26300  ليوسفية   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لعزيز  لكطر ني    لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعزيز  لكطر ني   لسيد 

 228 رقم  حي   ند4ز  عنو نه) ( 

26300  ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لعزيز  لكطر ني   لسيد 

 228 رقم  حي   ند4ز  عنو نه) ( 

26300  ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 29/2021.

562I

M&A CONS

 STE TRUCK TISIR TRANS 
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

M&A CONS

حي  لجد4د بني  نصارر لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب

 STE TRUCK TISIR TRANS SARL 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لعمر ن رقم1298 سلو ن  لناظور - 

62702   لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20761

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   170 بوشلف 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
4نا4ر   27 بتاريخ  عصام   لسكوري 

.2021
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 216.

565I

سو�سي كاليفورني

SUSHI CALIFORNIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

سو�سي كاليفورني
حي  لو زيس رقم 7 شارع مكة إقامة 

ميموز  رقم 2 ، 10150،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

SUSHI CALIFORNIE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 شارع 
مكة إقامة ميموز  رقم 2  - 10150 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.265165

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2021 4نا4ر   18 في   ملؤرخ 
رأسمال  لشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« أي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  تقد4م 

حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763821.

567I

MUSAYD DISTRIBUTION

LAEN FACILITY'S
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LEAN FACILITY›S
 BD BAHMAD N 148 5EME

 ETAGE N 18 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAEN FACILITY'S شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 128 شارع 
با حماد  لطابق 5 رقم 18 - 20000 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LAEN  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.FACILITY’s
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
زخرفة  أو  وتزيين  تشييد  أو  متنوعة 

 لشقق ؛  الستشار ت  إلد رية .
 128  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  18 رقم   5 با حماد  لطابق  شارع 

20000  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  ملخفي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   :  لسيدة هند ناجي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  ملخفي   لسيد 
شارع  لحارثي درب  لحجر 622 ق ج  

20000  لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة هند ناجي عنو نه) ( أنا�سي 
5 سيدي  لبفنو�سي  رقم   5 مدخل   5

20000  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة هند ناجي عنو نه) ( أنا�سي 
5 سيدي  لبفنو�سي  رقم   5 مدخل   5

20000  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

569I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 AZUR INNOVATION
MANAGEMENT

شركة  ملساهمة
رفع رأسمال  لشركة

 AZUR INNOVATION
 MANAGEMENT

شركة إد رة  لهيئات لالستثمار 
 لجماعي للرأسمال

في شكل شركة مساهمة بمجلس 
إد رة 

رأسمال: 2.000.000,00 درهم
 ملقر ال تماعي: 117 شارع  لحسن 
 لثاني - مبنى بلو بارك -  لطابق 11 - 

 لد ر  لبيضاء
سجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء عدد 

222189
رقم  لتعريف  لضريبي 37678115

ICE N°002289711000072
محضر  لجمعية  بمو 2 
 لعمومية  الستثنائية  ملنعقدة بتاريخ 

18 نونبف 2020، تقرر ما 4لي:
بقدر  رأسمال  لشركة  رفع   -
من  لرفعه  درهم   1.000.000
مبلغ  درهم  لى   1.000.000 مبلغ 
إصد ر  مع  درهم   2.000.000

10.0000 سهم،
من  لنظام   6 تحيين  لفصل   -

 السا�سي للشركة. 
- تفويض  لسلطة ملجلس  الد رة 
لرفع  معا4نة  النجاز  لنهائي  قصد 

رأسمال  لشركة.
مجلس  الد رة  محضر  بمقت�سى 
 ملنعقد بتاريخ 16 د نبف 2020 تقرر 

ما 4لي:
للرفع  معا4نة  النجاز  لنهائي   -
لرفعه  درهم   1.000.000 بقدر 
درهم  لى   1.000.000 مبلغ  من 
إصد ر  مع  درهم   2.000.000 مبلغ 

10.0000 سهم،
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من   6 تحيين  لفصل  معا4نة   -

 لنظام  السا�سي للشركة. 

بالسجل  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

763330بتاريخ  تحت عدد    لبيضاء 

01 فبف 4ر 2021.
ملخص قصد  لنشر

571I

KHM CONSULTING

 NSN PROJECT

MANAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة   4ت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الول   لرقم 106 تقاطع 

شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

20050،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 NSN PROJECT MANAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 لد ر لبيضاء-إقامة كنز عمارة 05 

شارع  لدكتور محمد سجيلما�سي 

شقة 05 حي  لر سين - 20050 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.202827

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 

خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 

»550.000 درهم« أي من »850.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد   ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763826.

572I

MUSAYD DISTRIBUTION

STE ABTH NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE ABTH NEGOCE
 BD BAHMAD N 148 5EME

 ETAGE N 18 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE ABTH NEGOCE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  128شارع 
 بحماد  لطابق 5 رقم 18 بيلفد4ر  

 لد ر  لبيضاء 20000   لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4ونيو   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABTH NEGOCE
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لتصد4ر  و الستيف د   لبضائع 

و لتجارة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي :  128شارع 
بيلفد4ر    18 رقم   5  بحماد  لطابق 
 لد ر  لبيضاء 20000   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عزيز   لسيد  لخويلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عزيز   لسيد  لخويلي 
12  ملجموعة   11  رقم  1  قامة   لهنا 
200000  لد ر  1  لبفنو�سي  لبيضاء 

 لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (    عزيز   لسيد  لخويلي 
1  لبفنو�سي  12  ملجموعة   رقم 
200000  لد ر  لبيضاء    لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.
573I

M&A CONS

 STE TRUCK TISIR TRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تغييف نشاط  لشركة

M&A CONS
حي  لجد4د بني  نصارر لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب
 STE TRUCK TISIR TRANS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 لعمر ن رقم1298 سلو ن  لناظور - 
62702  لناظور  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20761
بمقت�سى  لجمع  لعام 
4نا4ر   27 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
نشاط  لشركة  تغييف  تم   2021
 E N T R E P R E N E U R من 
 DE TRENSPORT DE
 MARCHANDISESS POUR LE
 COMPTE D’AUTRUI NATIONAL

 ET INTERNATIONAL
 E N T R E P R E N E U R  
 DE TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION
NEGOCIANT

 E N T R E P R E N E U R » إلى 
 DE TRENSPORT DE
 MARCHANDISESS POUR LE

 COMPTE D’AUTRUI NATIONAL

 ET INTERNATIONAL

 E N T R E P R E N E U R  

 DE TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION

 IMPORTATION ET  

 EXPORTATION DES PRODUIT

ALLMENTAIRS

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 216.

575I

KAMAR BENOUNA

 Sté  CHNGITT IMPORT ET

EXPORT ش م م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC

 Sté  CHNGITT IMPORT ET

EXPORT ش م م  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 

 قامة ر مي زنقة سبتة - 20590 

 لد ر لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CHNGITT IMPORT ET EXPORT

ش م م .
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:  ستف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
تسويق  تصنيع  بيع  شر ء  تصد4ر 
و  ملنتجات  لطبيعية   ميع  ملو د 
تؤثر   ملصنعة  و  لكيماوية  لتي 
على  ملجاالت  لصناعية  لغد ئية و 

 لزر عية والسيما  لحرف  ليدوية 
-  قتناء معد ت و  د رة  النشاء و 
 لتشغيل  ملباشر  و غيف  ملباشر لجميع 

 ملحالت و نقط  لبيع 
و  ستخد م  ميع  -  لحصول 
و  لعالمات  لتجارية  لتي   متياز ت 
4مكن  ستخد مها في  طار عمل كائن 

تمثيل  در سات  -  ميع عمليات 
ووساطة  لشحن و  لعموالت  ملتعلقة 

بهده  الشياء
نقل  ميع  تشغيل  و  -  قتناء 
وبر ء ت  الختف ع   لعمليات 
و   لتف خيص  لعالمات  لتجارية 
 لنمادج  ملتعلقة بالنشاط  لرئي�سي .

 7  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20590  - سبتة  زنقة  ر مي   قامة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بقيمة   500  :  لسيدة اللة 4رعاء 

100 درهم.
بقيمة   250  :  لسيدة 4رعاءزين2 

100 درهم.
 : ولد  لرشيد  ملينة  لال   لسيدة 

250 بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  4رعاء  اللة   لسيدة 
 MR-12-12 سنتف ميتور تيفر ك زينة

نو كشوط موريتانية .
عنو نه) (  زين2  4رعاء   لسيدة 
 MR-12-12 سنتف ميتور تيفر ك زينة

نو كشوط موريتانية .
ولد  لرشيد  ملينة  لال   لسيدة 
فيال   5 عنو نه) (  لحي  الد ري زنقة 
ولد  لرشيد  70002  لعيون   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  4رعاء  اللة   لسيدة 

 MR 12-12 سنتف ميتور تيفر ك زينة

نو كشوط موريتانية 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763527.

576I

EL OUARRAD AZIZ

MAKNORM & IRRIGATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

 MAKNORM & IRRIGATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 8 تجزئة 
 لزيتونة موالي إدريس زرهون 

مكناس مكناس 50353 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAKNORM & IRRIGATION

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة
أشغال تركي2 أنظمة  لري

بيع  ألدو ت و  ألليات  لفالحية .

تجزئة   8  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لزيتونة موالي إدريس زرهون مكناس 

مكناس 50353 مكناس  ملغرب.

 ملدة  لتي تأسست من أ لها  لشركة 

: 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد نور  لد4ن  لربيعي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد نور  لد4ن  لربيعي عنو نه) ( 

 229 4وليوز رقم   9 حي  لعد4ر تجزئة 

وز ن 16203  وز ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نور  لد4ن  لربيعي عنو نه) ( 

 229 4وليوز رقم   9 حي  لعد4ر تجزئة 

وز ن 16203 وز ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   25 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 2252.

577I

CABINET EL HAMMOUTI

HARLAZED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع  لخرطوم رقم 51  لناظور ، 

62000،  لناظور  ملغرب

HARLAZED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  ملسيفة 
رقم 322  - 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21207

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 22 

4نا4ر 2021 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HARLAZED
:  ملالبس  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لجاهزة،  ستيف د وتصد4ر  ألثو ب، 
و  ملعد ت  آللية   ملالبس  لجاهزة 
لخياطة  و  إللكتفونية  ملخصصة 

 ملالبس..
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
- 62000  لناظور    322  ملسيفة رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
شمالل  عبد  لحكيم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
شمالل  عبد  لحكيم   لسيد 
  322 رقم  شارع  ملسيفة  عنو نه) ( 

62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شمالل  عبد  لحكيم   لسيد 
  322 رقم  شارع  ملسيفة  عنو نه) ( 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 212.

580I

ACHORA CONSULTING

AIT AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
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AIT AUTO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 25 رياض 

 لسالم - 20800  ملحمد4ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25535

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2018 تقرر حل  17 شتنبف   ملؤرخ في 

 AIT شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

AUTO  مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

رياض   25 وعنو ن مقرها  إل تماعي 

20800  ملحمد4ة  ملغرب   -  لسالم 

نتيجة ل : توقف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب 25 رياض 

 لسالم - 20800  ملحمد4ة  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( نزهة  زردة و عنو نه) ( 

 قامة دريس شقة 22 رقم 1 20300 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 06 4نا4ر 

2020 تحت رقم 22.

581I

KHM CONSULTING

SOLUTIONS CLIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة   4ت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الول   لرقم 106 تقاطع 

شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

20050،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SOLUTIONS CLIM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
أمال زهور شارع رياض رقم  12 ٬ 

عمارة س شقة رقم 5  لطابق  ألول - 
28810  ملحمد4ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10069
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   15 في   ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOLUTIONS ذ ت  لشريك  لوحيد 
CLIM  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة أمال 
زهور شارع رياض رقم  12 ٬ عمارة س 
 28810  - 5  لطابق  ألول  شقة رقم 
إنعد م   :  ملحمد4ة  ملغرب نتيجة ل 

 لنشاط.
تجزئة  و حدد مقر  لتصفية ب  
 ٬  12 رقم   رياض  زهور شارع  أمال 
5  لطابق  ألول  عمارة س شقة رقم 

- 28810  ملحمد4ة  ملغرب. 
و عين:

و  شرقي   حسن      لسيد)ة(  
شارع  زهور  أمال  تجزئة  عنو نه) ( 
رياض رقم  12 ٬ عمارة س شقة رقم 
28810  ملحمد4ة  5  لطابق  ألول 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 232.
582I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE RAHIM
BROTHERS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE RAHIM BROTHERS

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لعجامة  والد يعيش بني مالل - 

23000 بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE RAHIM BROTHERS

.SARL
غرض  لشركة بإ4جاز : مطعم.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - مالل  بني  يعيش   لعجامة  والد 

23000 بني مالل  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   25   :  لسيد رحيم محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 25   : عبد  لعالي  رحيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 25   : نور  لد4ن  رحيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
25 حصة    :  لسيد رحيم مرو ن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  رحيم   لسيد 
 2 بلوك  تجزئة  لنصيف4ة   م  لظهر 
 لرقم 29 بني مالل 23000 بني مالل 

 ملغرب.
 لسيد رحيم عبد  لعالي عنو نه) ( 
 2 بلوك  تجزئة  لنصيف4ة   م  لظهر 
 لرقم 29 بني مالل 23000 بني مالل 

 ملغرب.

 لسيد رحيم نور  لد4ن عنو نه) ( 
دو ر  والد 4حيى زو 4ر  والد  عيش بني 

مالل 23000 بني مالل  ملغرب.
عنو نه) (  مرو ن  رحيم   لسيد 
 2 بلوك  تجزئة  لنصيف4ة   م  لظهر 
 لرقم 29 بني مالل 23000 بني مالل 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد رحيم محمد عنو نه) (  م 
 لظهر تجزئة  لنصيف4ة بلوك 2  لرقم 
29 بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 88.

586I

universal gestion

 ANNE SOPHIE CHHIM
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

universal gestion
 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني  رقم 
7  ليز مر كش ، 20000، مر كش 

 ملغرب
  ANNE SOPHIE CHHIM MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تعاونية 

مبفوكة رقم 12 تسلطانت - 20000 
مر كش     ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ANNE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. SOPHIE CHHIM MAROC
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستيف د و 

تصد4ر  ملو د  لحرفية 
بيع و شر ء   ملو د  لحرفية 

تسييف  لخدمات .
تعاونية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20000  - 12 تسلطانت  مبفوكة رقم 

مر كش     ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيدة شيم  ن صوفي بولين  
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بولين  صوفي  شيم  ن   لسيدة 
عنو نه) (  فرنسا  **** ****  فرنسا .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بولين  صوفي  شيم  ن   لسيدة  
عنو نه) ( فرنسا  ***** **** فرنسا 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119877.
587I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

SOBA TRANSACTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC
SOBA TRANSACTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 
28  لطابق 2 مكات2  لصفاء طريق 
صفرو موالي  لرشيد  - 30050 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SOBA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSACTION
 - :  لتجارة  غرض  لشركة بإ4جاز 

تصنيع  ملنتجات  لغذ ئية.
مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
طريق  مكات2  لصفاء   2 28  لطابق 
صفرو موالي  لرشيد  - 30050 فاس 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أنو ر  4اسمين   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أنو ر  4اسمين   لسيدة 
إقامة أمين عمارة 3  لشقة 11 طريق 

 4موز ر  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  أنو ر  4اسمين   لسيدة 
إقامة أمين عمارة 3  لشقة 11 طريق 

 4موز ر  30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   18 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 23.
590I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

STE SOMALATRAV
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميد4ا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة3 تازة ، 35000، 
تازة  ملغرب

 STE SOMALATRAV SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 7 

مجموعة  كام2 كود4ر 9- - 35000 
تازة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2399
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 26 4نا4ر 2021 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
 لتجارة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 72.
591I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE MADLAC S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

STE MADLAC S.A.R.L AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة بلوك B رقم 162 مكرر 

 لسمارة 72000 - 72000  لسمارة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MADLAC S.A.R.L AU
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و أشغال مختلفة.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مكرر   162 رقم   B بلوك   لوحدة 
72000  لسمارة   -  72000  لسمارة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عماد  لشه2   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عماد  لشه2   لسيد 
 332 رقم   02 مخيم  لوحدة  لربي2 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عماد  لشه2   لسيد 
 332 رقم   02 مخيم  لوحدة  لربي2 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 23/2021.
592I

سوس للمحاسبة

 SOCIETE SOUSS
ACCOUNTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد  لقوري مكت2 
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رقم KENITRA ،12020 ، 2  ملغرب
 SOCIETE SOUSS ACCOUNTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 56 زنقة 
محمد  لقوري مكت2 رقم 2 - 12020 

KENITRA  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35223

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2020 شتنبف   01 في   ملؤرخ 
رأسمال  لشركة بمبلغ قدره »200.000 
إلى  درهم«   500.000« أي من  درهم« 
إ ر ء    : »900.000 درهم« عن طريق 
د4ون  لشركة  ملحددة  مع  مقاصة 

 ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 21 شتنبف 

2020 تحت رقم 79260.
592I

MUSAYD DISTRIBUTION

MUSAYD DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MUSAYD DISTRIBUTION
 Lot Al Amane GH35 Imm 274

 Appt 1 RDC Ain Sebaa ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MUSAYD DISTRIBUTION شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزأة  ألمان 
م س 35 عمارة 272 شقة 01  لطابق 
 لسفلي عين  لسبع - 20000  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287881
بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 23 
د نبف 2020 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MUSAYD DISTRIBUTION
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستيف د و 
تصد4ر ؛ نقل  لبضائع ؛ تا ر وقود أو 
وقود سائل ، زيوت ودهون صناعية ، 

كحول ، زيت.
تجزأة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ألمان م س 35 عمارة 272 شقة 01 
 لطابق  لسفلي عين  لسبع - 20000 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملصطفى أمريس :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
أمريس   لسيد  ملصطفى 
 25 رقم   18 عمارة  عنو نه) (  ألزهر 
 20000 سيدي  لبفنو�سي  إ2  شطر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
أمريس   لسيد  ملصطفى 
 25 رقم   18 عمارة  عنو نه) (  ألزهر 
 20000 سيدي  لبفنو�سي  إ2  شطر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
596I

Société somicoc

شركة صوفابيغ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة صوفابيغ شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 8 

تجزئة مكز ري  قامة ريحانة طريق 
صفرو فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 فبف 4ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

صوفابيغ.
و  تجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
تسويق قطع  لغيار للسيار ت  لجد4دة 

بالتقسيط.
 8 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
طريق  ريحانة  مكز ري  قامة  تجزئة 

صفرو فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لعا4دي سعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  لعا4دي سعيد 
فاس  تجزئة  لحجوي   161 رقم 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لعا4دي سعيد 
فاس  تجزئة  لحجوي   161 رقم 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 527/2021.

597I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRABEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TRABEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 39 

,شقة 5, تجزئة شهد4ة , ملنصور . - 

50050 مكناس   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20085

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 60.000 رأسمالها  مبلغ    TRABEST

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

شهد4ة  تجزئة   ,5 ,شقة   39 عمارة 

50050 مكناس   ملغرب   - . , ملنصور 

:  لتصفية  إلر د4ة و  لحل  نتيجة ل 

 ملسبق للشركة..

و حدد مقر  لتصفية ب عمارة 39 

 - , ملنصور.  تجزئة شهد4ة   ,5 ,شقة 

50050 مكناس  ملغرب. 

و عين:

و  كعو ن   هشام      لسيد)ة( 

تجزئة   ,5 ,شقة   39 عمارة  عنو نه) ( 

مكناس   50050  . , ملنصور  شهد4ة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 56.

598I
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Sté AL KAMAL CONSTRUCTION

 Sté AL KAMAL
CONSTRUCTION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Sté AL KAMAL
CONSTRUCTION

22 شارع عالل  لفا�سي ، 32000، 
 لحسيمة  ملغرب
 Sté AL KAMAL

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 زمورن - 32000  لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté AL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
.KAMAL CONSTRUCTION SARL
مقاولة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة و  لبناء
مقاولة  لفالحة.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 زمورن - 32000  لحسيمة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 250   : سعيد  ليحياوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    :  لسيد هادي  دمو 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سعيد  ليحياوي عنو نه) ( 
حمرية  حي  الطلس   02 زنقة   06

52000 خنيفرة  ملغرب.

 19  لسيد هادي  دمو عنو نه) ( 
32000  لحسيمة  باكستان  زنقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سعيد  ليحياوي عنو نه) ( 
حمرية  حي  الطلس   02 زنقة   06

52000 خنيفرة  ملغرب
 19  لسيد هادي  دمو عنو نه) ( 
32000  لحسيمة  باكستان  زنقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 15 4نا4ر 

2021 تحت رقم 10.

599I

 لشتيوي  دريس

B.C.T.C
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيفة  لخضر ء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب
B.C.T.C شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لعروبة طرق تطفت رقم 238 - 
92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.B.C.T.C

و  :  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنشات  لختلفة

تا ر مفاوض

ممول  لحفالت.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -  238 رقم  تطفت  طرق   لعروبة 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عثمان بر دة :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بر دة  عثمان   لسيد 

حي  لعروبة طريق تاطوفت رقم 222 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بر دة  عثمان   لسيد 

حي  لعروبة طريق تاطوفت رقم 222 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 80.

601I

 لشتيوي  دريس

HILAL NOUR TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس

حي  ملسيفة  لخضر ء م/أ زنقة/02 

رقم /12 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب

HILAL NOUR TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 ملو رعة  لطيارة  لطابق  ألول  - 

92072  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 د نبف   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HILAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NOUR TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغيف.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -  ملو رعة  لطيارة  لطابق  ألول  

92072  لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد خالد  ملر ك�سي :  30 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 30   : محمد  ملر ك�سي   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 30   : عبد هللا  ملر ك�سي   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد  ملر ك�سي   لسيد 

زو دة  لعو مرة  دو ر  لود4نيين 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

 لسيد محمد  ملر ك�سي عنو نه) ( 

زو دة  لعو مرة  دو ر  لود4نيين 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

هللا  ملر ك�سي  عبد   لسيد 

زو دة  دو ر  لود4نيين  عنو نه) ( 

92150  لقصر  لكبيف   لعو مرة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خالد  ملر ك�سي   لسيد 

زو دة  لعو مرة  دو ر  لود4نيين 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 26 4نا4ر 

2021 تحت رقم 101.

602I

CAF MAROC

EVER7OPTIC
إعالن متعدد  لقر ر ت

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

EVER7OPTIC »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: نهج بن 

بطوطة رقم 12 فال فلوري نهج بن 

بطوطة رقم 12 فال فلوري 90000 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.90229

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

ندى  لعيادي،   ستقالة  لسيدة 

لبطاقة  لتعريف   ملغربية،  لحاملة 

 لوطنية رقم R358696، من   لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

رقم  لبنود  ملعنية:  لذي  بند 

4نص على ما4لي: بالتعد4ل

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1125.

603I

 ئتمانية أكيدي

TOXIGON TECHNOLOGY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية أكيدي

زنقة  سفي،محج  لحسن  لثاني، 

 لشقة 12،  لطابق  لثالث  )م.ج( 

حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

 ملغرب

 TOXIGON TECHNOLOGY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57  درب 

15 فيالت موالي زيد ن حي  ألمل 

ويسالن ، مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51775

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   29  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 TOXIGON ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    TECHNOLOGY

مقرها  وعنو ن  درهم   90.000

 إل تماعي 57  درب 15 فيالت موالي 
مكناس   ، ويسالن  حي  ألمل  زيد ن 

 : مكناس  ملغرب نتيجة ل   50000  -

 نعد م  لتمويل.

و حدد مقر  لتصفية ب 57  درب 

حي  ألمل  زيد ن  موالي  فيالت   15

مكناس   50000  - مكناس   ، ويسالن 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( وسام    سعيد  الدري�سي 

و عنو نه) ( 57  درب 15 فيالت موالي 
مكناس   ، ويسالن  حي  ألمل  زيد ن 

)ة(  50000 مكناس  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 57  درب 

حي  ألمل  زيد ن  موالي  فيالت   15

ويسالن ، مكناس

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 52 .

602I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté LATKO UNIVERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

Sté LATKO UNIVERS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك C رقم 377  لسمارة 

72000 - 72000  لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LATKO UNIVERS

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  لبناء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

377  لسمارة  رقم   C بلوك   لوحدة 

72000 - 72000  لسمارة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعيد  لعتقي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعيد  لعتقي   لسيد 
 81000 كلميم  هللا  في  دو ر  لر ا 

كلميم  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سعيد  لعتقي   لسيد 
 81000 كلميم  هللا  في  دو ر  لر ا 

كلميم  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 21/2021.

606I

 لشتيوي  دريس

 F.A.S.T FLUENCY
INSTITUTE PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيفة  لخضر ء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب
 F.A.S.T FLUENCY INSTITUTE

PRIVE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة مكة 
رقم/02  - 92000  لعر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5827
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 F.A.S.T : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FLUENCY INSTITUTE PRIVE
مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لدعم وتعليم  للغات.
ساحة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
92000  لعر ئش   - رقم/02   مكة 

 ملغرب.
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كريم  لصبيحي :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيدة  لحر ق نورة :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 30   : عبد  لعالي   لسيد حسني 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد كريم  لصبيحي عنو نه) ( 
 92150  2 شارع  لحسن  لثاني رقم 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.
عنو نه) (  نورة   لسيدة  لحر ق 
 22 رقم   02 زنقة   05 مبفوكة  حي 

90060 طنجة   ملغرب.
عبد  لعالي  حسني   لسيد 
رقم   2 و   1 تجزئة  لوفاء  عنو نه) ( 

62ريز نة 50050 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد كريم  لصبيحي عنو نه) ( 
 92150  2 شارع  لحسن  لثاني رقم 

 لقصر  لكبيف  ملغرب
عنو نه) (  نورة   لسيدة  لحر ق 
 22 رقم   02 زنقة   05 مبفوكة  حي 

90060 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 29 4نا4ر 

2021 تحت رقم 119.
607I

بـــيغ حمزة  كـــار

بـــيـــغ حـــمــــزة كـــار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

بـــيغ حمزة  كـــار
11 زنقة 38  لدريسية 1 ، 90090، 

طنجة  ملغرب
بـــيـــغ حـــمــــزة كـــار شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 11 زنقة 
38  لدريسية 1 - 90070 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
بـــيـــغ   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

حـــمــــزة كـــار.
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
زنقة   11  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
طنجة   90070  -  1 38  لدريسية 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لحفيظ حمزة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحفيظ حمزة عنو نه) ( 
حي  لسمارة    زنا4ة  90100 طنجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مبشر  سماعيل  عنو نه) ( 
بيف   2 بيس رقم   55 حي  لقدس زنقة 

 لشفاء  90090 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238935.
609I

ACCOUN-TAX SERVICES

BOHOLAND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM

 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

BOHOLAND شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

لونو يي د زنقة  بن سينا نوري 

أطل�سي حي  لسماللية  لطابق 1 رقم 

13  - 20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOHOLAND

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لتقليد4ة.

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

نوري  سينا  زنقة  بن  د  لونو يي 
1 رقم  أطل�سي حي  لسماللية  لطابق 

13  - 20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : و كريم صو ب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صو ب  و كريم   لسيد 

 PLACE SAINT LAZARE 1/BT 22

 SAINT JOSSE TEN NOODE 1210

1000 بروكسيل  بلجيكا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  صو ب  و كريم   لسيد 
 PLACE SAINT LAZARE 1/BT 22
 SAINT JOSSE TEN NOODE 1210

1000 بروكسيل  بلجيكا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120122.

612I

FIDLOUK

PHYTO BEN ALLAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت  لقصر  لكبيف ، 

92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب
PHYTO BEN ALLAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لبفنو�سي طريق سوق  ألربعاء - 
16150 مشرع بلقصيفي  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHYTO BEN ALLAL
غرض  لشركة بإ4جاز :  بيع  ملو د 

 لفالحية.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - سوق  ألربعاء  طريق   لبفنو�سي 

16150 مشرع بلقصيفي  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مونيف  لجاوي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 250   : محسين  لجاوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مونيف  لجاوي   لسيد 
حي  لسالم بلوك 17 رقم 69 12200 

سيدي سليمان  ملغرب.
 لسيد محسين  لجاوي عنو نه) ( 
  6 رقم  ود د4ة  لسالم  بيطات  حي 

16150 مشرع بلقصيفي  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مونيف  لجاوي   لسيد 
حي  لسالم بلوك 17 رقم 69 12200 

سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بلقصيفي   بمشرع   البتد ئية 

02 فبف 4ر 2021 تحت رقم 53.

613I

KB Compta

 INNOVATIONS
 SOLUTIONS

PHARMACEUTICALS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

KB Compta
38 زنقة  لتاهيتي شارع  لحسن 
 لثاني ، 10060،  لرباط  ملغرب

 INNOVATIONS SOLUTIONS
PHARMACEUTICALS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي شقة 2 
عمارة زين2 شارع محمد  لسادس 
بلوك C  هرهورة - 12000 تمارة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.130917

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 27 4نا4ر 2021 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

وبيع  وتسويق  وتوزيع  تطوير 
وتصد4ر  ميع  ملنتجات  و ستيف د 
سيما:  ملكمالت  وال   لصحية، 
و أل هزة  لطبية،   لغذ ئية، 
ومنتجات  ومستحضر ت  لتجميل 
و لكو شف   لنظافة  لشخصية، 
 ملستخدمة في  لتشخيص في  ملختبف، 
ومنتجات  و ملبيد ت  لحيوية، 
و ملنتجات  بالرضع،  ولو زم  لخاصة 
لتطبيق  أو  لصيانة   ملخصصة 
و لصحية   لعدسات  لالصقة 
و ملو د  لكيميائية،  و ملنتجات 
و ألعشاب  لطبية،  و لبيولو ية، 
و لعقاقيف  وشبه  لطبية،  و لعطور، 
 ، و ملنتجات  لصيدالنية   لطبية، 
أي  عام  وبشكل  و ملعد ت،  و ملو د، 

وسيلة، وأي منتجات مشتقة منها..
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 209.

615I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

T-TECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
T-TECH  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مقرها عند 

شركة U2P  لطابق  لثاني رقم 2 
عمارة  لد خلة مجموعة 221 شارع 
حسن ١ حي  لد خلة  كاد4ر 80000 

 كاد4ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

38675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 أكتوبر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. T-TECH

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتفكي2 و لكهرباء.

مقرها   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عند شركة U2P  لطابق  لثاني رقم 2 

شارع   221 عمارة  لد خلة مجموعة 

 80000 حسن ١ حي  لد خلة  كاد4ر 

 كاد4ر  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نعمان  لتناني   لسيد 

حي   233 شقة  ب  د ر  لهناء   قامة 

 لهدى  كاد4ر 80000   كاد4ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نعمان  لتناني   لسيد 

حي   233 شقة  ب  د ر  لهناء   قامة 

 لهدى  كاد4ر 80000   كاد4ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   05 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2018 تحت رقم 79823.

616I

fiduciaire benaddi

SOGANAV SERVICES 
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduciaire benaddi
ز وية شارع عالل بن عبد هللا و شارع 

 لحد4قة -فضالة  ملركز أ -  لطابق 

 الول  لرقم 2  ملحمد4ة، 28810، 

 ملحمد4ة  ملغرب

 SOGANAV SERVICES »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لر شد4ة 

2  لرقم 178  لعالية 28830 

 ملحمد4ة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.12317

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   19  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

شريك:  لذي  وفاة   1- رقم  قر ر 

تم  إلعالم بوفاة  4نص على ما4لي:   

 لشريك و ملسيف لوحيد مبارك عمارة 

 
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

د نبف   31 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

- لسيد)ة(   : بالشكل  ألتي   2020

حصة.   103  ، شلحي   لزهر ء 

- لسيد)ة( محمد عمارة ، 233 حصة 

. - لسيد)ة( مينة عمارة ، 116 حصة 

 116  ، عمارة  خد4جة  - لسيد)ة(   .

 ، عمارة  غزالن  - لسيد)ة(   . حصة 

116 حصة . - لسيد)ة( أسماء عمارة 

، 116 حصة .

-2  ملصادقة على توزيع  قر ر رقم 

ما4لي:  على  4نص   لحصص:  لذي 

تمت  ملصادقة على  لتوزيع  لجد4د 

درهم   100 حصة من فئة   1000 ل 

للو حدة  كما 4لي -  لسيد)ة(  لزهر ء 

-  لسيد)ة(  حصة   103  ، شلحي 

 . حصة   233  ، عمارة  محمد 

116 حصة   ، مينة عمارة  - لسيد)ة( 

 116  ، عمارة  خد4جة  -  لسيد)ة( 

 ، عمارة  غزالن  - لسيد)ة(   . حصة 

116 حصة -  لسيد)ة( أسماء عمارة 

، 116 حصة .

مسيف  د4د  تعيين   3- رقم  قر ر 

تم  للشركة:  لذي 4نص على ما4لي:  

للشركة  لسيد  مسيف  د4د  تعيين 

عمارة محمد كمسيف وحيد تبعا لوفاة 

 ملسيف.

-2  لنظام  ألسا�سي:  رقم  قر ر 

إلغاء  تم  ما4لي:  على  4نص   لذي 

تمت  و   لنظام  ألسا�سي  لقد4م 

في  على  لنظام  ألسا�سي   ملصادقة 

حلته  لجد4دة. 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 



3525 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

::  لذي   26 1  لى  من   - بند رقم 

إلغاء  لنظام  تم  ما4لي:  على  4نص 

 ألسا�سي  لقد4م  ملتكون من 26 بند .

::  لذي   36 1  لى  من   - بند رقم 

4نص على ما4لي: تمت  ملصادقة على 

 لنظام  ألسا�سي  ملتكون من 36 بند .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 216.

617I

 لشتيوي  دريس

LINK PRINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس

حي  ملسيفة  لخضر ء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب

LINK PRINT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 ملسيفة  لخضر ء مجموعة/أ زنقة 

07 رقم/22 - 92150  لقصر  لكبيف 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LINK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. PRINT

ور قة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

ومطبعة.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

زنقة  مجموعة/أ   ملسيفة  لخضر ء 
92150  لقصر  لكبيف   - رقم/22   07

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 30   : أحمد  لكعطي2   لسيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد 4وسف  لركاب :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد غرناطي  مال :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أحمد  لكعطي2 عنو نه) ( 
تجزئة  ألمل زنقة 17 رقم 36 92150 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.
عنو نه) (  4وسف  لركاب   لسيد 
 92150  10 حي  ملناكي2 لغريبي رقم 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.
عنو نه) (  غرناطي  مال   لسيد 
 12 رقم   12 زنقة  ن  م  حي  لسالم 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أحمد  لكعطي2 عنو نه) ( 
تجزئة  ألمل زنقة 17 رقم 36 92150 

 لقصر  لكبيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

د نبف 2020 تحت رقم 635.
620I

FOUZMEDIA

LKKAMH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LKKAMH  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 51 
شارع  لدرك  مللكي  - 12200 سيدي 

4حيى  لغرب  ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2625

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لشنفي  بر هيم كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  سليمان   بسيدي   البتد ئية 

21 4نا4ر 2021 تحت رقم 22/2021.

622I

sofoget

 SOCIETE ASKOUR DE

TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE ASKOUR DE

TRAVAUX ET NEGOCE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 
زنقة هارون  لرشيد بلوك أ إقامة 

 ألبر ج مكت2 3   12000   لقنيطرة 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37519

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 19 د نبف 2020 تم  تحويل  

 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من » 

 لقنيطرة زنقة هارون  لرشيد بلوك 

  12000    3 مكت2  إقامة  ألبر ج  أ 

»  لقنيطرة   إلى   لقنيطرة  ملغرب« 

بر ال    أوالد   2 كلم   206 طريق 

12000 لقنيطرة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81292.

623I

FOUZMEDIA

KAJOMAT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KAJOMAT SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 

مصطفى  لرفاعي وزنقة طنجة 

إقامة بالزور12  لرقم 7 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAJOMAT SARL AU

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 الشغال  ملختلفة و شغال  لبناء

مقاول في تركي2  لكهرباء.

ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مصطفى  لرفاعي وزنقة طنجة إقامة 

بالزور12  لرقم 7 - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  خر ز   لسيد  و د 

 12000 عين  لسبع   ملخاليف 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خر ز   لسيد  و د 

 12000 عين  لسبع   ملخاليف 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

622I

FOUZMEDIA

MILO BATI ELECTRIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MILO BATI ELECTRIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 87 شارع 

سعيد  لد ودي  لرقم 11 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2017 شتنبف   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MILO  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BATI ELECTRIC

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 الشغال  ملختلفة و شغال  لبناء

 لتجارة.

87 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 12000  -  11 سعيد  لد ودي  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد هشام  لسعودي عنو نه) ( 
 12000 28  فكا  279  لرقم   لزنقة 

 لقنيطرة   ملغرب.
 لسيد  لحجلي 4وسف عنو نه) ( 
 12000  1892 1 لرقم  تجزئة  المل 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد هشام  لسعودي عنو نه) ( 
 12000 28  فكا  279  لرقم   لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب
 لسيد  لحجلي 4وسف عنو نه) ( 
 12000  1892 1 لرقم  تجزئة  المل 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالقنيطرة  

رقم -.
625I

FOUZMEDIA

STE PEARL EL BERRIDI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE PEARL EL BERRIDI شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 
موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PEARL EL BERRIDI
: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين.
 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 
 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لبف4دي رحمة عنو نه) ( 
تاونات   --- زرو ل  بني  كد ر  بن  دو ر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لبف4دي رحمة عنو نه) ( 
تاونات   --- زرو ل  بني  كد ر  بن  دو ر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

626I

FINGEST CONSEIL SARL

 DREAM ART 
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
 لحي  لصناعي تجزئة  ملساررقم 

1369 مكت2 1 مر كش ، 20000، 
مر كش  ملغرب

  DREAM ART CONSTRUCTION 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عبد  لكريم  لخطابي إقامة  و د 

عمارة 109  لشقة رقم 23  لطابق 3 
مر كش  - .  مر كش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
. DREAM ART CONSTRUCTION
أعمال   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لبناء ملتنوعة 
- الستف د و لتصد4ر .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إقامة  و د  عبد  لكريم  لخطابي 
عمارة 109  لشقة رقم 23  لطابق 3 

مر كش  - .  مر كش   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد  لعالي  ملدن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد عبد  لجبار هشام  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لعالي  ملدن عنو نه) ( 
  . مر كش    250 رقم  س   1  ملسيفة 

مر كش   ملغرب .
هشام   عبد  لجبار   لسيد 
  . حي تاركة مر كش    276 عنو نه) ( 

مر كش   ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لعالي  ملدن عنو نه) ( 
  . مر كش    250 رقم  س   1  ملسيفة 

مر كش   ملغرب 
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هشام   عبد  لجبار   لسيد 
  . حي تاركة مر كش    276 عنو نه) ( 

مر كش   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120119.

627I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

مطعم ما جدي
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري
مطعم ما  دي

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ما  شركة  أعطى   2021 4نا4ر   08
 دي ش م م بشريك وحيد  ملسجل 
باملحكمة   22211 بالسجل  لتجاري 
 لتجارية بمكناس حق  لتسييف  لحر 
بو  أ4ت  ب  لألصل  لتجاري  لكائن 
 RP 13 طريق  لحا  2   4ن    رزو 
PK222+160 - 51005  لحا  2 
 ملغر ب لفائدة   بو شطيطة  نس ملدة 
و   2021 4نا4ر   08 2 سنة تبتدئ من 
2023 مقابل مبلغ  07 4نا4ر  تنتهي في 

شهري قيمته 6.000 درهم.

629I

FUTURE CONSEIL

AMIMED TRAVAUX TOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة 4وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 26100، برشيد  ملغرب
AMIMED TRAVAUX TOP  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 شارع 
أنفا  لطابق 09  لشقة 91 إقامة 
 لربيع أنفا  لد ر لبيضاء - 20220 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AMIMED TRAVAUX TOP

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ميع  ألشغال و  لبناء.

96 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

إقامة   91 09  لشقة  أنفا  لطابق 

 20220  - أنفا  لد ر لبيضاء   لربيع 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : قاسمي  أمين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قاسمي  أمين   لسيد 

برشيد   تعاونية  لشاوية   71 فيال 

21600 برشيد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  قاسمي  أمين   لسيد 

برشيد   تعاونية  لشاوية   71 فيال 

21600 برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762068.

631I

CABINET BEN MOKHTAR

ONDA TEXTIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
ONDA TEXTIL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سيدي عمار إقامة ملوية بلوك ب 
 لطابق 6 رقم 57 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11253

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 12 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»زنقة سيدي عمار إقامة ملوية بلوك 
ب  لطابق 6 رقم 57 - 90000 طنجة 
 ملغرب« إلى »زنقة سيدي عمار إقامة 
ملوية بلوك ب  لطابق  ألر�سي  لشقو 

رقم 23 - 90000 طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238517.

632I

ريدكوم

KAWTAR PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ربدكوم
10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب
KAWTAR PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 شارع 

محمد  لخامس  لطابق 3 على 
 ليسار تجزئة  ليسر - 26100 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAWTAR PROMO

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

 13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

3 على  شارع محمد  لخامس  لطابق 

 ليسار تجزئة  ليسر - 26100 برشيد 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خليل   لسيد  ملاسيني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد بصال محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خليل   لسيد  ملاسيني 

 26100  2 35 تجزئة  لعمرة  لطابق 

برشيد  ملغرب.

عنو نه) (  محمد  بصال   لسيد 

تجزئة  الصالح  بن  حمد   397

26100 برشيد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خليل   لسيد  ملاسيني 

 26100  2 تجزئة  لعمرة  لطابق   35

برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 132.

637I
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LEADER FINANCE

CAFE NOUR.S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE NOUR.S شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة د ر 
 لسعادة عمارة 92  لطابق  لسفلي 

محل رقم 2 مر كش - 20000 
مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.93389

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
باركة  سفيان  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   1.000
)ة(   لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد باركة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
د نبف   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 118152.

638I

LE PREMIER CONSEIL

XAVIER TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
XAVIER TRADING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 
109  لشقة رقم 23 , لطابق  لثالث 

- 20000 مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.83787

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   13  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  XAVIER TRADING لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 
, لطابق  لثالث   23 109  لشقة رقم 
 : مر كش  ملغرب نتيجة ل   20000  -

 لتوقف  لنهائي عن  ألنشطة.
و حدد مقر  لتصفية ب شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 
, لطابق  لثالث   23 109  لشقة رقم 

 ملغرب 20000 مر كش  ملغرب. 
و عين:

و  عاصف  محمد    لسيد)ة( 
عنو نه) (  لز وية طو لة سيدي غانم 
مر كش  ملغرب   20000  13 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
شارع   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
عبد  لكريم  لخطابي  قامة  و د 
 لعمارة 109  لشقة رقم 23 , لطابق 

 لثالث
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   22 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 118871.
639I

LA VIE COMPTABLE

LIZA TEXTIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

LA VIE COMPTABLE
 لبفكة ج ه 7 عمارة 92  لشقة 2 حي 
 لحسني  لد ر  لبيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC

LIZA TEXTIL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  قامة  لورود  لطابق 

 لثامن  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.282611

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 4نا4ر   27 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   2.900.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763257.

621I

FISCALEX MAROC

MARKETING AVENUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MARKETING AVENUE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : مر كش 

 ملد4نة حي سيدي بن سليمان درب 

 حيحان رقم 23 - 20000 مر كش 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.91819

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبف   16  ملؤرخ في 

MARKETING AVENUE شركة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

10.000 درهم.

 وعنو ن مقرها  إل تماعي مر كش 
 ملد4نة حي سيدي بن سليمان درب 
مر كش   20000  -  23  حيحان رقم 

 ملغرب نتيجة الزمة في  لقطاع.
و عين:

و  توفيق   عفري   لسيد)ة( 
عنو نه) ( مر كش  ملد4نة حي سيدي 
 23 رقم  درب  حيحان  سليمان  بن 
)ة(  20000 مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي مر كش   2020 نونبف   16 بتاريخ 
 ملد4نة حي سيدي بن سليمان درب 
مر كش   20000  -  23  حيحان رقم 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120229.
622I

F.B.A.K GESTION SARL

DAMI FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئف  نزر ن  قامة  لشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1  بن  رير
 residence chaibi، 43150،

benguerir  ملغرب
DAMI FOOD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 
 بيالت 2 سيدي بوعثمان - 23125 

 بن  رير  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.1211

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 12 مارس   ملؤرخ في 
DAMI FOOD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
 2 حي  بيالت  مقرها  إل تماعي 
23125  بن  رير   - سيدي بوعثمان 
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على  لعدم  لقدرة  نتيجة   ملغرب 
 ملنافسة في  مليد ن

ضعف رأسمال  لشركة
و عين:

و  فتاح  نور  لد4ن    لسيد)ة( 
 157 رقم  كفاي  تجزئة  عنو نه) ( 
كمصفي  20000  لعطاوية  ملغرب 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
حي  وفي   2020 مارس   12 بتاريخ 
 2125  - سيدي بوعثمان   2  بيالت 

 بن  رير  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بابن  رير    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 53.
622I

sofoget

QUALITY SUPERMARKET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 QUALITY SUPERMARKET

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 
زنقة طارق  بن زياد إقامة 4اسمينة 
رقم 12 محل 2   12000   لقنيطرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27389

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 شتنبف   22 في   ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 QUALITY ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    SUPERMARKET
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إل تماعي   لقنيطرة زنقة طارق  بن 
   2 12 محل  زياد إقامة 4اسمينة رقم 
  : 12000   لقنيطرة  ملغرب نتيجة ل 

زيادة خسائر  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب   لقنيطرة 
زنقة طارق  بن زياد إقامة 4اسمينة 
- 12000   لقنيطرة    2 12 محل  رقم 

 ملغرب. 

و عين:

بريويك  محمد     لسيد)ة(  

  12000 عنو نه) (   لقنيطرة   و 

)ة(  كمصفي   لقنيطرة   ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81291.

625I

 لزوين  ملصطفى

 AL MANBAE

D›AGRICULTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

 لزوين  ملصطفى

عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5  لطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس  ملغرب

 AL MANBAE D›AGRICULTURE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 1 

كلم 16 طريق  فر ن من خالل عقار 

 لحا 2 يسمى عين كرمة  امع 

آ4ت علي إ4كد ر  - 51000   لحا 2 

 ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

51267

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم حذف   2020 نونبف   23  ملؤرخ في 

 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :

 لدو  ن.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   22 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 2383.

626I

HANA COMPTA MAROC

»GOUM ETANCHE«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

»GOUM ETANCHE« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7،  
تجزئة  لحمد،  لشقة 6،  لطابق 

 ألول،  لجد4دة. - 22000  لجد4دة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»GOUM ETANCHE«
أعمال   *  : غرض  لشركة بإ4جاز 
ختم   * و لصوتي.   لعزل  لحر ري 
مختلفة  أشغال   * خاص.  طالء  و 

و لبناء .
  ،7 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
6،  لطابق  تجزئة  لحمد،  لشقة 
22000  لجد4دة   -  ألول،  لجد4دة. 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : 4اسين   كمر ن   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد كمر ن عبد  للطيف :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  4اسين   كمر ن   لسيد 
 لجد4دة 22000  لجد4دة  ملغرب.

عبد  للطيف  كمر ن   لسيد 
22000  لجد4دة  عنو نه) (  لجد4دة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4اسين   كمر ن   لسيد 

 لجد4دة 22000  لجد4دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25960.
628I

 ئتمانية بوعرفة

STE BOUARFA TRAVEL SNC
شركة  لتضامن
تفويت حصص

 ئتمانية بوعرفة
رقم29 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب
 STE BOUARFA TRAVEL SNC

شركة  لتضامن
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 237 

زنقة بلعباس - 61200 بوعرفة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.535
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بورويس  زيان  )ة(  تفويت  لسيد 
 20 أصل  من  حصة   تماعية   20
عبد  لنبي  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

بن عبو بتاريخ 22 د نبف 2020.
)ة( محمد ملعص2  تفويت  لسيد 
 20 أصل  من  حصة   تماعية   20
عبد  لنبي  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

بن عبو بتاريخ 22 د نبف 2020.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   27 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 02/2021.

629I

FIDUCOMPTA

ALLWIN.COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCOMPTA

 لرقم 13  شارع  لحرية مكت2 10 

 ملد4نة  لجد4دة    سفي ، 26000، 

 سفي  ملغرب

ALLWIN.COM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 

12 شارع موالي  سماعيل  ملد4نة 

 لجد4دة  سفي - 26000  سفي  

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9123

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   29  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ALLWIN.COM

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

موالي  شارع   12  إل تماعي  لرقم 

 -  سماعيل  ملد4نة  لجد4دة  سفي 

26000  سفي   ملغرب نتيجة ل :  زمة 

 قتصاد4ة.

ب  لرقم  مقر  لتصفية  حدد  و 

موالي  سماعيل  ملد4نة  شارع   12

26000  سفي   -  لجد4دة  سفي 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( فر ح  بود ت و عنو نه) ( 
 لرقم 01 زنقة 52 حي  لسالم 26000 

 سفي  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( ند4ر  زنباتة و عنو نه) ( 
زنقة  ملعاريف حي  لبحارة   06  لرقم 

26000  سفي  عبد  لكريم  سيدي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 120.

650I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

SMART HOME SYSTEMS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة  لعربية  لسعود4ة – رقم 

 لعمارة -20  لطابق  ألول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

SMART HOME SYSTEMS شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

أرسطوط قطعة  رقم 12 محل رقم 
2 عمارة هبة طريق إ4موز ر فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART HOME SYSTEMS
مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
أقل  يستخدم   لتفكيبات  لكهربائية 

من عشرة أشخاص
باالستيف د  4قوم  وسيط  أو  تا ر 

و لتصد4ر

من  لسرقة  مقاول  لحما4ة 

و ملر قبة يعمل بما ال 4زيد عن خمسة 

أشخاص.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
12 محل رقم  رقم  أرسطوط قطعة  

 - إ4موز ر فاس  عمارة هبة طريق   2

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 4اسر بحري :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بحري  4اسر   لسيد 
تجزئة  لعرصة حي   2 رقم   20 عمارة 

 لفرح فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بحري  4اسر   لسيد 
تجزئة  لعرصة حي   2 رقم   20 عمارة 

 لفرح فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 587.

652I

CABINET BEN MOKHTAR

 NEW CONCEPT

AMENAGEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 NEW CONCEPT

AMENAGEMENT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 17 زنقة 

مر كش إقامة شروق  ملحل 1 - 

90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.68631

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  31 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ملصادقة على تفريت  لحصص بين 
 لشركاء و عليه تم تغييف  لفصل 7 من 

 لقانون  ألسا�سي
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
على  ستقالة  ملسيف4ن   ملو فقة 
 لسيد محمود أ4من ططري و  لسيد 

محمود ططري
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  ملسيف  لجد4د ملدة غبف محددة 
فإن  عليه  و  ططري.  عمر   لسيد 
 لشركة من  آلن فصاعد  مسيفة من 
طرف  ملسيف4ن  لسيد عمر ططري و 
 لسيد بشيف محمد ططري ملدة غيف 

محددة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  7:  لذي  رقم  بند 
تم تحد4د رأسمال  لشركة في  ما4لي: 
 1.200 إلى  مقسمة  120.000درهم 
أسندت  درهم   100 فئة  من  حصة 
على  لنحو  لتالي  للشركاء  بالكامل 
حصة،   600 عمر ططري  :   لسيد 
 300 ططري  محمد  بشيف   لسيد  
حصة و  لسيد محمود أ4من ططري 

300 حصة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238786.
652I

FIDGECODIT

 INSIGHTS FOR BUSINESS
EDUCATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDGECODIT
 IMM N 528 APPT N 02 HAY
 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH MAROC
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 INSIGHTS FOR BUSINESS

EDUCATION شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 IMM وعنو ن مقرها  إل تماعي

 528 APPT 2 RDC LOT CHARAF

 MARRAKECH - 40100

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 INSIGHTS FOR BUSINESS

.EDUCATION

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 CONSULTING, FORMATION, LE

.CONSEIL EN GENERALE

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 IMM 528 APPT 2 RDC LOT

 CHARAF MARRAKECH - 20100

.MARRAKECH MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 SOPARNOT RICHARD  لسيد 

بقيمة  حصة   JEAN-LUC :  1.000

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 SOPARNOT  لسيد 

عنو نه) (   RICHARD JEAN-LUC

 MARRAKECH 20100

.MARRAKECH FRANCE

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 PERREAULT FRANCOIS لسيد 
 MARRAKECH 20100 عنو نه) ( 

MARRAKECH CANADA
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119886.
655I

 ئتمانية   لخبفة

YAICHE PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية   لخبفة
29  زنقة   ملد4نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
YAICHE PROMO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 المان GH 18 عمارة 126 رقم 1 

مكت2 1 عين  لسبع - 20250  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YAICHE PROMO
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 1 رقم   126 عمارة   GH 18  المان 
20250  لد ر   - 1 عين  لسبع  مكت2 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد شجد لي 4وسف  :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد شجد لي 4وسف  عنو نه) ( 
  6 حي  م  ظهر تجزئة  لتيسيف  لرقم 

23000 بني مالل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد شجد لي 4وسف  عنو نه) ( 
  6 حي  م  ظهر تجزئة  لتيسيف  لرقم 

23000 بني مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762053.

656I

AL AGADIR

 STE  LOCASOFT 
SOLUTION  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكاد4ر

  STE  LOCASOFT SOLUTION 
SARL      شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 1 رقم 
95 شقة 89 تجزئة اللة خد4جة عين 
 لشق  لد ر  لبيضاء - 20270  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

285821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
.     LOCASOFT SOLUTION  SARL
غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  أل هزة 

،  لبف مج و  لنظم  ملعلومات     .
 1 زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 95 شقة 89 تجزئة اللة خد4جة 
 20270  - عين  لشق  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  تار      لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  تار                                                 لسيد 
عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20270  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد  تار     
20270  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.
657I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE KARIM COF SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE KARIM COF SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 6 
بالحي  لصناعي سيدي إبر هيم شارع 
 لزهور رقم 11 فاس - 30000 فاس 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE KARIM COF SARL
مصنع   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملالبس.
-  الستف د و لتصد4ر. 

 6 :  ملحل  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بالحي  لصناعي سيدي إبر هيم شارع 
30000 فاس   - 11 فاس   لزهور رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   :  لسيد محمد  لريفي كريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   :  لسيد عادل  لريفي كريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
كريم  محمد  لريفي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة 12 رقم 13 حي  لوفاق 

بلخياط فاس 30000 فاس  ملغرب.
كريم  عادل  لريفي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة 12 رقم 13 حي  لوفاق 

بلخياط فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
كريم  محمد  لريفي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة 12 رقم 13 حي  لوفاق 

بلخياط فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 572.

658I

CABINET BEN MOKHTAR

 MAROC CAPITAL
EXPANSION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 MAROC CAPITAL EXPANSION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 115 شارع 
محمد  بن عبد هللا  لشقة رقم 23 - 

90000 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.39133

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 19 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
هللا  عبد  محمد  بن  شارع   115«
طنجة   90000  -  23 رقم   لشقة 
نوفا  »مركز  ألعمال  إلى   ملغرب« 
زنقة  لبنفسج  لطابق   20 أفريكا، 
 - 11 لجبل  لكبيف   ألول  ملكت2 رقم 

90000 طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238679.

659I

Cabinet Nord Assistance

DOVE CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Cabinet Nord Assistance
20 شارع محمد  لخامس ,إقامة دنيا 

صنف B رقم 8 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

DOVE CONSULTING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 زنقة 
عمر  بن  لعاص رقم 26 - 90000 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.82787
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  30 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    DOVE CONSULTING
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
زنقة عمر  بن   29 مقرها  إل تماعي 
طنجة   90000  -  26 رقم   لعاص 
نشاط  :  نتهاء  ل  نتيجة   ملغرب 

 لشركة..
زنقة   29 و حدد مقر  لتصفية ب 
 90000  -  26 عمر  بن  لعاص رقم 

طنجة  ملغرب. 
و عين:

محمد  لعربي   لحمام   لسيد)ة( 
زنقة 4اسمين,  امع   92 و عنو نه) ( 
طنجة  ملغرب   90000  ملقر ع 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238732.
660I

ميدي وي2  شركه ذ ت مسئوليه محدوده  

 MEDIWEB SARL

ميدي ويب 
 شركه ذ ت مسئوليه محدوده  

 MEDIWEB SARL(
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ميدي وي2  شركه ذ ت مسئوليه 
) MEDIWEB SARL (  محدوده
رقم 8 ،  لطابق  لثالث ، إقامة 
ب ،  برج  لياقوت ز وية شارع 

رحال  ملسكيني ولال 4اقوت ، 0، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

ميدي وي2  شركه ذ ت مسئوليه 
 ) MEDIWEB SARL (  محدوده

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 8 ، 

 لطابق  لثالث ، إقامة ب ،  برج 

 لياقوت ز وية شارع رحال  ملسكيني 

ولال 4اقوت - 0000  لد ر لبيضاء  

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.265567

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  06 غشت   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مسئوليه  ذ ت  شركه  وي2   ميدي 

محدوده  ) MEDIWEB SARL (  مبلغ 

وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

،  لطابق   8 رقم  مقرها  إل تماعي 

برج  لياقوت    ، إقامة ب   ،  لثالث 

ولال  رحال  ملسكيني  شارع  ز وية 

4اقوت - 0000  لد ر لبيضاء   ملغرب 

و  عمالء  إ4جاد  صعوبة   : ل  نتيجة 

مورد4ن للقيام بصفقات على  ملدى 

 لطويل مما أدى إلى تعدد  لخسائر و 

تر كمها .....

و حدد مقر  لتصفية ب حي  ملسيفة 

1 زنقة 3 رقم 2  - 0000  لد ر لبيضاء  

 ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  الل    عافر 

عنو نه) ( حي  ملسيفة 1 زنقة 3 رقم 2  

0000  لد ر لبيضاء   ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 

 1 حي  ملسيفة   : بالتصفية   ملتعلقة 

زنقة 3 رقم 2   لد ر لبيضاء    ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763885.

661I
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SMG CONSEILS

AFH EL YOUSSFI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SMG CONSEILS

 IMM 25 BLOC 4 HAY

 MAYMOUNA 1er ETAGE 23000

 Beni Mellal ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

AFH EL YOUSSFI  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 DR وعنو ن مقرها  إل تماعي

 TAMGA TILOUGUIT AZILAL   -

22000 AZILAL MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AFH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. EL YOUSSFI

 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ4جاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 DR  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 TAMGA TILOUGUIT AZILAL   -

.22000 AZILAL MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ELYOUSSEFI FATIMA  لسيدة 

 100 حصة بقيمة   ZAHRA :  500

درهم للحصة .

  EL YOUSSEFI HASSAN  لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 ELYOUSSEFI FATIMA  لسيدة 
 HAY AL عنو نه) (   ZAHRA
 MARYAR SOUFLA MISSOUR

.33250 MISSOUR MAROC
  EL YOUSSEFI HASSAN  لسيد 
 RUE QUERCIF QR SISI عنو نه) ( 
 BOUTAYEB MISSOUR 33250

.MISSOUR MAROC
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 ELYOUSSEFI FATIMA  لسيدة 
 HAY AL عنو نه) (   ZAHRA
 MARYAR SOUFLA MISSOUR

33250 MISSOUR MAROC
  EL YOUSSEFI HASSAN  لسيد 
 RUE QUERCIF QR SISI عنو نه) ( 
 BOUTAYEB MISSOUR 33250

MISSOUR MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   13 بتاريخ   البتد ئية بازيالل  

2020 تحت رقم 365/2020.
662I

FIDUCOMPTA

STORCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCOMPTA
 لرقم 13  شارع  لحرية مكت2 10 
 ملد4نة  لجد4دة    سفي ، 26000، 

 سفي  ملغرب
STORCOM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 25 
زنقة 33 حي  ناس  سفي - 26000 

 سفي  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9215

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   29  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    STORCOM
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

حي   33 زنقة   25  إل تماعي  لرقم 

26000  سفي  ملغرب   -  ناس  سفي 

نتيجة ل :  زمة  قتصاد4ة.

و حدد مقر  لتصفية ب  لرقم 25 
 26000  - حي  ناس  سفي   33 زنقة 

 سفي  ملغرب. 

و عين:
زنباتة و عنو نه) (  بدر    لسيد)ة( 

26000  سفي  ملغرب  بلجيكة 

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( ند4ر  زنباتة و عنو نه) ( 
حي  لبحارة  ملعاريف  زنقة   6  لرقم 

26000  سفي  عبد  لكريم  سيدي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

لفهيم و  عبد  لجليل    لسيد)ة( 
حي  زنقة  الميفة ملياء   112 عنو نه) ( 

 الميف 26000  سفي  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و  شهين  مصطفى    لسيد)ة( 
عنو نه) ( 68 زنقة  الو نتي حي سيدي 

26000  سفي  ملغرب  عبد  لكريم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 119.

663I

FARAH CONSEILS

COHERENCE PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ،  28

20000، CASABLANCA MAROC

COHERENCE PLUS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 

سومية  قامة شهرز د 3  لطابق 

5 رقم 22  لنخيل - 20320  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.273383
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   23 في   ملؤرخ 
شركة   COHERENCE PLUS حل 
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   20.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي زنقة سومية  قامة 
22  لنخيل  5 رقم  3  لطابق  شهرز د 
- 20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
و  لعجز  للوضع  القتصادي  لنظر  
 لد ئم فان  نشاء  لشركة لم يعط 

 الهد ف  ملتوقعة.
و عين:

عبد  لرحيم   لسيد)ة(  لشفاعي  
رقم  مند رونا  تجزئة  عنو نه) (  و 
20520  لد ر  معروف   سيدي   27
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
زنقة  وفي   2020 د نبف   23 بتاريخ 
3  لطابق  شهرز د  سومية  قامة 
20320  لد ر   - 22  لنخيل  رقم   5

 لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761025.
665I

ICOMPTAMIX

 SOCIETE DES EXPERTS EN
VRD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ICOMPTAMIX
 BLOC 3 NR 98 RUE ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR maroc
 SOCIETE DES EXPERTS EN VRD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 N°215 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 BLOC E AV ABDELLAH EL
 GUERSSIFI HAY AL HOUDA
 AGADIR - 80000 AGADIR

MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE DES EXPERTS EN VRD

 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ4جاز

DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 IMPORTATION ET

.EXPORTATION

 N°215  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 BLOC E AV ABDELLAH EL

 GUERSSIFI HAY AL HOUDA

 AGADIR - 80000 AGADIR

.MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2020 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  LAHOUSSINE CHRAA : لسيد 

500 حصة بقيمة 50.000,00 درهم 

للحصة .

 BOURA ILYAS :  500  لسيد 

درهم   50.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 LAHOUSSINE CHRAA  لسيد 

 CENTRE SIDI BIBI عنو نه) ( 

 CHTOUKA AIT BAHA 87272

.AGADIR MAROC

BOURA ILYAS عنو نه) (   لسيد 

 HAY ASSAKA BLOC NR 332

 TIKIOUINE AGADIR 80652

.AGADIR MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 LAHOUSSINE CHRAA  لسيد 

 CENTRE SIDI BIBI عنو نه) ( 

 CHTOUKA AIT BAHA 87272

AGADIR MAROC

BOURA ILYAS عنو نه) (   لسيد 

 HAY ASSAKA BLOC NR 332

 TIKIOUINE AGADIR 80652

AGADIR MAROC

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98032.

666I

AL AGADIR

شركـة تولو كطي
إعالن متعدد  لقر ر ت

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، أكاد4ر

شركـة تولو كطي »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  دو ر 

تادو رت  لدر ركة  أكاد 4ر    80000 

أكاد4ر  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  31 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  -1:  لذي  رقم  قر ر 

فسخ  شركاء  لشركة  قرر  ما4لي: 

نظر   ملمارستها  حد  ووضع   لشركة 

لعدم  لقيام بالهدف  ملطلوب.

على  4نص  :  لذي   2- رقم  قر ر 

بو ا  وقد تقرر تعيين  لسيد   ما4لي: 

مسؤول على تصفية وفسخ   امع  

 لشركة بما فيها مقرها  ال تماعي.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  ---:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: --

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98102.

667I

COMPTAFFAIRES

FAMILY DAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

FAMILY DAY شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة  ود 
 نفيست  لطابق  لسفلي عمارة 10 
شقة 10 بيتي سكان بني 4خلف - 

28800  ملحمد4ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FAMILY DAY
غرض  لشركة بإ4جاز : * مقهى 

*  لو بات  لسريعة.
:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ود  نفيست  لطابق  لسفلي عمارة 
10 شقة 10 بيتي سكان بني 4خلف - 

28800  ملحمد4ة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد سعيد  عر ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعيد  عر ني   لسيد 

شارع سبتة  قامة محلك عمارة  وه 

شقة 02 28800  ملحمد4ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعيد  عر ني   لسيد 

شارع سبتة  قامة محلك عمارة  وه 

شقة 02 28800  ملحمد4ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 223.

668I

 لزوين  ملصطفى

SHORE AGRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 لزوين  ملصطفى

عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5  لطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس  ملغرب

SHORE AGRI  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 20 مكرر 

شطرأ كاميليا - 50050 مكناس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.37163

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  29 د نبف   ملؤرخ في 

SHORE AGRI  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

شطرأ  مكرر   20 مقرها  إل تماعي 

مكناس  ملغرب   50050  - كاميليا 

نتيجة الزمة  لقطاع.
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و عين:

و  عزيز   لهلو ني   لسيد)ة( 

 50050 تجزئة كاميليا   20 عنو نه) ( 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 29 د نبف 2020 وفي 20 مكرر 

مكناس   50050  - كاميليا  شطرأ 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 20.

669I

FIDUCIA-MID

 ELECTRO MISSOURI
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98  لطابق  الول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 52350، ميدلت 

ميدلت

   ELECTRO MISSOURI SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 28 طريق 

مكناس ميمالل - 52350 ميدلت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  ELECTRO MISSOURI SARL AU

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع   ز ء 

و لدر  ات  و كسسو ر ت  لسيار ت 

 لنارية .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 28 طريق 

ميدلت   52350  - ميمالل  مكناس 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

4وسف  موالي   لسيد  مليسوري 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

4وسف  موالي   لسيد  مليسوري 

عنو نه) ( 77  طريق مكناس  52350 

ميدلت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4وسف  موالي   لسيد  مليسوري 

عنو نه) ( 77  طريق مكناس  52350 

ميدلت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2021 تحت رقم 25.

670I

STE AGEFICO SARL

 SOLUTION TRANSPORT

RAPIDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر  لخيام  لطابق  لثاني 
رقم 2 ، 90000، طنجة  ملغرب

 SOLUTION TRANSPORT

RAPIDE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بن توزين 

مجمع  لحسني عمارة CH 34 رقم 

8  - 90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.105773

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد  ملوعلي  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   35

حصة لفائدة   لسيد )ة( مر د  لشه2 

بتاريخ 31 4نا4ر 2021.

محمد  ملوعلي  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   30

سليمان  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملوعلي بتاريخ 31 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238720.

671I

fidaga

 PROMISOL *** SARL A
*** ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

 PROMISOL *** SARL A

ASSOCIE UNIQUE ***  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 368 

بلوك E  حي  لهدى  كاد4ر. - 80070 

أكاد4ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PROMISOL *** SARL A ASSOCIE

. *** UNIQUE
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 368 
 80070  - E  حي  لهدى  كاد4ر.  بلوك 

أكاد4ر  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد بوغالم  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بوغالم  لحسين عنو نه) ( 
E  حي  لهدى  كاد4ر.  368 بلوك  رقم 

80070 أكاد4ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوغالم  لحسين عنو نه) ( 
E  حي  لهدى  كاد4ر.  368 بلوك  رقم 

80070 أكاد4ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98188.
672I

global audit partners

MISTER LEE CATERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
MISTER LEE CATERING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 6 

أكتوبر رقم 6 شقة 3  - 20100  لد ر 
 لبيظاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MISTER LEE CATERING

خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملطاعم.

 6 شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

أكتوبر رقم 6 شقة 3  - 20100  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   650   :  لسيد ريان سبتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد مهدي سقلي حسيني :  350 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 10 عنو نه) (  ريان سبتي   لسيد 

حي  لهناء  لونشو  شارع  ليفموك 

20210  لد ر  لبيظاء  ملغرب.

حسيني  سقلي  مهدي   لسيد 

عارة  أسردون  عين  شارع  عنو نه) ( 
20260  لد ر  حي  لسالم   2 رقم   2

 لبيظاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 10 عنو نه) (  ريان سبتي   لسيد 

حي  لهناء  لونشو  شارع  ليفموك 

20210  لد ر  لبيظاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763326.

673I

 TRAVAUX CONSTRUCTION ET

MACONNERIES SARL

 TRAVAUX CONSTRUCTION

ET MACONNERIES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 TRAVAUX CONSTRUCTION ET

MACONNERIES SARL

 RES.BAB MSAMRIR IMM I

APPT Nº17 EL AZOUZIA RES.

 BAB MSAMRIR IMM I APPT

 Nº17 EL AZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TRAVAUX CONSTRUCTION ET

MACONNERIES SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 RES BAB وعنو ن مقرها  إل تماعي

 MSAMRIR IMM I APPT N°17

EL AZOUZIA  - 40000 مر كش  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 TRAVAUX CONSTRUCTION ET

. MACONNERIES SARL

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 RES BAB : عنو ن  ملقر  ال تماعي

 MSAMRIR IMM I APPT N°17

مر كش    EL AZOUZIA  - 20000

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد دحو كمال  :  2.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : بني  حمد   لسيد  4ت 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كمال   دحو   لسيد 
عر ض  لقلعة  دو ر  لبيشات  والد 
23000  لقلعة  لسر غنة   لسر غنة 

 ملغرب.
عنو نه) (  بني  حمد   لسيد  4ت 
  25000 ورز ز ت  نلو ت  دو ر  رك 

ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كمال   دحو   لسيد 
عر ض  لقلعة  دو ر  لبيشات  والد 
23000  لقلعة  لسر غنة   لسر غنة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1228.
672I

sofoget

PLANITOI NOA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PLANITOI NOA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 
276 شارع محمد  لخامس عمارة أ 
محل 1   12000  لقنيطرة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23977

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 09 د نبف 2020 تم  تحويل  

 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من » 
 لقنيطرة 276 شارع محمد  لخامس 
12000  لقنيطرة     1 عمارة أ محل 
تجزئة   135 » لقنيطرة  إلى   ملغرب« 

 ألمل   12000  لقنيطرة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81290.

675I

CORPORATE AUDIT GROUP

FIN-FLOUSS.COM
إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
225, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
FIN-FLOUSS.COM »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: تقاطع 
شارع موالي 4وسف وشارع أنفا - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.157017

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  25 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1.:  لذي 4نص على ما4لي: 
غالي  لصالح  لشريك  -بيع  ألسهم 

 لعر قي  لحسيني
قر ر رقم 2.:  لذي 4نص على ما4لي: 
ذ ت  شركة  إلى  تحويل  لشركة 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد
قر ر رقم 3.:  لذي 4نص على ما4لي: 
نها4ة  مهام  أعضاء مجلس  إلد رة 
)أ4ًضا  بابانا  علي  بن حرمة   لسيد  
 ، عام(  مد4ر  كرئيس  مهامه  نها4ة 
و لسيدة بسمات  لتغورفا�سي فهري 
غالي  لعر قي  لحسيني  و  لسيد  
مارية  لحسيني  لعر قي  و لسيدة 
عامة  كمد4رة  مهامها  نها4ة  )أ4ًضا 

منتدبة(
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قر ر رقم 2.:  لذي 4نص على ما4لي: 
نها4ة مهام مدقق  لحسابات

قر ر رقم 5.:  لذي 4نص على ما4لي: 
مارية  لعر قي  تعيين  آلنسة 
للشركة  كمسيفة  د4دة   لحسيني 
رقم  تعريفها  بطاقة  )مغربية، 
ملدة  للشركة  كمسيفة   )BE870007

غيف محدودة  
قر ر رقم 6.:  لذي 4نص على ما4لي:
تحيين   لنظام  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم .:  لذي 4نص على ما4لي: .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762132.

676I

ACCOMPT CONSULTING

FAST BAG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
FAST BAG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 طريق 
32 هاشمي ميلود حي  الندلس و دة 

- 60000 و دة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FAST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BAG

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 المتعة غيف  ملصحوبة

مر فق  بدون  نقل  لبضائع 

لحساب  لغيف.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 12 طريق 

32 هاشمي ميلود حي  الندلس و دة 

- 60000 و دة  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 FAST BAG  :  1.000  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 FAST BAG : 1000  لشركة 

بقيمة 100.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد منصوري عنو نه) ( 

12 طريق ت 32 ب هاشمي ميلود حي 

 الندلس  60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد منصوري عنو نه) ( 

12 طريق ت 32 ب هاشمي ميلود حي 

 الندلس  60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   20 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 235.

677I

19TRAVAUX MAROCAINE

19TRAVAUX MAROCAINE 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

19TRAVAUX MAROCAINE

 RUE ALMANSOUR ADDAHABI

 RES MAYSIL 1ERE ETAGE N°

 31 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 19TRAVAUX MAROCAINE 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملنصور  لدهبي  قامة ميسيل 
 لطابق  ألول رقم 31 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
108533

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.19TRAVAUX MAROCAINE
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لبناء  ملتنوعة ،  الستيف د و لتصد4ر 

، أعمال  لنظافة.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ميسيل   ملنصور  لدهبي  قامة 
 لطابق  ألول رقم 31 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد رشيد بوطيبي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوطيبي  رشيد   لسيد 
مليش   لقصر  لصغيف فحص  دو ر 

 نجرة 92152 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوطيبي  رشيد   لسيد 
مليش   لقصر  لصغيف فحص  دو ر 

 نجرة 92152 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

أكتوبر   06 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 232291.

678I

CRI MEKNES

L&M PRO-INVEST SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 L&M PRO-INVEST  

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لحا 2 كم 7 ، مجاط  - 500000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  

. L&M PRO-INVEST SARL

- لتفويج   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

إنشاء ت  أو  متنوعة  -أعمال 

و ستيف د وتصد4ر..

طريق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 500000  - ، مجاط    7  لحا 2 كم 

مكناس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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رأسمال  لشركة:   مبلغ 
200.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد  ملصطفى  لصغيف 
درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .
 لسيد لحسن  لصغيف :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملصطفى  لصغيف 
عنو نه) ( شقة 9  قامة  السماعيلية 

باالص م.ج 50000 مكناس  ملغرب.
 لسيد لحسن  لصغيف عنو نه) ( 
رقم 5  قامة باالص وقعة  لزالقة م.ج 

50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  لصغيف 
عنو نه) ( شقة 9  قامة  السماعيلية 

باالص م.ج 50000 مكناس  ملغرب
 لسيد لحسن  لصغيف عنو نه) ( 
رقم 5  قامة باالص وقعة  لزالقة م.ج 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 592.
680I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAGHLY
إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
225, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MAGHLY »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: ز وية 

شارع موالي 4وسف و شارع أنفا - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.151619
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  28 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1.:  لذي 4نص على ما4لي: 
حصة   1000 بيع  على   ملصادقة 
  تماعية لفائدة  لسيد غالي  لعر قي 

 لحسيني
قر ر رقم 2.:  لذي 4نص على ما4لي: 
قبول  لسيد غالي  لعر قي  لحسيني 

كشريك  د4د ووحيد
قر ر رقم 3.:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعد4ل  لقانون  ألسا�سي   -

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملقدمات
بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لرأسمال
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763935.
681I

كومافيد

 SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT
RAHDOUNI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وفاة شريك

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني و دة ، 

60000، و دة  ملغرب
 SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT

RAHDOUNI SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق عين 
بني مطهر حي  لوفاء زنقة ب 10 رقم 

67 - 60000 و دة  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.18529

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  إلعالم  4نا4ر   19  ملؤرخ في 
بوفاة  لشريك رهدوني 4حي و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2021 فبف 4ر   07 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 313   ، مفتاح   مريم   لسيد)ة( 
حصة .

 625   ، وليد رهدوني    لسيد)ة( 

حصة .

 625   ،  لسيد)ة( زكرياء رهدوني  

حصة .

 625   ،  لسيد)ة( محمد رهدوني  

حصة .

 312   ، نورة رهدوني    لسيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 372.

683I

AL AGADIR

شركـة سفامب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، أكاد4ر

شركـة سفام2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مـقـرهــا 

 ال تمـــاعــي حي  لكويرة رقم 122 

بلد4ة در ركة أكاد4ر أكاد4ر 80000 

أكاد4ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : ---

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركـة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

سفام2.

: صناعة   : غرض  لشركة بإ4جاز 

تسويق  ومعد ت  لصيد،  ملحقات 

،  إلستيف د  مو د  لصيد   ميع 

و لتصد4ر ، وأعمال مختلفة.

مـقـرهــا   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 122 رقم  حي  لكويرة   ال تمـــاعــي 

 80000 أكاد4ر  أكاد4ر  در ركة  بلد4ة 

أكاد4ر  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنعاللي  فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بنعاللي  فؤ د   لسيد 

أكاد4ر 80000 أكاد4ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بنعاللي  فؤ د   لسيد 

أكاد4ر 80000 أكاد4ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98115.

682I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

STE TOPE ONE 1 IMPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 تطو ن ، 93020، 

تطو ن  ملغرب

   STE TOPE ONE 1 IMPORT

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: قيسارية 

 لزهور  لرحمة شارع سيدي محمد 

 لبوزيدي رقم 18  - 93020 تطو ن 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.25357

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   01  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
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قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من 

شركة ذ ت مهام محدودة  لى شركة 

ذ ت مهام محدودة بشريك وحيد

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

شارع محمد  نقل مقر  لشركة من  

تطو ن  لى    3 رقم  بدر  د ود  قامة 

قيسارية  لزهور  لرحمة شارع سيدي 

محمد  لبوزيدي رقم 18 تطو ن

على  4نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

حصص  لسيد  مجموع  بيع  ما4لي: 

عبد  لحافظ  لعزوزي مغربي بطاقة 

ساكن بشارع   R  70372 وطنية رقم 

و  لتي  كويلما تطو ن   5 رقم  عرباوة 

تمثل نصف حصص  لشركة لفائدة 

مغربي  عبد  لحافظ  خد4م   لسيد 

 K  225593 رقم  وطنية  بطاقة 

 لساكن بشارع  لجيش  مللكي  قامة 
 لشارقة بلوك B ط 3 رقم 12 تطو ن.

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  ستقالة  لسيد عبد  لحافظ 

رقم  وطنية  بطاقة  مغربي   لعزوزي 

R 70372 ساكن بشارع عرباوة رقم 5 

كويلما تطو ن و  عفائه من  لتسييف و 

 بر ئه عن طيلة  لفتفة  لسابقة فيما 

سيكون  لسيد عبد  لحافظ  خد4م 

غيف  ملدة  و  للشركة  وحيد   مسيف  

محدودة ، 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحويل شكل  لشركة  لى شركة ذ ت 

مهام محدودة بشريك وحيد

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

مقر  لشركة قيسارية  لزهور  لرحمة 

رقم  محمد  لبوزيدي  سيدي  شارع 

18 تطو ن

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

لجميع   متالك  لشريك  لوحيد 

حصص  لشركة

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

توفر  ميع حصص  لشريك بخزينة 

 لشركة

بند رقم 12:  لذي 4نص على ما4لي: 
مسيف  عبد  لحافظ  خد4م   لسيد 

وحيد للشركة و ملدة غيف محدودة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 303.

686I

sofoget

CHATER HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CHATER HOUSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقنيطرة 
23 شارع  نو ل عمارة فلوري 11 

مكت2 2 ميموز  - 12000  لقنيطرة 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55331
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 27 نونبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
عمارة  شارع  نو ل   23 » لقنيطرة 
فلوري 11 مكت2 2 ميموز  - 12000 
»   لرباط  إلى   لقنيطرة  ملغرب« 
 لسوي�سي 1 زنقة  لريف و شارع إمام 
مالك كم 3.5 محل 1 - -----    لرباط  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 81052.

687I

 ئتمانية   لخبفة

SOLAH IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية   لخبفة

29  زنقة   ملد4نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب

SOLAH IMMOBILIER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 المان GH 18 عمارة 126 رقم 1 

مكت2 1 عين  لسبع - 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOLAH IMMOBILIER

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 1 رقم   126 عمارة   GH 18  المان 

20250  لد ر   - 1 عين  لسبع  مكت2 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ميلود  لهشمي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ميلود  لهشمي    لسيد 

دو ر بهيف رقم 163  هل  لغالم 20620 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  ميلود  لهشمي    لسيد 

دو ر بهيف رقم 163  هل  لغالم 20620 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762052.

688I

sofoget

CHATER HOUSE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CHATER HOUSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 

26 شارع أنو ل عمارة فلوري 11 

ميموز  مكت2 2   12000  لقنيطرة 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55331

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 نونبف   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة(   لشاطر  4اسين 

200 حصة   تماعية من أصل 200 

سعيد   )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 

 لشاطر بتاريخ 27 نونبف 2020.

)ة(   لشاطر   اد  تفويت  لسيد 

200 حصة   تماعية من أصل 200 

سعيد   )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 

 لشاطر بتاريخ 27 نونبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 81052.

689I
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sofoget

DASEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

DASEC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة  

مكت2 2 شارع إمام علي و سعد 
زغلول   12000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.50765

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 30 د نبف 2020 تم  تحويل  

 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من » 

شارع إمام علي   2 مكت2   لقنيطرة  

12000  لقنيطرة  زغلول    سعد  و 

ملوية  زنقة  »  لرباط  إلى   ملغرب« 

9  لطابق  عمارة   8 شقة  أكد ل 

 لتالت   -----  لرباط   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 26 4نا4ر 

2021 تحت رقم 81082.

690I

second negre

GRAND ART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

second negre

حي  ملسيفة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

 ملغرب

GRAND ART شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 225 

تجزئة لطيفة عين  لعودة - 12000 

تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

131885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRAND ART

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لعقاقيف بالتقسيط.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 225 

 12000  - تجزئة لطيفة عين  لعودة 

تمارة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 550   : ر وزي  بر هيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    :  لسيد  ملكي رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ر وزي  بر هيم   لسيد 

دو ر  والد بوطي2  ملنزه عين  لعودة 

12000 تمارة  ملغرب.

عنو نه) (  رشيد   لسيد  ملكي 

حي   17 رقم   1 بلوك   18 سكتور 

10000  لرباط   لرياض  لرباط 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  ر وزي  بر هيم   لسيد 

دو ر  والد بوطي2  ملنزه عين  لعودة 

12000 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2865.

691I

second negre

TAMSNA STEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

second negre

حي  ملسيفة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

 ملغرب

TAMSNA STEL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 265 

تجزئة خالد سيدي 4حي زعيف - 

12000 تمارة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.131269

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  و د  لشيحي  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

د نبف   22 بتاريخ  حفيظ  لشيحي 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   26 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2810.

692I

fiduciaire abrouki khadija

HMOUDA BOUHANANA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 HMOUDA BOUHANANA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 289 

تجزئة عين سليم  نوب   لنخيل 

مر كش مر كش 20000 مر كش 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HMOUDA BOUHANANA

:  ملقاوالت  غرض  لشركة بإ4جاز 

و الشغال  ملختلفة + بيع مو د  لبناء.

 289  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سليم  نوب   لنخيل  عين  تجزئة 

مر كش   20000 مر كش  مر كش 

 ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوهنانة   لسيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوهنانة  محمد   لسيد 

مؤسسة محمد  لخامس باب غمات 

20000 مر كش  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بوهنانة  محمد   لسيد 

مؤسسة محمد  لخامس باب غمات 

20000 مر كش  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

رقم  تحت   2021 4نا4ر   27

.M01_21_2258144
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ACCOMPT CONSULTING

MEDITERRANEO DENTAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 MEDITERRANEO DENTAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 283 زنقة 

فوغال حي  لر مي 1 بركان  بركان 

63300  بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEDITERRANEO DENTAL

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معد ت ومنتجات ط2  ألسنان

 ستيف د وتصد4ر.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 283 زنقة 

بركان  بركان    1 حي  لر مي  فوغال 

63300  بركان  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

دونطال  ميد4تيف نيو   لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : دونطال  ميد4تيف نيو   لشركة 

1000 بقيمة 100.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة أنيسة  لعماري عنو نه) ( 

دو ر بنشنوف بوغريبة بركان 63300 

بركان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة أنيسة  لعماري عنو نه) ( 

دو ر بنشنوف بوغريبة بركان 63300 

بركان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 33.

692I

GECAFISC

NABLAPACK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

NABLAPACK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

يعقوب  ملنصور زنقة حاج  ياللي 

 لعوفيف  لطابق  الر�سي رقم 16 

 لد ر لبيضاء - 20200  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12929

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 07 نونبف 2018 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

حاج  زنقة  يعقوب  ملنصور  »شارع 

 ياللي  لعوفيف  لطابق  الر�سي

 20200  - 16  لد ر لبيضاء  رقم   
 18 »كم  إلى   لد ر لبيضاء  ملغرب« 
طريق  لجد4دة السيالت  ماعة حد 
برشيد    26202  - برشيد   لسو لم 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4وليوز   11 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2019 تحت رقم 1221.
695I

ADVISORIS

 LA SOCIETE AFRICAINE DE
NUTRITION ANIMALE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 LA SOCIETE AFRICAINE DE
NUTRITION ANIMALE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 شارع 
لوسيفن إقامة لطيفة ،  لطابق  ألول 
مكت2 رقم 3 منطقة مستشفيات - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LA SOCIETE AFRICAINE DE

.NUTRITION ANIMALE

تصنيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

علف  لحيو نات و لدو  ن.

صناعة  لحبوب.

 لتجارة في  ألعالف  لحيو نية ؛

 ستيف د وتصد4ر  ميع  ملنتجات 

 لتي تتعلق بشكل مباشر وغيف مباشر 

باملوضوع  ملذكور أعاله..

12 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
لوسيفن إقامة لطيفة ،  لطابق  ألول 

 - منطقة مستشفيات   3 مكت2 رقم 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كمال  لبوزكوري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد كمال  لبوزكوري عنو نه) ( 
زنقة  لورود رقم 137  ملنتزه  50000 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد كمال  لبوزكوري عنو نه) ( 
زنقة  لورود رقم 137  ملنتزه  50000 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763299.

696I

CABINET COMPTABLE SAKHI

SADRI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 4و د 

مقرها  ال تماعي باملغرب

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

SADRI CAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
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وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1121 

 لرقم 2-5 مسجد عمر بن  لخطاب 

حي  لصدري - 20650  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

4و د مقرها  ال تماعي باملغرب«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.382313

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 

 SADRI CAR إغالق فرع تابع لشركة

في  لرقم  عنو نه  و لكائن   - تسميته 

مسجد  لسلسبيل عين   2 2  لزنقة 

 لسبع - 20590  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762162.

697I

L2PCONSEIL

أز باتيس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

L2PCONSEIL

 HAY ADIL HAY MOHAMADI،

20570، CASA MAROC

أز باتيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي منصور 1 

بلوك 50 زقم 222  سيدي  لبفنو�سي 

20620  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

322277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2015 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أز   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

باتيس.
غرض  لشركة بإ4جاز : أز باتيس.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : منصور 1 
بلوك 50 زقم 222  سيدي  لبفنو�سي 

20620  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  4اسين  عز مي   لسيد 
شقة  4وسف  ملزد غي  أبو  زنقة   25
20320  لد ر  لبيضاء  ألفيلليت   3

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4اسين  عز مي   لسيد 
شقة  4وسف  ملزد غي  أبو  زنقة   25
20320  لد ر  لبيضاء  ألفيلليت   3

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2015 تحت رقم 570908.
698I

ADVISORIS

لوتانا
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

لوتانا شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 شارع 
لوسيفن إقامة لطيفة ،  لطابق  ألول 
مكت2 رقم 3 منطقة مستشفيات - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : لوتانا.

شر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وبيع وتسويق مستحضر ت  لتجميل 

وعطور  لغرف  و لشموع  و لعطور 

متعلقة  أخرى  خدمة  أو  منتج  وأي 

بالنشاط ؛

  ستيف د وتصد4ر وتوزيع وتأ يف 

و لتجزئة:  بالجملة  وتسويق  و قتناء 

_  ميع  منتجات  لتجميل   ميع 

منتجات   _ ماكينات  لتجميل 

 لتجميل.

و ألدو ت  بيع  ميع  ملنتجات 

 ملتعلقة بنظافة  ملرأة و لرضع ؛

بيع  ميع  لزينة ، و ميع عناصر 

 ملوضة ذ ت  لطابع  لتز4يني أو  مللبس 

، وبشكل عام ؛.

12 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
لوسيفن إقامة لطيفة ،  لطابق  ألول 

 - منطقة مستشفيات   3 مكت2 رقم 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة عزيزة خلخال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة عزيزة خلخال عنو نه) ( 

 20800   92 نيس  لرقم  تجزئة 

 ملحمد4ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة عزيزة خلخال عنو نه) ( 
 20800   92 نيس  لرقم  تجزئة 

 ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763500.

699I

St kalimour sarlau

شركة كاليمور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

St kalimour sarlau
سيدي سليمان ، 12200، سيدي 

سليمان  ملغرب
شركة كاليمور شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 122 
تجزئة  ليل  لتازي - 12200 سيدي 

سليمان  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1925

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2021 4نا4ر   07 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة من » شغال مختلفة

 عمال  لنظافة
 لبستنة« إلى » شغال مختلفة

 عمال  لنظافة
 لتجارة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 05 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 31/2021.

700I

FARAH CONSEILS

NOMINAL CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC
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NOMINAL CONSEIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

مند رونا رقم 27 سيدي معروف - 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.221009

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  23 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت   NOMINAL CONSEIL

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   20.000

 27 رقم  مند رونا  تجزئة   إل تماعي 

20520  لد ر   - معروف  سيدي 

 لبيضاء  ملغرب نتيجة لنظر  للوضع 

 القتصادي و  لعجز  لد ئم.

و عين:

عبد  لرحيم   لسيد)ة(  لشفاعي  

رقم  مند رونا  تجزئة  عنو نه) (  و 

20520  لد ر  معروف   سيدي   27

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2020 د نبف   23 بتاريخ 

 - سيدي معروف   27 رقم  مند رونا 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761022.

701I

AMOURI CONSULTING

 LA SOCIETE AFRICAINE DE
NUTRITION ANIMALE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 LA SOCIETE AFRICAINE DE

NUTRITION ANIMALE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 12 
زنقة لوسيفن إقامة لطيفة  لطابق 

 ألول مكت2 رقم 3 حي  ملستشفيات  

- 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 LA SOCIETE AFRICAINE DE

.NUTRITION ANIMALE

تصنيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألعالف  ملركبة لتغذ4ة  لحيو نات.
 12 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
لطيفة  لطابق  إقامة  لوسيفن  زنقة 

3 حي  ملستشفيات    ألول مكت2 رقم 

- 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كمال  لبوزكوري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كمال  لبوزكوري   لسيد 
عنو نه) ( زنقة  لورود رقم 137  ملنزه 

50050  مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كمال  لبوزكوري   لسيد 
عنو نه) ( زنقة  لورود رقم 137  ملنزه 

50050  مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

702I

PROXY FINANCE

 SOCIETE NATURELLE ET
TRADITIONNELLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 SOCIETE NATURELLE ET

TRADITIONNELLE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لسبيطي  وريكة عمالة إقليم  لحوز  

- 20000  وريكة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE NATURELLE ET

. TRADITIONNELLE
تشغيل   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

مطحنة  لحناء
و لتجزئة  بالجملة  -  لتوزيع 

ملستحضر ت  لتجميل  لعضوية ؛
توزيع  ملنتجات  لغذ ئية   -
أي  وبيع  وإنتاج  و لتجزئة  بالجملة 
مادة غيف غذ ئية ، وال سيما  ملنتجات 

 لنباتية وأي مشتقات ؛.
دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لسبيطي  وريكة عمالة إقليم  لحوز  

- 20000  وريكة   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 333   : خالد  لغزو ني   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عمر  لغزو ني :  333 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 332   : ميلود  لغزو ني   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد  لغزو ني   لسيد 
 ملسيفة 1 حرف س رقم 216  20000 

مر كش   ملغرب .
عنو نه) (  عمر  لغزو ني   لسيد 
 ملسيفة 1 حرف س رقم 216  20000 

مر كش   ملغرب .
 لسيد ميلود  لغزو ني عنو نه) ( 
 ملسيفة 1 حرف س رقم 216  20000 

مر كش   ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عمر  لغزو ني   لسيد 
 ملسيفة 1 حرف س رقم 216  20000 

مر كش   ملغرب 
عنو نه) (  خالد  لغزو ني   لسيد 
 ملسيفة 1 حرف س رقم 216  20000 

مر كش   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 120057.

703I

FNMCOMPTA

VAIVRE TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
VAIVRE TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 203 
تجزئة  لسانية  ملجموعة ب - طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VAIVRE TRANS
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.
 203  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تجزئة  لسانية  ملجموعة ب - طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لبسبا�سي محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  :  لسيد  لبسبا�سي محمد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لبسبا�سي محمد عنو نه) ( 
مجمع كنوز 1/2 ع 7 رقم 126 كزنا4ة 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لبسبا�سي محمد عنو نه) ( 
مجمع كنوز 1/2 ع 7 رقم 126 كزنا4ة 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1123.

702I

LA COMPTACTIVE SARL AU

 LABORATOIRE GÉNÉRAL
 DES BÂTIMENTS & ROUTES

-LGBR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكت2 8ـــB  لطابق 
 لثالت شارع موالي رشيد كليز 

مر كش ، 20000، مر كش  ملغرب
 LABORATOIRE GÉNÉRAL DES
 BÂTIMENTS & ROUTES -LGBR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 شارع 
محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 

 لخامس  لشقة رقم 33  ليز 
مر كش - 20000  مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LABORATOIRE GÉNÉRAL DES

.BÂTIMENTS & ROUTES -LGBR
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
- لدر سات  لجيوتقنية  لجيولو ية 

و لهيدرولو ية و لبيئية
- لخبف ت  لتقنية

-مر قبة  ودة  ملو د  ملستخدمة 
في  لبناء و ألشغال  لعامة

55 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 
 لخامس  لشقة رقم 33  ليز مر كش 

- 20000  مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  ماد :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  ماد   لسيد 
مر كش   20130  210 تاركة رقم  حي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي   لسيد محمد  ماد عنو نه) ( 
تاركة رقم 210 20130 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120192.

705I

ADVISORIS

إماتيف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

إماتيف شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 120 ، 
شارع أنفا ،إقامة مريم ،  لطابق  ألول 
،شقة  bx1 ، ز وية  لجز ئر - 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287517

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 10 
نونبف 2020 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : إماتيف.

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لتطوير 

لبناء  وشر ء  ألر �سي   ،  لعقاري 

سكنية  وحد ت  أو  عقاري  مجمع 

لالستخد مات  لسكنية أو  لتجارية ؛

-  لشركة في  ميع  ملو قع و ميع 

تلك  وخاصة  أعمال  لتقسيم 

و لصرف  لصحي  بالطرق   ملتعلقة 

وكذلك  ألعمال  إلنشائية  و لكهرباء 

و لطالء و لعزل  ملائي ونجارة  ألملنيوم 

و لخش2 و ملعدن ؛

- حيازة  ميع  ملمتلكات و لحقوق 

وتشغيلها  وغيف  ملنقولة   ملنقولة 

وإد رتها وربما إعادة بيعها ؛

-  ملر قبة و لخبفة و إلشر ف على 

و ملنشآت  لهندسية  كافة  لعقار ت 

 ملدنية..

 ،  120  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

،  لطابق  مريم  ،إقامة  أنفا  شارع 

 - ز وية  لجز ئر   ،  bx1 ،شقة    ألول 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عاطفي  عبد  لو حد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عاطفي  عبد  لو حد   لسيد 

حي  ملد4نة  لجد4دة  عنو نه) ( 

20160  سفي  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عاطفي  عبد  لو حد   لسيد 

حي  ملد4نة  لجد4دة  عنو نه) ( 

20160  سفي  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763383.

706I

CABINET COMPTABLE SAKHI

NEST CAFÉ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
Nest Café شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 M2 وعنو ن مقرها  إل تماعي

إقامات  لحد4قة  لدرج 2  لطابق 
 ألر�سي حي  ملر�سى - 28999 

 ملحمد4ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Nest  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.Café
: مجموعة  غرض  لشركة بإ4جاز 
و سعة من  لخدمات  ملعدة لتشغيل 
، محل  لو بات  ، قاعة شاي  مقهى 
محل  آليس   ، بيتز4ريا   ،  لخفيفة 

كريم ، مطعم..
 M2  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2  لطابق  إقامات  لحد4قة  لدرج 
 ألر�سي حي  ملر�سى - 28999  ملحمد4ة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لبشيفي مصطفى :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى   لسيد  لبشيفي 
زنقة عالل بن أحمد   117 عنو نه) ( 
بلفد4ر   10 5  لشقة  أمكيك  لطابق 

20303  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مصطفى   لسيد  لبشيفي 
زنقة عالل بن أحمد   117 عنو نه) ( 
بلفد4ر   10 5  لشقة  أمكيك  لطابق 

20303  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 131.
707I

 لزوين  ملصطفى

DYOUR SALAM IMPORT-
EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 لزوين  ملصطفى
عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5  لطابق 
3 حمرية ، 50000، مكناس  ملغرب

DYOUR SALAM IMPORT-
EXPORT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 
128 شارع 26 شطر 3 حي  المان  - 

50050 مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.37505

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 نونبف   09 في   ملؤرخ 
DYOUR SALAM IMPORT- حل 
مسؤولية  ذ ت  شركة   EXPORT
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

 26 128 شارع  مقرها  إل تماعي رقم 

شطر 3 حي  المان  - 50050 مكناس 

 ملغرب نتيجة الزمة  لقطاع.

و عين:

و  شقرون  لوطفي     لسيد)ة( 

فرنسا   82000 فرنسا  عنو نه) ( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 128 2020 وفي رقم  نونبف   09 بتاريخ 

شارع 26 شطر 3 حي  المان  - 50050 

مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   22 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 650.

708I

إئتمانيات  لدريوش

HMKM COMPANY sarl au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 

ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 HMKM COMPANY sarl au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

صالح  لد4ن  ال4وبي  قامة  لسعادة 

2 رقم 22 - 92000  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HMKM COMPANY sarl au
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 Commercialisation de fruits &

.légumes
59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
صالح  لد4ن  ال4وبي  قامة  لسعادة 
2 رقم 22 - 92000  لعر ئش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مكرم  مبفوك   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مكرم  مبفوك   لسيد 
59 شارع صالح  لد4ن  ال4وبي  قامة 
 لسعادة 2 رقم 20  92000  لعر ئش 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (    مكرم  مبفوك   لسيد 
59صالح  لد4ن  ال4وبي  قامة 
 لسعادة 2 رقم 20  92000  لعر ئش 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 125.

709I

FIJUCOM

PARA BEN WAZIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

PARA BEN WAZIZ شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 121شارع 
لحسن ويدر كريم 1 بن  د4ة - 
20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286697

 31 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PARA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BEN WAZIZ
شر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
مستحضر ت  و ستيف د  ميع  وبيع 

 لتجميل.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 121شارع 
 - بن  د4ة   1 كريم  ويدر  لحسن 

20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد صالح  لد4ن  لبز4دي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : 4وسفي  4اسمنة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
صالح  لد4ن  لبز4دي   لسيدة 
ميمار  تجزئة   2 زنقة   68 عنو نه) ( 
20220  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا  

 ملغرب.
 لسيدة 4اسمنة 4وسفي عنو نه) ( 
كاليفورنيا   ميمار  تجزئة   2 زنقة   68

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صالح  لد4ن  لبز4دي   لسيد 
ميمار  تجزئة   2 زنقة   68 عنو نه) ( 
20220  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762569.
710I

CAGEC

 SOCIETE DE RACCORD ET
DE FLEXIBLE - SORAFLEX

إعالن متعدد  لقر ر ت

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE RACCORD ET DE
FLEXIBLE - SORAFLEX »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 80 زنقة 

عمر  بن  لعاص  لصخور  لسود ء  - 
20320   لد ر لبيضاء     ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.27767
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  12 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي:  
12000 حصة  قبول و تزكية تفويت 
نور لد4ن  خلدون  طرف  لسيد  من 
إلى  لسيد 4وسف رزيق و قبول هذ  

 الخيف كشريك
على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
قبول  ستقالة  لسيد خلدون  ما4لي: 
نور لد4ن من منصبه كمسيف للشركة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين   لسيد 4وسف رزيق  و  لسيدة 
خلدون  و لسيد  سميفة  ملزكلدي  

نور لد4ن كمسيف4ن للشركة
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
بين  لسيد   قر ر  لتوقيع  ملشتفك 
سميفة  و  لسيدة  رزيق    4وسف 
 ملزكلدي  أو بين  لسيد 4وسف رزيق  

و لسيد خلدون نور لد4ن  
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي:   
لرأسمال  تعد4ل   لحصص  ملكونة   

 لشركة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758609.
711I

FIDUCIA-MID

AY CONCEPT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98  لطابق  الول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 52350، ميدلت 

ميدلت

AY CONCEPT SARL    شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 53  زنقة 

موالي 4وسف - 52350 ميدلت 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1603

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   20  ملؤرخ في 

 AY شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

CONCEPT SARL     مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

4وسف  موالي  زنقة    53  إل تماعي 

 : ميدلت  ملغرب نتيجة ل   52350  -

 لحل  ملسبق للشركة.

زنقة   53 و حدد مقر  لتصفية ب 

ميدلت   52350  - 4وسف  موالي 

 ملغرب. 

و عين:

و  حبيبي  4وسف    لسيد)ة( 

عتمان  بوكافر  زنقة   02 عنو نه) ( 

ميدلت  ملغرب   52350  ومو�سى  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2021 تحت رقم 29.

712I

N2M CONSEIL-SARL

CARTOGRAPH DIGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CARTOGRAPH DIGITAL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي روي�سي 

شارع  بن سينا رقم 30  زغنغان - 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARTOGRAPH DIGITAL

وكالة   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 شهار و طباعة و تو صل

مستلزمات  تركي2  و  بيع   -

 العالميات و  ملكات2.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي روي�سي 

 - 30  زغنغان  رقم  شارع  بن سينا 

62000  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد بويمجان محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بويمجان محمد عنو نه) ( 
 62000 حي  مشروبا  زغنغان 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بويمجان محمد عنو نه) ( 
 62000 حي  مشروبا  زغنغان 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 199.

713I

AMJ MANAGEMENT

 TANGER SUPPLIERS
COMPANY S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة   الردن   قامة 4امنة   2  لطابق 

 الول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة  ملغرب

 TANGER SUPPLIERS COMPANY
S.A.R.L  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  
 الردن  قامة 4منا 2   لطابق  ألول 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TANGER SUPPLIERS COMPANY

. S.A.R.L

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
تقد4م  و  وتصد4ر  لبضائع  ملختلفة 

 لخدمات للشركات .
شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2   لطابق  ألول  4منا   الردن  قامة 
طنجة    90000  - طنجة   ،  30 رقم 

 ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 FABIO MASSIMO   ,  لسيد 
VILLA DESIDERI :  50 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
  LORENZO GAETA   :  لسيد 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 FABIO MASSIMO  لسيد 
عنو نه) (   VILLA DESIDERI
طنجة    ESPAGNOLE 90000

 ملغرب .
  LORENZO GAETA  لسيد 
طنجة    ITALIEN  90000 عنو نه) ( 

 ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 FABIO MASSIMO  لسيد 
عنو نه) (   VILLA DESIDERI

ESPAGNE  90000 طنجة   ملغرب 
  LORENZO GAETA  لسيد 
  ZOLA PREDOSA ITALIE ) (عنو نه

90000 طنجة   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238981.
712I

EURO DENTAIRE SARL

EURO DENTAIRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

EURO DENTAIRE SARL
 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA II 6ème étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

EURO DENTAIRE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : طريق 

 لرباط سناء 2 زنقة 2 رقم 1 تجزئة 

11 - 90000 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.73185

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 4وليوز   10 في   ملؤرخ 

EURO DENTAIRE شركة ذ ت  حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
تجزئة   1 2 رقم  زنقة   2  لرباط سناء 

نتيجة  طنجة  ملغرب   90000  -  11

ملشكال في  لتمويل و  ملنافسة.

و عين:

 لسيد)ة(  سماء    لنيتي لحسن و 
عنو نه) ( زنقة بغد د  قامة بدر رقم 

طنجة  ملغرب كمصفي   90000   17

)ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

طريق  وفي   2020 4وليوز   10 بتاريخ 
تجزئة   1 2 رقم  زنقة   2  لرباط سناء 

11 - 90000 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238513.

715I

PRACOFOR SARL

KAOUACHI TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PRACOFOR SARL

31 ، شارع  لقدس ، 60000، و دة 

 ملغرب

KAOUACHI TRAVAUX  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة طريق 
عين بني مطهر قيسارية  لخيف4ة 
رقم 63   - 60000 و دة  ململكة 

 ملغربية.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16779

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ     KAOUACHI TRAVAUX
وعنو ن  درهم   300.000 رأسمالها 
عين  طريق  زنقة  مقرها  إل تماعي 
بني مطهر قيسارية  لخيف4ة رقم 63   - 
60000 و دة  ململكة  ملغربية نتيجة 

ل : •  لحل  ملقدم للشركة .
زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
طريق عين بني مطهر قيسارية  لخيف4ة 
و دة  ململكة   60000  -    63 رقم 

 ملغربية. 
و عين:

و  كعو �سي   حميد    لسيد)ة( 
تجزئة  لخضر  �سي  حي  عنو نه) ( 
 60000   16 رقم  م6  زنقة  مشيور 
)ة(  و دة  ململكة  ملغربية كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
زنقة   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
طريق عين بني مطهر قيسارية  لخيف4ة 

رقم 63 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 206.

716I

K2S TRADE SARL

K2S TRADE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

K2S TRADE SARL
تجزئة  ملسيفة ف ب 29  لطابق 

 لثالث  لشقة  لرقم 19 ، 28800، 
 ملحمد4ة  ملغرب
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K2S TRADE SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ملسيفة ف ب 29  لطابق  لثالث 

 لشقة  لرقم 19 - 28800  ملحمد4ة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 K2S  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRADE SARL

غرض  لشركة بإ4جاز : - لتجارة

- الشغال  ملختلفة

- الستيف د و  لتصد4ر

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

29  لطابق  لثالث  ب  ف   ملسيفة 

19 - 28800  ملحمد4ة   لشقة  لرقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : سعدي  فدوة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 750   : خباز  �سي محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعدي  فدوة   لسيدة 

تجزئة نيس رقم88   2 شارع  لحسن 

28800  ملحمد4ة  ملغرب.

 لسيد �سي محمد خباز عنو نه) ( 

28800  ملحمد4ة  620حي  لقدس 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعدي  فدوة   لسيدة 

تجزئة نيس رقم88   2 شارع  لحسن 

28800  ملحمد4ة  ملغرب

 لسيد �سي محمد خباز عنو نه) ( 

28800  ملحمد4ة  620حي  لقدس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 226.

717I

L2PCONSEIL

أز باتيس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

L2PCONSEIL

 HAY ADIL HAY MOHAMADI،

20570، CASA MAROC

أز باتيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي منصور 1 

بلوك 50 رقم 222 سيدي  لبفنو�سي 

20620  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.322277

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 09 أبريل 2018 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»منصور 1 بلوك 50 رقم 222 سيدي 

20620  لد ر  لبيضاء   لبفنو�سي 

بن  مختار  شارع   865« إلى   ملغرب« 

262  لقدس  رقم  أحمد  لكرناوي 

20620  لد ر  سيدي  لبفنو�سي 

 لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2018 تحت رقم 665281.

718I

د4و ن  الستاد محمد  مين بنيس- موثق بطنجة

STE AUTO TETOUAN PARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق

ساحة موز ر، زنقة  ليمن، ز وية 
زنقة  الردن،  لطابق  لثاني، رقم 6 ، 

90000، طنجة  ملغرب

 STE AUTO TETOUAN PARK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لسوق 

 لقد4م، تطو ن بارك، رقم 8 - 

93000 تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19521

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 شتنبف   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

هاني  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   50

حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد  لقادر 

هاني بتاريخ 09 شتنبف 2020.

هاني  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   20

حصة لفائدة   لسيد )ة( فتيحة  كز ر 

بتاريخ 09 شتنبف 2020.

هاني  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة   تماعية من أصل   10

حصة لفائدة   لسيد )ة( وسيلة  هاني 

بتاريخ 09 شتنبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

د نبف   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 6123.

719I

NADOFISC SARL

AKAOUCH RIHAM TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2  لناضور ، 62000، 

 لناضور  ملغرب

 AKAOUCH RIHAM TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

عنا4ة رقم 216 حي  ملسيفة 

ميضار قليم  لدريوش - 62502 

 لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AKAOUCH RIHAM TRANS

- لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عن  نيابة  للبضائع  و لدولي   لوطني 

 آلخرين

- ستيف د و تصد4ر.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

حي  ملسيفة   216 رقم  عنا4ة  تجزئة 

 62502  - ميضار قليم  لدريوش 

 لدريوش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.500   : حمزة  كعوش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.500   : عمر  كعوش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حمزة  كعوش   لسيد 

تجزئة عنا4ة ميضار لدريوش 62502 

 لدريوش  ملغرب.

عنو نه) (  عمر  كعوش   لسيد 

تجزئة عنا4ة ميضار لدريوش 62502 

 لدريوش  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حمزة  كعوش   لسيد 

تجزئة عنا4ة ميضار لدريوش 62502 

 لدريوش  ملغرب

عنو نه) (  عمر  كعوش   لسيد 

تجزئة عنا4ة ميضار لدريوش 62502 

 لدريوش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالدريوش    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 12.

720I

MACHARIQ AYA IMMO

-لها سرغينة        

LAHA SERGHINA -
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE LAHA SERGHINA . SARL

 DOUAR TABAINOUT

 SERGHINA ، 33003،

BOULEMANE MAROC

 LAHA -        لها سرغينة-

SERGHINA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بدو ر 

تبا4نوت سرغينة - 33003 بوملان 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

-لها   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAHA SERGHINA -        سرغينة

-صاح2   : غرض  لشركة بإ4جاز 

محطة خدمة  لسيار ت.

بدو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بوملان   33003  - سرغينة  تبا4نوت 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد محمد ز هي  

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيدة نعيمة  طرطور  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50000  : ز هي   محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 لسيدة نعيمة  طرطور  : 50000 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد ز هي  عنو نه) ( دو ر 
مرموشة   سرغينة  موز ر  تبا4نوت 

33003 بوملان  ملغرب.
 لسيدة نعيمة  طرطور  عنو نه) ( 
دو ر تبا4نوت سرغينة 33003 بوملان 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
دو ر   لسيد علي مزوز عنو نه) ( 
بوملان   33003 سرغينة    فقيفن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية ببوملان  

2021 تحت رقم 2021/22.

721I

كافجيد

BRICOMONDIAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
 اللفة، 20220،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
BRICOMONDIAL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 لسفلي، بقعة رقم 3، تجزئة سلو ن 
حي  أللفة - 20230  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRICOMONDIAL
غرض  لشركة بإ4جاز :  ملتا رة في 

 لعقاقيف و  لسانيتيف.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
3، تجزئة سلو ن   لسفلي، بقعة رقم 
20230  لد ر  لبيضاء   - حي  أللفة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنشرك   لسيد  لعربي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بنشرك   لسيد  لعربي 
2  أللفة  2  لشقة  رقم   183 زنقة 

20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بنشرك   لسيد  لعربي 
2  أللفة  2  لشقة  رقم   183 زنقة 

20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762021.

722I

CABINET RAMI EXPERTISE

IBM3
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

IBM3 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

رقم 96 ،  لطابق  لثاني  ملنطقة 

 لصناعية عين  لشق ، فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.IBM3 : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

مؤسسة   : غرض  لشركة بإ4جاز 

)توظف  لتصنيع  ملالبس  صناعية 

أكثف من عشرة أشخاص(.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

،  لطابق  لثاني  ملنطقة   96 رقم 

 - فاس   ، عين  لشق   لصناعية 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : بود4ن  مليكة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   :  لسيد عبد  لقادر ملولي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بود4ن  مليكة   لسيدة 
زو غة   9 زنقة  سكينة  لال  حي   33

 لعليا فاس 30000 فاس  ملغرب.
 لسيد عبد  لقادر ملولي عنو نه) ( 
223 حي  الد رسة فاس 30000 فاس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بود4ن  مليكة   لسيدة 
زو غة   9 زنقة  سكينة  لال  حي   33

 لعليا فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 582.

723I

LA COMPTACTIVE SARL AU

SL MONEY SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكت2 8ـــB  لطابق 
 لثالت شارع موالي رشيد كليز 

مر كش ، 20000، مر كش  ملغرب
SL MONEY SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 شارع 
محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 

 لخامس  لشقة رقم 33  ليز 
مر كش - 20000  مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MONEY SERVICES

-تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 المو ل

-تحويل  لعمالت
- ليانصي2.

55 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 
 لخامس  لشقة رقم 33  ليز مر كش 

- 20000  مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 290   : وفاء  بوشعيد   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 510   : لكدوري  سميف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة وفاء  بوشعيد عنو نه) ( 
رياض  لسالم   3 منار  حي  لشرف 

مر كش 20100 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  لكدوري  سميف   لسيد 
 156 رقم  نافيجليو كر ند  فيا  لز 4ا 
ميلناو  4طاليا 20122 ميلناو  4طاليا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة وفاء  بوشعيد عنو نه) ( 
رياض  لسالم   3 منار  حي  لشرف 

مر كش 20100 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120191.

722I

 ئتمانية ما ستف ل

AL MIBOU NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

 ئتمانية ما ستف ل
تجزئة السيكون  لقطعة 7/17 ز وية 

زنقة طنجة و زنقة  بن  لخطي2 
 ألطلس فاس ، 30100، فاس 

 ملغرب

AL MIBOU NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي متجر 2  

 لقطعة 67 تجزئة  اد عين  قادوس 

متجر 2   لقطعة 67 تجزئة  اد عين  

قادوس 30000 فاس  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25129

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تغييف   2020 نونبف   26  ملؤرخ في 

»بيع قطع غيار  نشاط  لشركة من 

 لسيار ت 

بيع زيوت  ملحركات و  لتشحيم« 

إلى »بيع مو د  لتجميل و  لعطور ».

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   22 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3781/2020.

725I

CABINET COMPTABLE SAKHI

إقامات تفوكت
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

إقامات تفوكت »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 لد4ار  لجد4دة  لرقم 2  لزنقة 6 

عين  لشق - 20260  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.162719

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2011 4ونيو   03  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1 تفويت حصص:  لذي 
فوت  لسيد مفتي  4نص على ما4لي: 
عبد  لرحيم 200 حصة من فئة 200 
إقامات  في شركة  4ملكها  درهم  لتي 
ر هيم  إلى  لسيد  ش.م.م   تفوكت 

محمد.
تغييف  لشكل  لقانوني   2 قر ر رقم 
ما4لي:  على  4نص  للشركة:  لذي 
إلى  تفوكت  إقامات  شركة  تحويل  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.
3  ستقالة مسيف:  لذي  قر ر رقم 
قبول  ستقالة  ما4لي:  على  4نص 
 لسيد مفتي عبد  لرحيم من منصبه 

كمسيف ثاني للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
محمد،  لشريك  ر هيم   لسيد  
ا نقد4ًا 

ً
 لوحيد، 4حضر للشركة مبلغ

4بلغ  مائتان ألف )200.000( درهم.
على  4نص  7:  لذي  رقم  بند 
مال  لشركة  رأس  4بلغ  ما4لي: 
وهي  درهم.   )200.000( ألف  مائتي 
)1000( حصة من  مقسمة إلى ألف 
للحصة،  درهم    )200( مائتي  فئة 
بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  مكتتبة 
ر هيم  للسيد  بالكامل  ومخصصة 

محمد،  لشريك  لوحيد.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762390.
726I

DEMER CONSULTING

BRIDGE IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،،  لد ر لبيضاء  ملغرب
BRIDGE IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 119 شارع 

عبد ملومن  لطابق 2 رقم 18  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 200000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRIDGE IMMO

مطور   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقار ت 

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 119 شارع 
18  لد ر  رقم   2 عبد ملومن  لطابق 

 200000  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد بوعزة عسوي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  :   لسيد بوعزة عسوي  

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد بوعزة عسوي  

بوسكورة    11 رقم  تجزئة  لد لية 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد بوعزة عسوي  

بوسكورة    11 رقم  تجزئة  لد لية 

200000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762277.
727I

AJBAR CONSULTING

STE MECA BROD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
 ملغرب

STE MECA BROD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 5 
زنقة 808  لفر بي  لحي  لصناعي 
سيدي  بر هيم  - 30000 فاس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.22111

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  28 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   STE MECA BROD
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   3.000.000
808  لفر بي  زنقة   5  إل تماعي رقم 
 - سيدي  بر هيم    لحي  لصناعي 
لعدم  نتيجة  فاس  ملغرب   30000
خالل  لسنو ت  نشاط  أي  تحقيق 

 ألخيفة.
و عين:

و  بوهالل  سعيد    لسيد)ة( 
 3 هللا  عبد  موالي  شارع  عنو نه) ( 
 30000 زنقة  ليمام طريق  4موز ر  

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 5 وفي رقم   2020 د نبف   30 بتاريخ 
808  لفر بي  لحي  لصناعي  زنقة 
فاس   30000  - سيدي  بر هيم  

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 567/2021.
728I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

 JBH TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7

tanger، 90000، tanger  ملغرب

 JBH travaux de construction

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

موز ر  قامة تيدغين  لطابق 2  لرقم 

7 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JBH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.travaux de construction

:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

ساحة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

2  لرقم  موز ر  قامة تيدغين  لطابق 

7 - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  مال بن  لطي2 شهبون 
 35 زنقة   2 حي  لجيف ري  عنو نه) ( 

رقم 12  90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  مال بن  لطي2 شهبون 

 35 زنقة   2 حي  لجيف ري  عنو نه) ( 

رقم 12  90000 طنجة  ملغرب

 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.

729I

STATION SERVICE EL KASBAH

 STATION SERVICE EL«

KASBAH »SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STATION SERVICE EL KASBAH

 RESIDENCE GALIA AVENUE

 HASSAN II ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC

 STATION SERVICE EL KASBAH«

SARL« شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي   271 زقة 

17 حي  لحسنية شارع  ملقومة  - 

28000  ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22117

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2019 4وليوز   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STATION SERVICE EL KASBAH«

.»SARL

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

الصل  لتجاري   ملتعلقة بمطة بنز4ن: 

و ملنتجات  لغذ ئية,   بيع  لوقود 

مطعم مقهى, .....
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 271    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زقة 17 حي  لحسنية شارع  ملقومة  - 

28000  ملحمد4ة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
  %33  - رحيمي  سناء   لسيدة 
عنو نه) ( إقامة غالية شارع  لحسن 

 لتاني 28000  ملحمد4ة  ملغرب.
 %33  - رحيمي   لسيد    ناس 
عنو نه) ( إقامة غالية شارع  لحسن 

 لتاني 28000  ملحمد4ة  ملغرب.
 لسيد بدر رحيمي34%- عنو نه) ( 
شارع  لحسن  لتاني  غالية  إقامة 

28000  ملحمد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد    ناس رحيمي عنو نه) ( 
شارع  لحسن  لتاني  غالية  إقامة 

28000  ملحمد4ة  ملغرب
 لسيد بدر رحيمي عنو نه) ( إقامة 
 28000 شارع  لحسن  لتاني  غالية 

 ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

4وليوز 2019 تحت رقم 2926.

730I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 OUTIPUB NEGOCE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
 OUTIPUB NEGOCE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 LOT  وعنو ن مقرها  إل تماعي

 COMMUNE 18-ALYACOUT N 1

 SIDI RAHAL LA CÖTE

 ALHAWAWERA  BERRCHID

26175 BERRCHID MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUTIPUB NEGOCE SARL AU

صناعة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشهار و  لطباعة.

 LOT   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ALYACOUT N 1-18 COMMUNE

 SIDI RAHAL LA CÖTE

 ALHAWAWERA  BERRCHID

.26175 BERRCHID MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خد4جة  لغا�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

 1000  :  لسيدة خد4جة  لغا�سي 

بقيمة 100.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة خد4جة  لغا�سي عنو نه) ( 

حي  لقدس  قامة  ملنصورية 2 عمارة 
21 رقم 6  لبفنو�سي  لبيضاء 20610 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة خد4جة  لغا�سي عنو نه) ( 
حي  لقدس  قامة  ملنصورية 2 عمارة 
21 رقم 6  لبفنو�سي  لبيضاء 20610 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 127.
731I

CAUDIACO SARL AU

ويتكومار
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU
 LOTISSEMENT AZELF، 201
44000، ESSAOUIRA MAROC
ويتكومار شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان رقم 
35  لكائن بمركز تاركانت عمالة 

 لصويرة - 22000  لصويرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ويتكومار.
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 السماك بالجملة وتقسيط.
دكان   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
35  لكائن بمركز تاركانت عمالة  رقم 

 لصويرة - 22000  لصويرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   : ويتكومار   لشركة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  حمد  وبلعيد 
 22000 03  لصويرة  01  لبفج  رقم 

 لصويرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  حمد  وبلعيد 
 22000 03  لصويرة  01  لبفج  رقم 

 لصويرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

4وليوز 2020 تحت رقم 152.

732I

Tigos

TRADING ITC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 70

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TRADING ITC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26، شارع 

مرس  لسلطان،  لطابق  ألول، 

شقة رقم 3 - 20130  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRADING ITC
:  إلستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  لتصد4ر.
 ،26  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع مرس  لسلطان،  لطابق  ألول، 
- 20130  لد ر  لبيضاء   3 شقة رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خليد  ألمين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  خليد  ألمين   لسيد 
 25020 زنقة  ألندلس حي  لهدى   3

خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  خليد  ألمين   لسيد 
 25020 زنقة  ألندلس حي  لهدى   3

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762210.
733I

ste al moustakbal conseil

SDK CARS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
SDK CARS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  مللع2 

 ملنزل متجر 2 صفرو - 31200 
صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SDK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARS

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  مللع2 

 ملنزل متجر 2 صفرو - 31200 صفرو 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 666   :  لسيد   ملهدي صويدق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد  مين صويدق :  337 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد   ملهدي صويدق عنو نه) ( 

صفرو  تمكناي  عين  دو ر  لز وية 

31202 صفرو  ملغرب.

صويدق  محمد  مين   لسيد 

تمكناي  عين  دو ر  لز وية  عنو نه) ( 

صفرو 31202 صفرو  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد   ملهدي صويدق عنو نه) ( 

صفرو  تمكناي  عين  دو ر  لز وية 

31202 صفرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2021 تحت رقم 56.

732I

DIWAN CONSWORLD

VALKYRIES PRODUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DIWAN CONSWORLD
 Riad El Oulfa GRP 3 Entrée 9
 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa ،
20220، CASABLANCA MAROC
 VALKYRIES PRODUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 737 ، 
 لطابق 2 ، شقة 5 ، ز وية شارع 
موالي 4وسف وشارع بوكر ع 

بوركون - 20020   لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VALKYRIES PRODUCTIONS
إنتاج   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألفالم و ستيف د وتوزيع  ألفالم ؛
تقد4م  لخدمة ؛
وكالة  تصاالت ؛

وإنتاج  وتطوير  وتصميم  إنشاء 
وتشغيل وتحرير وإنتاج  ميع أشكال 
 لبف مج و إلعالن و التصال من خالل 
و ستخد م  ميع  لوسائط  تشغيل 

 لتقليد4ة أو  لحالية أو  لجد4دة..
 737  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ز وية شارع   ،  5 شقة   ،  2 ،  لطابق 
موالي 4وسف وشارع بوكر ع بوركون 

- 20020   لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.500   : سعد   لسيدة  4مان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.500   : حكيم  وز ل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعد   لسيدة  4مان 
 لد ر  لبيضاء ، 37 زنقة نز ر  لعابدي 

 قامة د ر نجم بوركون. 20020  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  حكيم  وز ل   لسيد 

تجزئة مر انة رقم 17 سيدي معروف 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعد   لسيدة  4مان 
 لد ر  لبيضاء ، 37 زنقة نز ر  لعابدي 

 قامة د ر نجم بوركون. 20020  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  حكيم  وز ل   لسيد 

تجزئة مر انة رقم 17 سيدي معروف 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

735I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 MY PROMOTION IMMOB
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

 MY PROMOTION IMMOB

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لجيش  مللكي،  قامة د ر  لسالم، 

 E17 بلوك س، بين  لطابقين، رقم

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROMOTION IMMOB SARL

:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

د ر  لسالم،   لجيش  مللكي،  قامة 
 E17 رقم  بين  لطابقين،  بلوك س، 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد 4وسف  لجوهري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد مصطفى   والس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4وسف  لجوهري عنو نه) ( 

شارع مكناس  قامة بالوما ب بلوك 1 

تطو ن   93000   32 شقة   3  لطابق 

 ملغرب.

مصطفى   والس   لسيد 

رقم  عالل  لفا�سي  شارع  عنو نه) ( 

122 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4وسف  لجوهري عنو نه) ( 

شارع مكناس  قامة بالوما ب بلوك 1 

تطو ن   93000   32 شقة   3  لطابق 

 ملغرب

مصطفى   والس   لسيد 

رقم  عالل  لفا�سي  شارع  عنو نه) ( 

122 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0268.

736I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 GARNET TRADE
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

 GARNET TRADE

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 157 شارع 

 لقدس, تجزئة  ملجد,  لطابق  الول, 

 لشقة رقم 6,  لبف4د رقم 62  لعو مة 

- طنجة. - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 GARNET TRADE  : تسميتها 

.INTERNATIONAL

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و تصد4ر  ملنتجات  لحرفية,  لبالط 

 السمنتي و  لزليج .

 157  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تجزئة  ملجد,  لطابق  شارع  لقدس, 
 62 6,  لبف4د رقم   الول,  لشقة رقم 
طنجة   90000  - طنجة.   -  لعو مة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : نوصيفي  مهدي  وشن   لسيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
نوصيفي  مهدي  وشن   لسيد 
زنقة  بو  لقاسم   15 عنو نه) ( 
 ,09 رقم  شقة   ,3 طابق   لقطبفي, 
بوركون,  لد ر  لبيضاء 20053  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نوصيفي  مهدي  وشن   لسيد 
زنقة  بو  لقاسم   15 عنو نه) ( 
 ,09 رقم  شقة   ,3 طابق   لقطبفي, 
بوركون,  لد ر  لبيضاء 20053  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238985.
737I

HK CONSULTING

2EL BUILDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

2EL BUILDING SARL    شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 62 زنقة 
عبدهللا  ملد4وني  لطابق  ألول شقة 

2 - 20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 2EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.   BUILDING SARL
:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 
وعموما  ميع  لعمليات   لعقاري، 
أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   لفنية 
 ملالية أو  ملنقولة أو  لعقارية  لتي قد 
غيف  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بغرض  لشركة أو من  ملحتمل 

أن تساهم في توسيعها أو تطويرها..
زنقة   62  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عبدهللا  ملد4وني  لطابق  ألول شقة 

2 - 20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد  لحاجي  ملصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : هشام   لسيد  لعيا�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحاجي  ملصطفى 
مسار  لسالم   تجزئة   29 عنو نه) ( 

22000  لجد4دة  ملغرب.
 لسيد  لعيا�سي هشام عنو نه) ( 
22000  لجد4دة  تجزئة  لغد   2

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحاجي  ملصطفى 
مسار  لسالم   تجزئة   29 عنو نه) ( 

22000  لجد4دة  ملغرب
 لسيد  لعيا�سي هشام عنو نه) ( 
22000  لجد4دة  تجزئة  لغد   2

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762209.
738I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

BINGO WANE شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة BINGO WANE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 محج 

مرس  لسلطان  لطابق  الول  لشقة 
رقم 3  لد ر  لبيضاء  - 20130  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BINGO WANE
:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري .
26 محج   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مرس  لسلطان  لطابق  الول  لشقة 
رقم 3  لد ر  لبيضاء  - 20130  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : رضو ن   شعوب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد بوشعي2  رموني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد شعوب رضو ن  عنو نه) ( 
بني كرين والد سيدي  دو ر  لبصارة 
سطات    26000 سطات  بند ود 

 ملغرب.
بوشعي2  رموني   لسيد 
عنو نه) ( 20 شارع  ملسجد حي  ليسر 

برشيد 26100 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد شعوب رضو ن  عنو نه) ( 
بني كرين والد سيدي  دو ر  لبصارة 
سطات    26000 سطات  بند ود 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763187.

739I

CABINET BEN MOKHTAR

 BIBIANA HOLDING
OFFSHORE

إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 BIBIANA HOLDING OFFSHORE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: مرك2 
 ATLANTIC( 5 أطلنتيك ماغنا ب

MAGNA B5(  لطابق 1  لشقة رقم 
23 مد4ونة  - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.36085
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبف 4ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
حصة   500 تفويت  على   ملصادقة 
 لسيد نوربيفتو غارسيا أبوس لفائدة 
 لسيدة ماريا كارمين شبارو وعليه تم 
تغييف  لفصل 7 من  لقانون  ألسا�سي 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ملو فقة على  ستقالة  لسيد نوربيفتو 

غارسيا أبوس
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  آلن فصاعد   لشركة مسيفة من 
ماريا  طرف  ملسيف  لوحيد  لسيدة 

كارمين شبارو
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 عتماد قانون أسا�سي  د4د خاص 

بالشريك  لوحيد
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  7:  لذي  رقم  بند 
رأسمال  لشركة  تحد4د  تم  ما4لي: 
 1.000 أورو مقسمة إلى   10.000 في 
أسندت  أورو   10 فئة  من  حصة 
للشريك  لوحيد  لسيدة  بالكامل 

ماريا كارمين شبارو
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239013.
720I

FIDULIMAR

A.T.H
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

A.T.H شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
تكموت  كنيون  - 25300 تنغيف 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7293

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 4نا4ر   27 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.500.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   500.000«
تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بتنغيف    البتد ئية 

2021 تحت رقم 0.

721I

STE PAWLA NOBLE TRADING

PAWLA NOBLE TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE PAWLA NOBLE TRADING
52  زيالل سيدي بليوط ، 20015، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
pawla noble trading شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 52 زنقة 
 زيالل سيدي بليوط 52  زيالل 

سيدي بليوط 20015  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.138875
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   25 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
مبلغ    pawla noble trading
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة  زيالل   52 مقرها  إل تماعي 
سيدي  52  زيالل  بليوط  سيدي 
بليوط 20015  لد ر  لبيضاء  ملغرب 
 dissolution anticipée  : ل  نتيجة 

.de la société
زنقة   52 و حدد مقر  لتصفية ب 
20015  لد ر   زيالل سيدي بليوط - 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  محمد   بر هيم    لسيد)ة( 
محمد  لحياني  زنقة   17 عنو نه) ( 
20390  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

: 52 زنقة  زيالل سيدي بليوط
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761012.

722I

FOPTEL GROUPE

FOPTEL GROUPE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOPTEL GROUPE
29 زنقة عمر  بن  لعاص  لطابق 3 

رقم 26 ، 90000، طنجة  ملغرب
FOPTEL GROUPE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 زنقة 

عمر  بن  لعاص  لطابق 3 رقم 26 - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOPTEL GROUPE
بإ4جاز  غرض  لشركة 
 Télécommunications,  :
 Commerce, Service

..informatique
زنقة   29  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  26 3 رقم  عمر  بن  لعاص  لطابق 

90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد در ق  لحسين :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .
 لسيد در ق  لحسن :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   :  لسيد  نافلوس  ملهدي 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   :  لسيد طالبي عبد ملغيت 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  در ق  لحسين   لسيد 
بني  زنقة  لد ر  لبيضاء   1 حي سالم 

مكادة 90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد در ق  لحسن عنو نه) ( حي 
سالم 1 زنقة  لد ر  لبيضاء بني مكادة 

90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد  نافلوس  ملهدي عنو نه) ( 
طنجة   90000 فريشة  لعو مة 

 ملغرب.
عبد ملغيت  طالبي   لسيد 
عنو نه) ( طنجو  لبالية زنقة 60 رقم 

12 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  در ق  لحسين   لسيد 
بني  زنقة  لد ر  لبيضاء   1 حي سالم 

مكادة 90000 طنجة  ملغرب
 لسيد در ق  لحسن عنو نه) ( حي 
سالم 1 زنقة  لد ر  لبيضاء بني مكادة 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238332.

723I

CABINET RAMI EXPERTISE

CMAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

CMAN  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 شارع 
محمد  لسالوي - فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62629
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 29 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 - فاس   - شارع محمد  لسالوي   22«
30000 فاس  ملغرب« إلى »18 مكت2 
شارع  بن رشد   ، 16  لطابق  لثالث 
فاس    30000  - فضاء  إل4مان فاس 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 573.
722I

fiduazizi

GOLD FUTURE sarl
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب
GOLD FUTURE sarl شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لحجري رقم 387  لعيون - 70000 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
33981

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOLD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FUTURE sarl

غرض  لشركة بإ4جاز : 
إنشاء ت  أو  متنوعة  أعمال 
صناعة   ، صناعة  ألغذ4ة   ،
معد ت   ، مستحضر ت  لتجميل 
وتربية  زر عية  معد ت   ، صناعية 
 ، تجارة   ، طاقة شمسية   ، دو  ن 

تصد4ر إلى إفريقيا ، سلع رياضية
 أل هزة.

:  لحي  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 70000  - 387  لعيون   لحجري رقم 

 لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2020 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عمر  لحوزي : 1000 بقيمة 

100.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عمر  لحوزي   لسيد 
13  لد ر  رقم   27 حي  ملسجد زنقة 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عمر  لحوزي   لسيد 
13  لد ر  رقم   27 حي  ملسجد زنقة 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   25 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت رقم 2827/2020 .
725I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

SOCOMARYOU
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCOMARYOU »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: طانطان 
بالج شارع  لزرقطوني رقم 36 

 لوطية  - - طانطان  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.617

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

رضو ن  مسيف  د4د  لسيد  إضافة 

لبطاقة  لتعريف   لعكاري  لحامل 

إلى  ان2  ملسيف   EE510605عدد

 لقد4م 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

للمسيف4ن  صالحية  إلمضاء  إعطاء 

بصفة مشتفكة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  13:  لذي  رقم  بند 

مسيف  د4د  لسيد  إضافة  ما4لي: 
لبطاقة  رضو ن  لعكاري  لحامل 

إلى  ان2   EE510605لتعريف عدد 

صالحية  إعطاء  و   ملسيف  لقد4م 

 إلمضاء للمسيف4ن بصفة مشتفكة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بطانطان  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 27/2021.

726I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 DINERO DE LA AGUADA

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

 DINERO DE LA AGUADA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 23  شارع 

 بن  ملعتز محل رقم 11 تطو ن 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DINERO DE LA AGUADA SARL
تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 23  شارع 
 بن  ملعتز محل رقم 11 تطو ن تطو ن 

93000 تطو ن  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عمر ن  4وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
نور  لهدى  والد  لحاج   لسيدة 
محمد :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عمر ن  4وسف   لسيد 
شارع  لحسن  لثاني عمارة  لحمامة 
 93000  12 بلوك ف رقم   5  لطابق 

تطو ن  ملغرب.
نور  لهدى  والد  لحاج   لسيدة 
شارع محمد بنونة  محمد عنو نه) ( 
شقة رقم   2  قامة عالية  ،  لطابق 

15  93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نور  لهدى  والد  لحاج   لسيدة 
شارع محمد بنونة  محمد عنو نه) ( 
شقة رقم   2  قامة عالية  ،  لطابق 

15  93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0223.

727I

3C-AUDIT

 HOME CONSTRUCTION

AND SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

 Home construction and

solutions شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لزرقطوني  لطابق 11 لشقة رقم 

32  - 20160  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Home : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.construction and solutions

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء,أعمال  لبناء  ملختلفة.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

رقم  11 لشقة   لزرقطوني  لطابق 

- 20160  لد ر  لبيضاء  ململكة    32

 ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 MOHAMED HABYB  لسيد 

 HAY AIT عنو نه) (   ELLAH

 OUMZIL AZILAL 22020 AZILAL

 ململكة  ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 MOHAMED HABYB  لسيد 

 HAY AIT عنو نه) (   ELLAH

 OUMZIL AZILAL 22020 AZILAL

 ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763662.

728I

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

LABEL DESIGN STUDIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

 MASSIRA 2 N° 40 E Massira

 2 E N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

LABEL DESIGN STUDIO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي P رقم 

2  لولجة دو ر  لسر غنة  لعزوزية 

قيادة  لسعادة  الزدهار - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LABEL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DESIGN STUDIO
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غرض  لشركة بإ4جاز :  لتصميم
 لد4كور  لد خلي.

رقم   P  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
دو ر  لسر غنة  لعزوزية  2  لولجة 
 20000  - قيادة  لسعادة  الزدهار 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : محمد  لحبي2  لبفدعي   لسيد 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : مريم   لسيدة  لسليماني 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لحبي2  لبفدعي   لسيد 
عنو نه) ( شارع محمد  لخامس رقم 

225 كليز 20000 مر كش  ملغرب.
 لسيدة  لسليماني مريم عنو نه) ( 
 23000 11 01  لفيال رقم  حي  لهناء 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لحبي2  لبفدعي   لسيد 
عنو نه) ( شارع محمد  لخامس رقم 

225 كليز 20000 مر كش  ملغرب
 لسيدة  لسليماني مريم عنو نه) ( 
 23000 11 01  لفيال رقم  حي  لهناء 

قلعة  لسر غنة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120223.

729I

CAF MAROC

ALAZ IT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ALAZ IT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لبف نص 2 
شارع  لصنوبر رقم 32  لطابق  لثاني 

- 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ALAZ  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IT
خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملعلوميات وبيع معد ت  لحاسوب.
:  لبف نص  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
32  لطابق  رقم  شارع  لصنوبر   2

 لثاني - 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   :  لسيد منيف  بر دة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد منيف  بر دة عنو نه) ( شارع 
 11 رقم   3 10  لطابق   لسالم عمارة 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد منيف  بر دة عنو نه) ( شارع 
 11 رقم   3 10  لطابق   لسالم عمارة 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1090.

750I

global compta et conseils

PINKGREEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع  بن تومرت  لطابق  لثاني ، 

90000، طنجة  ملغرب

PINKGREEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع ولي 

 لعهد مفتاح  لخيفرقم 27 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PINKGREEN

:  - تسويق  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملنتجات  لزر عية

وتثمين وتصد4ر  وتحويل  -  مع 

 ملنتجات  لزر عية.

وتجارة  لفو كه  تصد4ر   -

و لفلين  و ألسماك  و لخضرو ت 

سلعة  وأي  ومنتجات  لغابات 

بحالة  د4دة  ومعد ت  ومنتجات 

ومستعملة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع ولي 

 لعهد مفتاح  لخيفرقم 27 - 90000 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : حاسني  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   25   :  لسيد محمد خالي 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 25   :  لسيد مصطفى شكشوك 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفى حاسني عنو نه) ( 

زنقة   3 تجزئة  لحرية   2  لبف نص 

 90000  2 طابق   13  القحو ن رقم 

طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  خالي  محمد   لسيد 

دو ر  ملو رعة  لرمل  لعو مرة 92052 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.

شكشوك  مصطفى   لسيد 

حمو  سميد  دو ر  والد  عنو نه) ( 

ج و ق  لعو مرة د ئرة  للكوس   ملاء 

95052  لقصر  لكبيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصطفى حاسني عنو نه) ( 

زنقة   3 تجزئة  لحرية   2  لبف نص 

 90000  2 طابق   13  القحو ن رقم 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 676.

751I

د4و ن  الستاد محمد  مين بنيس- موثق بطنجة

STE AUTO TETOUAN PARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

موثق

ساحة موز ر، زنقة  ليمن، ز وية 

زنقة  الردن،  لطابق  لثاني، رقم 6 ، 

90000، طنجة  ملغرب

  STE AUTO TETOUAN PARK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لسوق 

 لقد4م، تطو ن بارك، رقم 8 - 

93000 تطو ن  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19521

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  09 شتنبف   ملؤرخ في 

هاني  مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 
عبد  لقادر كمسيف وحيد تبعا لقبول 

 ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 6123.

752I

DEMER CONSULTING

YBHB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ،،  لد ر لبيضاء  ملغرب

YBHB شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 119 شارع 

عبد ملومن  لطابق 2 رقم 18  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 200000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.YBHB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ4جاز : مصمصة 

أزياء.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 119 شارع 

18  لد ر  رقم   2 عبد ملومن  لطابق 

 200000  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  لحيلة  بر هيم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة 4اسمين بن ملليح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  :  لسيد  لحيلة  بر هيم  

بقيمة 100 درهم.

 500  : ملليح  بن  4اسمين   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحيلة  بر هيم  عنو نه) ( 

 23 رقم   2 زنقة  أمرود  تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا  

 ملغرب.

ملليح  بن  4اسمين   لشركة 

عنو نه) ( 2 ممر كريوندر أنفا 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحيلة  بر هيم  عنو نه) ( 

 23 رقم   2 زنقة  أمرود  تجزئة 

200000  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا  

 ملغرب

ملليح  بن  4اسمين   لسيدة 

أنفا  كريوندر  ممر   2 عنو نه) ( 

200000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762278.

753I

N2M CONSEIL-SARL

PLACO RIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

PLACO RIF شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بقعة 52 
رقم 12 15  ملطار ل260 - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLACO RIF

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لتصد4ر 

و  الستيف د

و  و  الت  مو د  توزيع  و  بيع   -

مستلزمات  لجبص

-  الشغال  ملختلفة.

 52 : بقعة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 62000  - 15  ملطار ل260   12 رقم 

 لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 320   : محمد   لسيد  لعمر وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : رشيد  حمو�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   :  لسيد حلحول محمد4ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لعمر وي محمد عنو نه) ( 
62000  لناظور  حي  لريكوالريس 

 ملغرب.

 لسيد  لحمو�سي رشيد عنو نه) ( 

تازة   35000 دو ر  لعطاطرة  بر رحة 

 ملغرب.

محمد4ن  حلحول   لسيد 

 62000 عنو نه) (  لحي  لعسكري 

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لعمر وي محمد عنو نه) ( 
62000  لناظور  حي  لريكوالريس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 198.

752I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

I.E.CAR ET METAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

I.E.CAR ET METAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 تجزئة 

 ملنصور توسيع  - 50000 مكناس  

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29013

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 I.E.CAR ET ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 مبلغ رأسمالها    METAUX

درهم.
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 26 مقرها  إل تماعي  وعنو ن   

 50000  - توسيع   تجزئة  ملنصور 

:  لحل  ل  نتيجة  مكناس   ملغرب 

 ملسبق.

و حدد مقر  لتصفية ب 26 تجزئة 

مكناس    50000  - توسيع    ملنصور 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( خالد   عبد  لويساح  و 

عنو نه) ( ستف سبورغ فرنسا 50000 

)ة(  كمصفي  فرنسا  ستف سبورغ 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 55.

755I

GRIFFE CONSEIL

فيتوبيو أروم ش.م.م ش.و
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

GRIFFE CONSEIL

29 زنقة بابوم فضاء  ملنار  لطابق 

1 رقم 8 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

فيتوبيو أروم ش.م.م ش.و  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كم 11.50 

طريق 110  لرباط سيدي  لبفنو�سي   

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101567

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  30 د نبف   ملؤرخ في 

مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 4زرور 

محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763625.

756I

KALAI MUSTAPHA

 FIDAHDISTRIBUTION SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 FIDAHDISTRIBUTION SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لحرشة بوعرك قلعية  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIDAHDISTRIBUTION SARL AU

-1توزيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ملنتجات  ألخرى.   ملو د  لغذ ئية 

-2 بيع  ملنتجات  لغذ ئية بشكل عام.  

-3 ستيف د وتصد4ر.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
قلعية  لناظور  بوعرك   لحرشة 

62000  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لفيد ح محمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لفيد ح محمد عنو نه) ( 
 62000 دو ر  لحرشة بوعرك قلعية 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لفيد ح محمد عنو نه) ( 
دو ر  قلعية  بوعرك  دو ر  لحرشة 
قلعية  لناظور  بوعرك   لحرشة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 182.
757I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AKTAF TRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

AKTAF TRANS SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 
 bd anfa angle rue clos de

 provence 9 eme etag appt b 108
casablanca 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AKTAF : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS SARL

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.

 bd  75  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 anfa angle rue clos de provence 9

 eme etag appt b 108 casablanca

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لصمد  كتاف :  500 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : مد4وني  4اسين   لسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

  لسيد عبد  لصمد  كتاف : 500 

بقيمة 50.000 درهم.

 500  : مد4وني  4اسين   لسيد 

بقيمة 50.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لصمد  كتاف   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيفة 3 زنقة 52 رقم 

20660  لد ر  لبيضاء  65  لبيضاء 

 ملغرب.

عنو نه) (  مد4وني  4اسين   لسيد 
05 تجزئة  لتيسيف مد4ونة  189 زنقة 

29290  لد ر لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لصمد  كتاف   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيفة 3 زنقة 52 رقم 

20660  لد ر  لبيضاء  65  لبيضاء 

 ملغرب

عنو نه) (  مد4وني  4اسين   لسيد 
05 تجزئة  لتيسيف مد4ونة  189 زنقة 

29290  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763628.

759I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 EMBALLAGE TETOUAN
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

 EMBALLAGE TETOUAN SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل بتف د  

بن قريش دو ر بوسمالل تطو ن 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 EMBALLAGE TETOUAN SARL

.AU

تجميع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتغليف عبو ت  لكارتون.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بتف د  بن قريش دو ر بوسمالل تطو ن 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  حمد بلحسا4ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد بلحسا4ني عنو نه) ( 
 2 1  لطابق  رقم   3 شارع  لبطولة 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد بلحسا4ني عنو نه) ( 
 2 1  لطابق  رقم   3 شارع  لبطولة 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0222.

761I

OSB CONSEIL

JAMAROC HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT N°2 IMM KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR

MAROC

JAMAROC HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26  شارع 

مرس  لسلطان شقة 3  لطابق 

1  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JAMAROC HOLDING
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستخر ج 

و تجارة  ملنا م/ لصد4ر و  إلستف د.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 26  شارع 
 1 3  لطابق  شقة  مرس  لسلطان 
 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : بود ما  ستيفان   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   200   :  لسيد  مين ر بحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد محمد خالدي :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : بر بح  عبدهللا  سفيان   لسيد 
200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد ستيفان بود ما عنو نه) ( 
69720سانت  18مونت بالنك  طريق 
osbconseil1@ لورو د4ميف فرنسا   

gmail.com سانت لورو  فرنسا .
 12 ر بحي عنو نه) (   لسيد  مين 
13003 مارساي فرنسا   ب د كوزيان 
osbconseil1@gmail.com مارساي 

فرنسا .
عنو نه) (  خالدي  محمد   لسيد 
21 شارع دو لوغونج 69100 فيوغبان 
 osbconseil1@gmail.com فرنسا  

فيوغبان فرنسا .
بر بح  عبدهللا  سفيان   لسيد 
ريتشارد  د  ب   20 عنو نه) ( 
فرنسا   مارساي   13003  وريز ن 
osbconseil1@gmail.com مارساي 

فرنسا  .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ستيفان بود ما عنو نه) ( 
69720سانت  18مونت بالنك  طريق 
osbconseil1@ لورو د4ميف فرنسا   

gmail.com سانت لورو  فرنسا 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762128.
762I

 LA PROVIDENCE GLOBAL TRADING

COMPANY

 NEW PROVIDENCE
PROJECT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 LA PROVIDENCE GLOBAL
TRADING COMPANY

 12-HAY TARIK RUE 28 No 10
 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

 Sidi Bernoussi Casablanca،
20610، CASABLANCA MAROC
 NEW PROVIDENCE PROJECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
طارق زنقة 28 رقم 10 - 12 سيدي 
 لبفنو�سي  - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.306827

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   10  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 NEW ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    PROVIDENCE PROJECT
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
 28 مقرها  إل تماعي حي طارق زنقة 
 - سيدي  لبفنو�سي    12  -  10 رقم 
20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : عدم  لحصول على عقود.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
12 سيدي   -  10 رقم   28 طارق زنقة 
20600  لد ر  لبيضاء   -  لبفنو�سي  

 ملغرب. 
و عين:

عبد الوي    لسيد)ة(  ملصطفى   
 Salam 2 GR N Rue عنو نه) (  و 
 19 N° 62 AHL LOUGHLAM Sidi
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Bernoussi, . 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762279.

763I

DEVTI TECHNOLOGIE

 DEVTI TECHNOLOGIE

S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DEVTI TECHNOLOGIE

 lot salima 5 kessarya Dbagh Etg

 2 N°69 Tanger ، 90000، Tanger

Maroc

 DEVTI TECHNOLOGIE S.A.R.L

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

 LOT وعنو ن مقرها  إل تماعي

 SALIMA 5 KISSARIYAT DEBAGH

 ETG 2 N° 69 TANGER TANGER

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

106285

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4ونيو   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DEVTI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TECHNOLOGIE S.A.R.L AU

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 INSTALLATION ET VENTES
 DES EQUIPEMENTS
 INFORMATIQUE ET

D’AUTOMATISME
 COCEPTION DES LOGECIELS

.ET APPLICATION WEB
 LOT  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 SALIMA 5 KISSARIYAT DEBAGH
 ETG 2 N° 69 TANGER TANGER

.90000 TANGER MAROC
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 BERRAHOU HICHAM  لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 HICHAM BERRAHOU  لسيد 
 COMP AL IRFANE عنو نه) ( 
 GH 30 IMM 302 N°36 90000

.TANGER MAROC
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 BERRAHOU HICHAM  لسيد 
 COMP AL IRFANE عنو نه) ( 
 GH30 IMM 302 N°36 90000

TANGER MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4وليوز   17 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 232296.

768I

MELIUS CONSULTING

 NLIGHT DISTRIBUTION-
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 29 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
 لطابق  لثاني ، مكت2 رقم 3 ألز س 

لورين، 20120،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

  NLIGHT DISTRIBUTION- SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لبفكة ، زنقة 1 ، رقم 11 ،  لطابق 

 لسفلي، حد  لسو لم  - 26202 

برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. NLIGHT DISTRIBUTION- SARL

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتوزيع  و لبيع  و لشر ء  و لتصد4ر 

و لتجارة بشكل عام..

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
،  لطابق   11 رقم   ،  1 زنقة   ،  لبفكة 

 26202  - حد  لسو لم    لسفلي، 

برشيد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد فكري عبد  لرحمان :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 667   : رحال  مخطوري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحمان  فكري   لسيد 
 ،  5 زنقة   ، عنو نه) ( سيدي  لخد4ر 
رقم 20 ،  لحي  لحسني  20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

 لسيد مخطوري رحال عنو نه) ( 
تجزئة  ألنصاري ، رقم 70 ، د ر بوعزة 

27223  لد ر  لبيضاء  ،  لنو صر 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحمان  فكري   لسيد 
 ،  5 زنقة   ، عنو نه) ( سيدي  لخد4ر 
رقم 20 ،  لحي  لحسني  20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 136.

769I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE SCORPION  IMPO(

SARL)AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE SCORPION  IMPO(

SARL(AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بن 
ز كور  رقم 21  حي  موالي  لحسن  

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE(  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SCORPION  IMPO SARL(AU



3563 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

تقوم   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
وتصد4ر  ملعد ت    لشركة باستيف د  

 لتقنية  وكل  لحرف   ملرتبطة  بها..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  بن 
موالي  لحسن   حي     21 رقم  ز كور  

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  لبقالي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : محمد  لبقالي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  لبقالي   لسيد 
21  حي موالي  شارع  بن ز كور  رقم 
تطو ن   93000  لحسن-تطو ن 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لبقالي   لسيد 
21  حي موالي  شارع  بن ز كور  رقم 
تطو ن   93000  لحسن-تطو ن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 58/21.

770I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

HIC FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
HIC FOOD  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 157 شارع 
 لقدس, تجزئة  ملجد,  لطابق  الول, 
 لشقة رقم 6,  لبف4د رقم 62  لعو مة 

- طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.80215

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 4نا4ر   20  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
HIC FOOD   مبلغ   لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي 157 شارع  لقدس, 
تجزئة  ملجد,  لطابق  الول,  لشقة 
رقم 6,  لبف4د رقم 62  لعو مة - طنجة 
 : نتيجة ل  طنجة  ملغرب   90000  -

توقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب 157 شارع 
تجزئة  ملجد,  لطابق  الول,   لقدس, 
 لشقة رقم 6,  لبف4د رقم 62  لعو مة 

- طنجة - 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  4وسف    لنميفي    لسيد)ة( 
عنو نه) ( دو ر  لنجارة  لو د  لنوير ت 
قاسم  ملغرب  سيدي   16000

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238919.
771I

ste al moustakbal conseil

MSDK TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
MSDK TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  مللع2 
 ملنزل متجر 1 صفرو - 31200 

صفرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MSDK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
تنظيم   لبناء  ملتنوعة،  لتد ول، 

 لحفالت.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  مللع2 
 ملنزل متجر 1 صفرو - 31200 صفرو 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
صويدق  أمين  محمد   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
صويدق  أمين  محمد   لسيد 
تمكناي  عين  دو ر  لز وية  عنو نه) ( 

صفرو 31202 صفرو  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صويدق  أمين  محمد   لسيد 
تمكناي  عين  دو ر  لز وية  عنو نه) ( 

صفرو 31202 صفرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2021 تحت رقم 55.

772I

GRIFFE CONSEIL

دوا بيو ش.م.م ش.و
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

GRIFFE CONSEIL
29 زنقة بابوم فضاء  ملنار  لطابق 
1 رقم 8 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
دو  بيو ش.م.م ش.و  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
 لخز مة حي  لر حة  - 20000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.260991

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  30 د نبف   ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 4زرور 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسيف  محمد 

 ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 6763625.
773I

مكت2  ملحاسبة و مر  عة  لحسبات  ليعقوبي

WOLF BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2  ملحاسبة و مر  عة 
 لحسبات  ليعقوبي

26 مكرر زنقة  لكويرة حي ليف ك ، 
settat maroc ،26000

WOLF BUILDING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 
 نجيل قريبة دي بروفانس طابق 9 
شقة ب 108  لد ر  لبيضاء   لد ر 
 لبيضاء 20220  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
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محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

283807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 WOLF : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUILDING

:  ملروج في  غرض  لشركة بإ4جاز 

تشييد  ملباني

نقل  لبضائع

تا ر مو د بناء

أعمال متنوعة أو إنشاء ت.

75 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 9  نجيل قريبة دي بروفانس طابق 

108  لد ر  لبيضاء   لد ر  شقة ب 

20220  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : ستة  شهر سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مهدي إدري�سي  لخضر وي 
ضافان  زنقة  حي  خيف  عنو نه) ( 

حجاج رقم 8 سطات 26000  سطات 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مهدي إدري�سي  لخضر وي 
ضافان  زنقة  حي  خيف  عنو نه) ( 

حجاج رقم 8 سطات 26000  سطات 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762012.

775I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

FRDT IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

FRDT IMMOBILIERE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع فاس  

زنقة عبد  لرحمان  بن عوف  عمارة  

رقم 10 مكت2 رقم 1  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FRDT  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. IMMOBILIERE

و  :  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتسييف  لعقاري .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

زنقة عبد  لرحمان  بن عوف   فاس  

عمارة  رقم 10 مكت2 رقم 1  - 90000 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : رشيد  لدحمان    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد فريد  لتو تي  :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 GESTION  لشركة 
 IMMOBILIRE KRIMOTAN  :  340

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رشيد  لدحمان  عنو نه) ( 
90000 طنجة  حي  لسانية  لقد4مة  

 ملغرب.
عنو نه) (  فريد  لتو تي    لسيد 
تجزئة  لنهضة شارع  لشهيد محمد 
طنجة   90000  122 رقم   لستيتو 

 ملغرب.
 GESTION  لشركة 
  IMMOBILIRE KRIMOTAN
عبد  زنقة  فاس   شارع  عنو نه) ( 
 10 رقم  عمارة    لرحمان  بن عوف  
مكت2 رقم 1  90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  فريد  لتو تي    لسيد 
تجزئة  لنهضة شارع  لشهيد محمد 
طنجة   90000  122 رقم   لستيتو 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1132.

776I

Trefle Conseil

CHAUD,FROID
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
CHAUD,FROID  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 6 رقم 18 - 
20360   لد ر  ليضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CHAUD,FROID
*إنشاء،   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
مؤسسة  أي  وإد رة  إستغالل 

للو بات  لخفيفة.
طريق  عن  حصة  *إكتساب 
 ملساهمة أو  الندماج أو  ملشاركة أو 
 الكتتاب في  ألسهم أو  لوحد ت أو 
 لسند ت أو بأي طريقة أخرى في أي 
عمل أو شركة مرتبطة بشكل مباشر 

أو غيف مباشر بغرض  لشركة.
عام  ميع  لعمليات  وبشكل 
أو  قانونية  كانت  نوع سو ء  أي  من 
 قتصاد4ة أو مالية أو منقولة أو غيف 
منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغر ض  نفس  بأي  أو 
أو ذ ت صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
غيفمباشر  لهدف  لذي  أو  مباشر 
تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده 

أو تطويره.
59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 -  18 رقم   6  لزرقطوني  لطابق 

20360   لد ر  ليضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد أحمد  أحرضان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أحمد  أحرضان عنو نه) ( 
شارع ماهتما غاندي إقامة روما 3 ط 

2 شقة 21 90000 طنجة  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد أحمد  أحرضان عنو نه) ( 
شارع ماهتما غاندي إقامة روما 3 ط 

2 شقة 21 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763977.
777I

  شرف مكت2 :  ملحاسبة و در سة  ملشاريع  لالستاذ 

 call Management technologie et سليماني 

services

 STE TAFIDAR TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 شرف مكت2 :  ملحاسبة و در سة 
 call ملشاريع  لالستاذ  سليماني 
 Management technologie et

services
رقم 18  لطابق  الول و  لثاني  زنقة 
موريتانيا  لو د  الحمر  لرشيد4ة ص 
- ب : 80، 52000،  لرشيد4ة  ملغرب  

- عــــــلـــــى   ـــــــر ء ت
 STE TAFIDAR TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 ألر�سي برقم 05 زنقة 26 حي 
أوالد  لحاج  لرشيد4ة  - 52000 

  لرشيد4ة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAFIDAR TRAVAUX SARL
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و أشغال متنوعة 

إستغالل  ألر �سي  لفالحية .

:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

حي أوالد   26 زنقة   05  ألر�سي برقم 

 لحاج  لرشيد4ة  - 52000   لرشيد4ة  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لبوني محمد  :  50 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 لسيد  لبوني  بر هيم  :  50 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  لبوني 

تجزئة  لبلد4ة  لرشيد4ة    22 فيال 

52000  لرشيد4ة   ملغرب.

عنو نه) (   لسيد  لبوني  بر هيم 

تجزئة  لبلد4ة  لرشيد4ة    22 فيال 

52000  لرشيد4ة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  لبوني 

تجزئة  لبلد4ة  لرشيد4ة    22 فيال 

52000  لرشيد4ة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 26.

778I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

SERJISSE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

SERJISSE SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع ولي 

 لعهد  قامة عباد  لرحمان  لطابق 1 

رقم 1 مرتيل مرتيل-تطو ن 93150 

مرتيل  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21803

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 SERJISSE SARL  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 مبلغ رأسمالها    AU

ولي  مقرها  إل تماعي شارع  وعنو ن 

 لعهد  قامة عباد  لرحمان  لطابق 1 

 93150 مرتيل مرتيل-تطو ن   1 رقم 

مرتيل  ملغرب نتيجة ل :  زمة مالية .

و حدد مقر  لتصفية ب شارع ولي 

 لعهد  قامة عباد  لرحمان  لطابق 1 

 93150 مرتيل مرتيل-تطو ن   1 رقم 

مرتيل  ملغرب. 

و عين:

و  نر س   لسفياني   لسيد)ة( 

عنو نه) ( شارع  لد ي ولد سيدي بابا 

تطو ن  ملغرب   93000  27 فيال رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0126.

779I

GLOBE FIDUCIAIRE

N E K A SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

12  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 

18 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

N E K A SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  7 شارع 

أحمد توكي ط 2  لد ر  لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 N E K  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.A SERVICES

غرض  لشركة بإ4جاز : صنع٫بيع و 

شر ء  ألحذ4ة.

7 شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 2  لد ر  لبيضاء  ط  توكي  أحمد 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لرحيم خويدر :  700 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : نورة  لخطيفي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

خويدر  عبد  لرحيم   لسيد 

حي موالي رشيد م  ود ر  عنو نه) ( 

 2 ط   226 ع  عبدهللا  بن  محمد 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

 لسيدة نورة  لخطيفي عنو نه) ( 

زنقة عريف علي بن   1  قامة صوفيا 

لحسن طابق 3 شقة 9  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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خويدر  عبد  لرحيم   لسيد 

حي موالي رشيد م  ود ر  عنو نه) ( 

 2 ط   226 ع  عبدهللا  بن  محمد 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762217.

780I

NJ BUSINESS

LINK BETON

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

LINK BETON شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 تجزئة 

 لبفكة  لطابق 1 شقة رقم 2 وئام 

بنسودة فاس - 30000 فاس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53777

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   08 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»660.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   760.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 592/021.

781I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

مجموعة مدارس باب منصور 

2 الحرة
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

مجموعة مد رس باب منصور 

2  لحرة »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تقاطع 

شارع عقبة  بن نافع و شارع محمد 

 مال  لدرة وليلي 1  لتشارك  - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.263769

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   05  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

وفاة  ملسيف  لغيف  لشريك  لسيد 

 حمد مرسلي

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  لسيدة  كل  مسيفتين  تعيين 

مرسلي  ليلة و  لسيدة مرسلي منى

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  23:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: تعيين مسيفتين للشركة مرسلي 

 ليلة و مرسلي منى

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763052.

782I

bemultico  بيمولتيكو

MANIRATRAV  منيراتراف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

منيف تر ف  MANIRATRAV شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج في 

 لرقم22  تجزئة  لبفكة بوفكر ن 

مكناس - 50302 بوفكر ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MANIRATRAV  منيف تر ف

:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة  و  لبناء .

كر ج   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تجزئة  لبفكة بوفكر ن  في  لرقم22  

مكناس - 50302 بوفكر ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   لسيد  بحيحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد   لسيد  بحيحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  بحيحي 

بوفكر ن   2273 رقم  تجزئة  لبفكة 

مكناس 50302 بوفكر ن  ملغرب.

عنو نه) (  محمد   لسيد  بحيحي 
رقم 66 شارع  لز وية  لجرف 52350 

 لجرف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  بحيحي 

بوفكر ن   2273 رقم  تجزئة  لبفكة 

مكناس 50302 بوفكر ن  ملغرب

عنو نه) (  محمد   لسيد  بحيحي 
رقم 66 شارع  لز وية  لجرف 52350 

 لجرف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 520.

785I

CAFIGEC

KOUTBIMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

KOUTBIMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 127 شارع 

 ملقاومة  قامة  فا  لطابق 2  لشقة 

22 - 20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KOUTBIMMO
 ، بناء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مطور عقار ت.
 127  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 2 شارع  ملقاومة  قامة  فا  لطابق 
20100  لد ر  لبيضاء   -  22  لشقة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة كتبي هند :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 09  لسيدة كتبي هند عنو نه) ( 
زنقة عين حرودة  قامة فلوري طابق 
20100  لد ر  حي ر سين    6 شقة   3

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 9 عنو نه) (  هند  كتبي   لسيدة 
زنقة عين حرودة  قامة فلوري طابق 
20100  لد ر  حي ر سين   6 شقة   3

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762109.
787I

MAIROUCHE FISC

LIBILI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم  ملغرب

LIBILI CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 162 
شارع 4وسف  بن تاشفين كلميم - 

81000 كلميم  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.785

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   LIBILI CAR
 500.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
162 شارع 4وسف  بن تاشفين كلميم 
- 81000 كلميم  ملغرب نتيجة لقر ر 

 لجمع  لعام  الستثنائي.
و عين:

 لسيد)ة( محمد  بيبي و عنو نه) ( 
شارع 4وسف  بن تاشفين   162 رقم 
كلميم  ملغرب   81000 كلميم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 162 وفي رقم   2021 4نا4ر   21 بتاريخ 
 - كلميم  تاشفين  4وسف  بن  شارع 

81000 كلميم  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بكلميم  

2021 تحت رقم 50/2021.
788I

CAFIGEC

LUXCOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
LUXCOP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 23، زنقة 
بوريد  لطابق 3 رقم 5 روش نو ر - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUXCOP
تا ر   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
أتمتة  ملكات2  معد ت  لطباعة, 

وتكنولو يا  ملعلومات.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 23، زنقة 
 - روش نو ر   5 رقم   3 بوريد  لطابق 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بنوى عبد  لحميد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحميد  بنوى   لسيد 
عنو نه) ( درب  لوفاء زنقة 7 رقم 29 

ح م  20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لحميد  بنوى   لسيد 
عنو نه) ( درب  لوفاء زنقة 7 رقم 29 

ح م  20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762120.

789I

RD MONTAGE

A2DL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RD MONTAGE
 BD D›ANFA ETG 9 APT 91 96
 RES LE PRINTEMPS D›ANFA

 CASA ، 20000، CASABLANCA
MAROC

A2DL SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 شارع 
أنفا إقامة ربيع أنفا  لطابق 9 رقم 
91 - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 A2DL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SARL AU
:  ملباني  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و الشغال  لعامة.
96 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
أنفا إقامة ربيع أنفا  لطابق 9 رقم 91 

- 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LAAMARTI  .  لسيد 
ABDELGHAFOUR :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 LAAMARTI  .  لسيد 
عنو نه) (   ABDELGHAFOUR
إقامة كريم عمارة 9 شقة 101 تمارة 

12000 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 LAAMARTI  .  لسيد 
عنو نه) (   ABDELGHAFOUR
إقامة كريم عمارة 9 شقة 101 تمارة 

12000 تمارة  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 2033.

791I

MAIROUCHE FISC

BETCOMA TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم 03 كلميم ، 

81000، كلميم  ملغرب

BETCOMA TOURS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : دو ر 

 بوقال   كيسل  ماعة  با4نو - 

81000 كلميم  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.695

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   22  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   BETCOMA TOURS

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

دو ر  بوقال   كيسل   إل تماعي 

 ماعة  با4نو - 81000 كلميم  ملغرب 

نتيجة لقر ر  لجمع  لعام  الستثنائي.

و عين:

و  بتيت   لسيد)ة(  ملهدي   

دو ر  بوقال   كيسل  عنو نه) ( 

81000 كلميم  ملغرب   ماعة  با4نو 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

دو ر  وفي   2021 4نا4ر   22 بتاريخ 

 -  بوقال   كيسل  ماعة  با4نو 

81000 كلميم  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بكلميم  

2021 تحت رقم 22/2021.

792I

MAIROUCHE FISC

 AMARAI BUSINESS

TRADING SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم 03 كلميم ، 

81000، كلميم  ملغرب

 AMARAI BUSINESS TRADING

SERVICES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 17 

زنقة عابد4ن كلميم - 81000 كلميم 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.561

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 

 AMARAI BUSINESS TRADING

ذ ت  ملسؤولية  شركة   SERVICES

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

 81000  - كلميم  عابد4ن  زنقة   17

لقر ر  لجمع  نتيجة  كلميم  ملغرب 

 لعام  الستتنائي.

و عين:

و  4اسين   مر ي   لسيد)ة(  

كلميم   81000 عنو نه) (  ملغرب 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 - وفي  ملغرب   2021 4نا4ر   21 بتاريخ 

81000 كلميم  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بكلميم  

2021 تحت رقم 22/2021.

793I

MAIROUCHE FISC

LIBILI INOX
شركة  لتضامن

قفل  لتصفية

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم  ملغرب

LIBILI INOX شركة  لتضامن
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

زريويلة رقم 26 حي  لنو در كلميم - 
81000 كلميم  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1281
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 
شركة  لتضامن مبلغ   LIBILI INOX
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي شارع زريويلة رقم 
26 حي  لنو در كلميم - 81000 كلميم 
لقر ر  لجمع  لعام  نتيجة   ملغرب 

 الستثنائي.
و عين:

 لسيد)ة( محمد  بيبي و عنو نه) ( 
حي  لنو در   26 رقم  زريويلة  شارع 
كلميم  ملغرب   81000 كلميم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
شارع  وفي   2021 4نا4ر   21 بتاريخ 
 - حي  لنو در كلميم   26 زريويلة رقم 

81000 كلميم  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بكلميم  

2021 تحت رقم 23/2021.
795I

Trefle Conseil

MERSOTEK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
MERSOTEK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

3، عمارة رقم 35، إقامة دمان ج.ه 

: 6  لشقة 16 عين  لشق  - 20270 

 لد ر  ليضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MERSOTEK

*إستيف د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

وتوزيع  ميع  وبيع  وشر ء  وتصد4ر 

 ملنتجات و الكسسو ر ت

وتجارة  * لتجارة  إللكتفونية 

 لوي2 و لتو صل  لرقمي.

وتسويق  مو قع  لوي2  *تطوير 

 ميع  ملنتجات على  لوي2

عام  ميع  لعمليات  *وبشكل 

أو  قانونية  كانت  نوع سو ء  أي  من 

 قتصاد4ة أو مالية أو منقولة أو غيف 

منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله 

مماثلة  أخرى  أغر ض  نفس  بأي  أو 

أو ذ ت صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

غيفمباشر  لهدف  لذي  أو  مباشر 

تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده 

أو تطويره.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إقامة دمان ج.ه   ،35 3، عمارة رقم 

 20270  - 16 عين  لشق   6  لشقة   :

 لد ر  ليضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 200   :  لسيد  ملصطفى و كريم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بلعباس  محمد  ملهدي   لسيد 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

و كريم    لسيد  ملصطفى 

 2 إقامة ما وريل  لطابق  عنو نه) ( 

 لشقة 9 عمارة ه عين  لشق 20270 

 لد ر  ليضاء  ملغرب.

بلعباس  محمد  ملهدي   لسيد 
حشاد  فرحات  زنقة   2 عنو نه) ( 

عمارة د  لزنقة 12  لقبيبات 28810 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

و كريم    لسيد  ملصطفى 

 2 إقامة ما وريل  لطابق  عنو نه) ( 

 لشقة 9 عمارة ه عين  لشق 20270 

 لد ر  ليضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763969.

796I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ICONE TECH«
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد4دة  ملغرب

»ICONE TECH« »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 

11، تجزئة  ألمو ج، سيدي بوزيد، 

 لجد4دة - -  لجد4دة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.12359

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   23  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

- تفويت  لسيد منعم يعقوبي  ما4لي: 

 500( في  لشركة  حصصه  نصف 

حصة   تماعية( لفائدة  لسيد فو د 

يعقوبي. - تعيين  لسيد فو د يعقوبي 

كمسيف للشركة بعد  ستقالة  لسيد 

منعم يعقوبي.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

4نص  12-7-6:  لذي  رقم  بند 
على ما4لي: - رأسمال  لشركة وتوزيع 

 لحصص. - مسيف  لشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25955.

797I

FIDORO MULTI-SERVICES

 STE SAHARA NEGOCE ET
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 STE SAHARA NEGOCE ET

TRAVAUX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 

01، رقم 2181،  لد خلة. - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.SAHARA NEGOCE ET TRAVAUX
:  ميع  بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لهندسة  ملدنية،  أشغال  لبناء 
تجارة  مختلفة،  وخدمات  أشغال 

عامة،  ستيف د وتصد4ر..
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 2181،  لد خلة.  رقم   ،01  لنهضة 

73000  لد خلة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   :  لسيد  ر د ل محمد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد   لسيد  ر د ل 

 لد خلة 73000  لد خلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد   لسيد  ر د ل 

 لد خلة 73000  لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 185.

798I

RM CONSULTING

JAN DE LEY SARL  جان دو الي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
  JAN DE LEY SARL  ان دو الي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 
 كد ل تجزئة 323 سيدي مومن 
 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  ان دو 

. JAN DE LEY SARL  الي

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع محليا ودوليا لحساب  لغيف.

وطنية  بضائع  نقل  عملية  أي   -

ودولية نيابة عن  آلخرين بأي وسيلة 

نقل برية وبحرية و ستئجار أي وسيلة 

نقل

- وكيل شحن..

مجمع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 كد ل تجزئة 323 سيدي مومن  لد ر 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : محمد   لسيد حضري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500   : عمر  حضري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد حضري 

58  لد ر  رقم   2 تجزئة  لشفشاوني 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

عنو نه) (  عمر  حضري   لسيد 

58  لد ر  رقم   2 تجزئة  لشفشاوني 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  محمد   لسيد حضري 
58  لد ر  رقم   2 تجزئة  لشفشاوني 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب
عنو نه) (  عمر  حضري   لسيد 
58  لد ر  رقم   2 تجزئة  لشفشاوني 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762322.

799I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

AZIBOU VIP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
AZIBOU VIP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية شارع 
 لحسن  الول و زنقة  لكشاف  قامة 
نجاة  لطابق  لثالث  لشقة رقم 20 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZIBOU VIP

:  لخياطة   غرض  لشركة بإ4جاز 

تصميم  ألزياء  لر قية  ملغربية  و 

 لتقليد4ة و  لحد4ثة  .

ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  لحسن  الول و زنقة  لكشاف 

نجاة  لطابق  لثالث  لشقة   قامة 

رقم 20 - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة ها ر  عزيبو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة ها ر  عزيبو  

 لزموري 01 عمارة سكينة بلوك س5 

رقم 91 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة ها ر  عزيبو  

 لزموري 01 عمارة سكينة بلوك س5 

رقم 91  90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239008.

800I

FIGENOUV

MAISON D›ESPOIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

FIGENOUV

شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 د4ور 

 لسالم ، 50050، مكناس  ملغرب

MAISON D›ESPOIR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 98 

متجر رقم 1 رياض  لزيتون - 50050 

مكناس  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51787

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لخياري  محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 529.

801I

HLZCONSULTING

VALLEE DES OLIVIERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B

 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

VALLEE DES OLIVIERS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شطر 2 

تجزئة رقم 592 شقة 3 بن  رير  - 

23150 بن  رير   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2309

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   17 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 

مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بابن  رير  بتاريخ 15 4نا4ر 

2021 تحت رقم 23.

802I

HLZCONSULTING

S3Y
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B

 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

S3Y شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 377 
 قامة  ملسار مكت32،  لطابق  الول 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.83295

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
د4ون  مع  مقاصة  إ ر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1313.

803I

موروكو كومبتونس  كاونت

GENIMOG SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس  كاونت

شقة 17  لطابق 2 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 

، 20000، مر كش  ملغرب

GENIMOG SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 12 

إقامة  ملر بط  لغزوة  - 22000 

 لصويرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5521

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GENIMOG SARL
مقاول   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

تركي2  لطاقة  لشمسية

-  أعمال متنوعة أو أعمال  لبناء

في  ملناطق  أشغال  لتجهيز   -

 لسكنية

-شر ء وبيع  ميع معد ت  لطاقة 

 لشمسية

و  و لسباكة  -أعمال  لكهرباء 

أشغال  لتولية.
 12 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 22000  - إقامة  ملر بط  لغزوة  

 لصويرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ESSAID BOUZI :  330  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 SAID HTIHET :  330  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  LAURENT COLLIER :  لسيد 

320 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوزي   لسيد  لسعيد 

30 - شارع موالي إسماعيل  22000 

 لصويرة  ملغرب.

 لسيد سعيد حطيحت عنو نه) ( 

 22000 -37 شارع موالي إسماعيل  

 لصويرة  ملغرب.

عنو نه) (  كوليي  لورون   لسيد 

بروكسل    1000 بلجيكا   ، بروكسل 

بلجيكا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعيد حطيحت عنو نه) ( 

-37 شارع موالي إسماعيل  لصويرة 

22000  لصويرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 37.

802I

HLZCONSULTING

BOUMLIL ARCHITECTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B

 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

 BOUMLIL ARCHITECTURE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

2 محجوب رميزة  ليز مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUMLIL ARCHITECTURE

مهندس   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معماري.

 2 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
محجوب رميزة  ليز مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة .
 800.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.000   : هشام  بومليل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 8.000  : هشام  بومليل   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  هشام  بومليل   لسيد 
 5 عمارة   1 صنها ة   الزدهار  قامة 
مر كش   20000 مر كش   3 شقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  هشام  بومليل   لسيد 
 5 عمارة   1 صنها ة   الزدهار  قامة 
مر كش   20000 مر كش   3 شقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1239.
805I

Fiduciaire Le Médiateur

IBSOFT SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

IBSOFT SOLUTIONS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
يعقوب  ملنصور، زنقة إسحاق 

إبن حنين  لعمارة رقم 17  لطابق 
 لسفلي  ملساحة إ2  لد ر لبيضاء  

 لد ر  لبيضاء 20100  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 07 شتنبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع يعقوب  ملنصور، زنقة إسحاق 

17  لطابق  رقم  حنين  لعمارة  إبن 

إ2  لد ر لبيضاء    لسفلي  ملساحة 

20100  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب« إلى »شارع يعقوب  ملنصور، 

زنقة إسحاق إبن حنين  لعمارة رقم 

17 طابق منخفض بين طابقين  لجهة 

 ليسرى  لد ر لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

20100  لد ر  لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 00727635.

806I

YF CONSULTING SERVICES

COMPLEPHARM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

COMPLEPHARM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 إقامة 

موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 

 لعزيز رقم 2  لقنيطرة. - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMPLEPHARM
شر ء،   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
إستيف د و تصد4ر  ميع  توزيع،  بيع، 
و ملنتو ات  لشبه   ملستلزمات 

 لطبية و ملكمالت  لغذ ئية..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 59 إقامة 
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 
 12000  - 2  لقنيطرة.  رقم   لعزيز 

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد  لجوطي  لسعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : رشيد  بو لعلف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لجوطي  لسعيد عنو نه) ( 
بئف  لر مي   52 رقم  ميموزة  تجزئة 

 لقنيطرة 12000  لقنيطرة  ملغرب.
 لسيد بو لعلف رشيد عنو نه) ( 
فيال ر ك رقم 3  والد  و يه  لقنيطرة 

12000  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لجوطي  لسعيد عنو نه) ( 
بئف  لر مي   52 رقم  ميموزة  تجزئة 

 لقنيطرة 12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81225.

808I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بارا إيموبيلي
إعالن متعدد  لقر ر ت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 
 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 22 ، 

90000، طنجة  ملغرب

بار  إ4موبيلي  »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  50 زنقة 
 ملجازر إقامة مونوبليون أ ما بين 

 لطابقين  ملكت2 رقم 13 -  - 90000 
طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.53701
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  31 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
رفع رأسمال  لشركة   1- قر ر رقم 
:  لذي 4نص على ما4لي: رفع رأسمال 
 لشركة بمبلغ قدره »6.812.966,82 
درهم«   2.000.000« أي من  درهم« 
عن  درهم«   10.812.966,82« إلى 
طريق  ملقاصة بين  لحساب  لجاري 
و ذلك 4رفع  لقيمة   لد ئن للشركاء 

 إلسمية لألسهم  ملو ودة
رأسمال  خفض   2- رقم  قر ر 
ما4لي:  على  4نص   لشركة:  لذي 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 
أي  درهم«   2.812.966,82« قدره 
إلى  درهم«   10.812.966,82« من 
 : عن طريق  درهم«   6.000.000.00«

تخفيض  لقيمة  إلسمية لألسهم
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
 6.000.000,00  : رأسمال  لشركة 

درهم
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
 6.000.000,00  : رأسمال  لشركة 
حصة   2000 من  مكون  درهم 
  تماعية بقيمة 1500 درهم للحصة 
-  1000 حصة لكل من  لسيدة إلهام 
بر دة، نس  عادل  ،محمد   لجامعي 
660 حصة للسيدة يسرى   - بنكيف ن 
320 حصة للسيدة  مال   لوليدي و 

لعلج 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238787.

810I

مكت2  الستشار ت و ملحاسبة

نقل شانور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت2  الستشار ت و ملحاسبة

6, شارع  لقدس, تابريكت ، 11000، 

سال  ملغرب

نقل شانور شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 الندلس, رقم 260 - 15200  تيفلت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

نقل   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

شانور.

-1 لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع

-2  ستيف د - تصد4ر  ميع  ملو د.

-3 ميع  لخدمات..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 الندلس, رقم 260 - 15200  تيفلت 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   :  لسيدة  لشنوري فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   :  لسيدة  لشنوري سعاد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

فاطمة   لسيدة  لشنوري 
 260 رقم  حي  الندلس,  عنو نه) ( 

15200 تيفلت  ملغرب.

 لسيدة  لشنوري سعاد عنو نه) ( 
حي  الندلس, رقم 260 15200 تيفلت 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فاطمة   لسيدة  لشنوري 
 260 رقم  حي  الندلس,  عنو نه) ( 

15200 تيفلت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   20 بتاريخ  بتيفلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 12.

811I

DO CONSULTING

IVORY PARK
شركة  ملساهمة

تغييف نشاط  لشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

IVORY PARK شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 216,  216 

شارع  لزرقطوني  20000   لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.307899

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2020 نونبف   26  ملؤرخ في 

نشاط  لشركة من »ألعمال  ملتنوعة 

و لتفكيبات  ) لتشييد  أو  إلنشائية 

أو  و لتشغيل  ملباشر  و ملعد ت 

غيف  ملباشرللمجمعات  لطبية(« 

»تقد4م  لخدمات  الستشارية  إلى 

و لتو يه  لعام  في  إلستف تيجية 

و إلد رة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762357.

812I
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PING MEDAZIZ بينك ميد زيز     

 AL KAMAL NAJAH

REMSADES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PING MEDAZIZ بينك ميد زيز

حي  لال  مل 35 عمارة   مل 3ب 2س 

طنجة  ملغرب، 90000، طنجة 

 ملغرب

 AL KAMAL NAJAH REMSADES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 HAY AL وعنو ن مقرها  إل تماعي

 AMAL 35 IMM AMAL 3 B 35

 N° 4C TANGER TANGER 90000

 Tanger Maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAMAL NAJAH REMSADES

غرض  لشركة بإ4جاز : شركة نقل 

 لبضائع.

 HAY AL  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 AMAL 35 IMM AMAL 3 B 35

 N° 2C TANGER TANGER 90000

. Tanger Maroc

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   لسيد  لخطابي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مريم  لكحالوي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لخطابي محمد عنو نه) (  
حي  ملجاهد4ن مجمع قو سم عمارة 8 

رقم 12 90000 طنجة  ملغرب.
 لسيدة مريم  لكحالوي عنو نه) (  
حي  ملجاهد4ن مجمع قو سم عمارة 8 

رقم 12 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لخطابي محمد عنو نه) (  
حي  ملجاهد4ن مجمع قو سم عمارة 8 

رقم 12 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238617.

813I

Cabinet Comptable Marzofid

SOCIETE LG-BTP SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE LG-BTP SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  زنقة 
بن عائشة إقامة ثمانية  لنخالت 
 لطابق  لخامس رقم51  ليز  - 

20000 مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.87109

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 4نا4ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.200.000«
 1.300.000« إلى  درهم«   100.000«
تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120268.

812I

palais des services comptables te fiscals

MOURAD PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 palais des services comptables
te fiscals

حي أمل1, عمارة ب, رقم92, شقة8, 
تيط مليل,  لد ر  لبيضاء ، 26000، 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب
MOURAD PROMO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي أمل1, 

عمارة ب, رقم92, شقة8, تيط 
مليل,  لد ر  لبيضاء - 26000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOURAD PROMO
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
أمل1, عمارة ب, رقم92, شقة8, تيط 
26000   لد ر  مليل,  لد ر  لبيضاء - 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لعربي  ملنور 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لعربي  ملنور 
ملكانسة 2 بلوك أ زنقة 2 رقم 31 عين 
26000    لبيضاء   لشق  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لعربي  ملنور 
 31 رقم   2 زنقة  أ  بلوك   2 ملكانسة 
عين  لشق  لبيضاء 26000  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762101.
815I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 STE DE DEVELOPPEMENT
 DE L›IRRIGATION ET DE LA
 PRODUCTION AGRICOLE

DU MAROC VERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل  لفا�سي عمارة 12 شقة 
رقم 2 حي سين مر كش ، 20007، 

مر كش  ملغرب
 STE DE DEVELOPPEMENT
 DE L›IRRIGATION ET DE LA
 PRODUCTION AGRICOLE

DU MAROC VERT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : دو ر 
طريفة  ماعة مجاط - 21000 

شيشاوة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.383

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
 STE DE DEVELOPPEMENT حل 
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 DE L’IRRIGATION ET DE LA
 PRODUCTION AGRICOLE
ذ ت  شركة   DU MAROC VERT
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
 إل تماعي دو ر طريفة  ماعة مجاط 
نتيجة  شيشاوة  ملغرب   21000  -

السباب مالية .
و عين:

و  نبيلة   لسيد)ة(  لحسناوي  
 256 33 رقم  بلوك   1 عنو نه) (  زكي 
)ة(  20000 مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
دو ر  وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 
 21000  - مجاط  طريفة  ماعة 

شيشاوة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بامنتانوت  بتاريخ 29 4نا4ر 

2021 تحت رقم 32/2021.
816I

SOLUCIA EXPERTISE

INOVAMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
INOVAMED  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 
 ملعاريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.333331

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  07 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ     INOVAMED
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

بالل  عزيز  زنقة   11 رقم   إل تماعي 
 20330  -  لطابق  لخامس,  ملعاريف 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : قر ر 

 لشركاء.
 11 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
بالل  لطابق  لخامس,  عزيز  زنقة 
20330  لد ر  لبيضاء   -  ملعاريف 

 ملغرب. 
و عين:

عبد  لحميد    ملصلح   لسيد)ة( 
 178 زنقة بوركد م رقم  و عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء  الفيليت  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762220.

817I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة حكونية كار 
د ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

شركة حكونية كار د ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك و حد شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 
23  لطابق  لسفلي مشروع  ملختار 
 لسو�سي 1  لشطر  لتاني  كاد4ر 

80000  كاد4ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

حكونية كار د ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد.

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  ملحل رقم 

23  لطابق  لسفلي مشروع  ملختار 

1  لشطر  لتاني  كاد4ر   لسو�سي 

80000  كاد4ر  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : محمد  طاهر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  طاهر   لسيد 

2292  لحي  ملحمدي  كاد4ر   لرقم 

80000  كاد4ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  طاهر   لسيد 

2292  لحي  ملحمدي  كاد4ر   لرقم 

80000  كاد4ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98190.

818I

SOLUCIA EXPERTISE

 DELIVER TECH

CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

  DELIVER TECH CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : إقامة 

بدر م ج 1  لطابق 3 رقم 10 سيدي 

معروف - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.375513

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2019 تقرر حل  22 د نبف   ملؤرخ في 

  DELIVER TECH CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها  وعنو ن  درهم   10.000

1  لطابق   إل تماعي إقامة بدر م ج 

 20000  - 10 سيدي معروف  رقم   3

لقر ر  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

 لشريك  لوحيد.

و عين:

و  بنحميدة  ها ر    لسيد)ة( 

عنو نه) ( إقامة بدر م ج 1  لطابق 3 

رقم 10 سيدي معروف 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

إقامة  وفي   2019 د نبف   22 بتاريخ 

10 سيدي  3 رقم  1  لطابق  بدر م ج 

20000  لد ر  لبيضاء   - معروف 

 ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762287.

819I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

A.C.H TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

A.C.H TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لرقم 

129 تجزئة  لشروق سبت  زولة - 

26000  سفي  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.8873

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   A.C.H TRAVAUX حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 

 - تجزئة  لشروق سبت  زولة   129

لعدم  نتيجة  26000  سفي  ملغرب 

هدفها  تحقيق  من  تمكن  لشركة 

 ال تماعي .

و عين:

و  4ــــــسف  خــــــــالد    لسيد)ة( 

سبت  زولة  حي  لبهجة  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  26000  سفي  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

وفي  لرقم   2020 د نبف   31 بتاريخ 

 - تجزئة  لشروق سبت  زولة   129

26000  سفي  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 108.

820I

BAIA INVEST

بايا انفست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BAIA INVEST

 BD ZERKTOUNI APPT 26

 6 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC

با4ا  نفست شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 6 - 

22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

با4ا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 نفست.

:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و  الشغال   لبناء  ملختلفة- لبناء 

 لعمومية..

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 6 - 

22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد علي بورقادي :  666 حصة 

بقيمة 66.600 درهم للحصة .

 332   : هللا  عبد  عيلمي   لسيد 

حصة بقيمة 33.200 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بورقادي  علي   لسيد 

مونطين  لطابق  لر بع  زنقة   72

 لشقة 15 فال فلوري 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

 لسيد عيلمي عبد هللا عنو نه) ( 

103  لزنقة 12  ميلة 7 ق ج 22000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد علي بورقادي عنو نه) ( 72 

مونطين  لطابق  لر بع  لشقة  زنقة 

22000  لد ر  لبيضاء  ف  فال   15

 ملغرب

 لسيد عيلمي عبد هللا عنو نه) ( 

103  لزنقة 12  ميلة 7 ق ج 22000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763253.

821I

FIDERSER

 STE TRANS HAMZA ET

WALID

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

 STE TRANS HAMZA ET WALID

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 سالطنة  لو د زير رة سيدي قاسم - 

16100 سيدي قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 غشت   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS HAMZA ET WALID

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشخاص  الشغال  ملختلفة للبناء, 

 لتجارة.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 سالطنة  لو د زير رة سيدي قاسم - 

16100 سيدي قاسم  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : خالد   لسيد  لبوعز وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  :  لسيد  لحبي2  مال  لوحد ني 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لبوعز وي خالد عنو نه) ( 

بنحمادي  دو ر  والد  لطاهر  والد 

12200 سيدي سليمان  ملغرب.

 لسيد  لحبي2  مال  لوحد ني 

بومعيز  دو ر  لعو بد  عنو نه) ( 

12200 سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لبوعز وي خالد عنو نه) ( 

بنحمادي  دو ر  والد  لطاهر  والد 

12200 سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 23/2021.

822I
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ouazaa

  STE  ABISSO EXPRESS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ouazaa

حي  لخيف3 رقم 37، 71000، 

بو دور  ملغرب

 STE  ABISSO EXPRESS  SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  م 

ملحار زنقة  ملر بطين بو دور - 

71000 بو دور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABISSO EXPRESS  SARL AU

و  نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 - -  لنقل  لطرقي  توصيل  لسلع 

 ستيف د و تصد4ر.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - بو دور  زنقة  ملر بطين  ملحار   م 

71000 بو دور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بابي   لسيد عبد  لسالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بابي  عبد  لسالم   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لسالم بابي عنو نه) ( 
 71000 بن  ملهدي   حي  لحسن 

بو دور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لسالم بابي عنو نه) ( 
 71000 بن  ملهدي  حي  لحسن 

بو دور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   13 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 102/2021.

822I

IASCOMPTES sarl

MBWC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
18 شارع بيفون طابق 1 شقة 2 
بلفد4ر ، 20300،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MBWC  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 شارع 

بورد  لطابق 3 رقم 5  لصخور 
 لسود ء - 20290  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288609
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MBWC
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و ميع  ألعمال  و لتشييد   لبناء 

 لتجارية؛

تشييد وتجهيز  ملباني و ملجمعات 

 لصناعية؛

و لتكييف  أعمال  لسباكة 

و لكهرباء و لنجارة؛

أعمال  لطالء؛

 لهندسة  ملدنية؛

23 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
5  لصخور  رقم   3 بورد  لطابق 

20290  لد ر  لبيضاء    -  لسود ء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   25   : خيي  مهدي   لسيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

25 حصة    :  لسيد  ملهدي بسام 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لرحمان عريش :  25 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد هشام  لغز وي :  25 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رقم   لسيد مهدي خيي عنو نه) ( 
زنقة زعيف  لطابق  لسفلي أنفا   286

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

عنو نه) (  بسام   لسيد  ملهدي 
 30 رقم   3 زنقة   02 حي موالي رشيد 

20670  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

عريش  عبد  لرحمان   لسيد 
عنو نه) ( حي  لوحدة 01 زنقة 5 رقم 

2 20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

عنو نه) (   لسيد هشام  لغز وي 
8  لبفنو�سي  رقم   23 حي طارق زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رقم   لسيد مهدي خيي عنو نه) ( 
زنقة زعيف  لطابق  لسفلي أنفا   286

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب

عنو نه) (  بسام    لسيد  ملهدي 
 30 رقم   3 زنقة   02 حي موالي رشيد 

20670  لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762205.

825I

LE PREMIER CONSEIL

 STE  AFRICAINE 
 DE COMMERCE ET
 DEVELOPPEMENT

   ECONOMIQUE ET SOCIAL
MG PARTENARIATT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE  AFRICAINE 

 DE COMMERCE ET
 DEVELOPPEMENT

   ECONOMIQUE ET SOCIAL
MG PARTENARIATT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 
109  لشقة رقم 23 , لطابق  لثالث 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
 AFRICAINE DE COMMERCE
 ET DEVELOPPEMENT
 ECONOMIQUE ET SOCIAL   MG

.PARTENARIATT
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* ستيف د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

وسيط(  ستيف د  أو  )تا ر  وتصد4ر 

غيار  زيوت  لصيانة وقطع  وتصد4ر 

 لسيار ت

*تا ر

و ملفروشات  *تسويق  ألثاث 

لالستخد م  ملنهي و ملحلي.

* ملعامالت  لتجارية  ملختلفة 

للتجارة  إللكتفونية .

* ستيف د وتصد4ر زيوت  لصيانة 

وقطع غيار  لسيار ت

وتصد4ر  ملنتجات  * ستيف د 

 لغذ ئية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 

, لطابق  لثالث   23 109  لشقة رقم 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : معتصم  و د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   :  لسيد كو أزود  بومبيدو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  معتصم  و د   لسيد 

 20000 حي  كود ر  4ت  ورير  لحوز 

 4ت  ورير  ملغرب.

 لسيد كو أزود  بومبيدو عنو نه) (  

حي  بن تاشفين رقم 575 أزلي مر كش 

20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  معتصم  و د   لسيد 

 20000 حي  كود ر  4ت  ورير  لحوز 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120302.

826I

SOLUCIA EXPERTISE

WORKPLACE SOLUTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

  WORKPLACE SOLUTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 13 
زنقة ر م هللا,  لنخيل - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.332217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 16 نونبف 2020 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
زنقة ر م هللا,  لنخيل   13 »رقم  من 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب«   -

سيدي  بوسكورة  طريق   109« إلى 

20000  لد ر  لبيضاء    - معروف  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762221.

828I

STRAVISCO

BLACK TIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

BLACK TIRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 الر�سي  ال4من 82 تجزئة  لسكن 

 النيق  لبساتين  - 50000 مكناس 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26821

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 28 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

تجزئة   82 » لطابق  الر�سي  ال4من 

 50000  -  لسكن  النيق  لبساتين  

مكناس  ملغرب« إلى » لطابق  الر�سي 

شارع   2 مر ب  قامة دبي   22  قامة 

 50000  -  لجيش  مللكي طريق فاس 

مكناس   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   15 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 252.

829I

ال 4ما

 وكالة أسفار أدرار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 4و د 

مقرها  ال تماعي باملغرب

ال 4ما

35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5   ملد4نة  لجد4دة ، 50000، 

مكناس  ملغرب

 وكالة أسفار أدر ر »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 2 

شارع عالل بن عبد هللا عمارة 25 م 

ج مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

4و د مقرها  ال تماعي باملغرب«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.35571

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2020 د نبف   01 في   ملؤرخ 

إغالق فرع تابع لشركة  وكالة أسفار 

أدر ر  أسفار  وكالة  تسميته  أدر ر 

  62 و لكائن عنو نه في تجزئة عا4دة 

 لطابق  الر�سي لعمارة رقم 13 شارع 

90060 طنجة   - موالي رشيد طنجة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 572.

831I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE ILYASS FORAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي  لنجاة رقم 32 زنقة بني مالل 

سوق  لسبت  والد  لنمة  لفقيه بن 

صالح ، 23550، سوق  لسبت  والد 

 لنمة  ملغرب

STE ILYASS FORAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 DR وعنو ن مقرها  إل تماعي

 OULED NIFAOUI  BENI

 MOUSSA DAR OULED

ZIDOUH - 23550 سوق  لسبت 

MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ILYASS FORAGE

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS  +FORAGE DE PUITS

 DR  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 OULED NIFAOUI  BENI

 MOUSSA DAR OULED ZIDOUH

.MAROC 23550 - سوق  لسبت

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 HAMID EL HADRAOUI لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة .

 DRISS AMMARI :  500 لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 HAMID EL HADRAOUI لسيد 

 DR OLD NIFAOUI عنو نه) ( 

23550 سوق  ليبت  ملغرب.

 DRISS AMMARI  لسيد 

 DR OLD NIFAOUI عنو نه) ( 

23550 سوق  لسبت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 HAMID ELHADRAOUI  لسيد 

 DR OLD NIFAOUI عنو نه) ( 
DAR OLD ZIDOUH 23550 سوق 

 لسبت  ملغرب

 DRISS AMMARI  لسيد 

 DR OLD NIFAOUI عنو نه) ( 

23550 سوق  لسبت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة  

رقم  تحت   2021 فبف 4ر   05 بتاريخ 

.131

832I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HIZA PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

HIZA PROMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تمد4د 
رقم 119  شارع 2 مارس حي سيدي 

4وسف  كاد4ر  - 80000  كاد4ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 ماي   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HIZA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PROMO

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
عقاري 

 شغال  لبناء و  شغال مختلفة .

تمد4د   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مارس حي سيدي   2 119  شارع  رقم 

80000  كاد4ر   - 4وسف  كاد4ر  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عمر  نجار :  2.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عمر  نجار عنو نه) ( شقة 

 2 22  قامة  فولكي  عمارة   376

80000  كاد4ر  حي  ملحمدي  كاد4ر 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عمر  نجار عنو نه) ( شقة 

 2 22  قامة  فولكي  عمارة   376

80000  كاد4ر  حي  ملحمدي  كاد4ر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98205.

832I

Société somicoc

شركة طانوغي القادسية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة طانوغي  لقادسية  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي قطعة رقم 

71 تجزئة سعادة عين نقبي فاس - 

30000 فاس  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21933

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

حاميدي  محمد كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 569/2021.

835I

palais des services comptables te fiscals

TROPO BAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 palais des services comptables

te fiscals

حي أمل1, عمارة ب, رقم92, شقة8, 

تيط مليل,  لد ر  لبيضاء ، 26000، 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

TROPO BAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9 ممر 

دي بيف�سي  - 26000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.125181

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبف   17  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد TROPO BAT  مبلغ 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي 9 ممر دي بيف�سي  - 

26000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط.

ممر   9 و حدد مقر  لتصفية ب 

 26000  - بيف�سي  لد ر لبيضاء  دي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  و د    لزيتوني 

ب  مدخل  ممر  للوز   85 عنو نه) ( 

طابق 3 شقة 28 عين  لسبع 26000 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758962.

836I

N2M CONSEIL-SARL

2A MULTISERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

2A MULTISERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
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وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحسن  الول زنقة 5 رقم 19  لطابق 

 لثاني رقم 2 - 62000  لناظور 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19815

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تقرر حل  06 فبف 4ر   ملؤرخ في 

 2A شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها  مبلغ    MULTISERVICES

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إل تماعي شارع  لحسن  الول زنقة 

 -  2 رقم  19  لطابق  لثاني  رقم   5

 : ل  نتيجة  62000  لناظور  ملغرب 

 نتهاء  لغرض من  لشركة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لحسن  الول زنقة 5 رقم 19  لطابق 

62000  لناظور   -  2 رقم   لثاني 

 ملغرب. 

و عين:

و  رقادي  عبد  لعزيز    لسيد)ة( 

عنو نه) ( شارع عبد  لخالق  لطريس 

62000  لناظور  ملغرب   72 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 220.

837I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE MABCHOUCH TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

 STE MABCHOUCH TRANS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  والد 

بوعبيد  لساقية  والد طي2 - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MABCHOUCH TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشخاص.

:  والد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بوعبيد  لساقية  والد طي2 - 30000 

فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لنور  مبشوش   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لنور  مبشوش   لسيد 

عنو نه) (  والد بوعبيد  لساقية  والد 

طي2 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لنور  مبشوش   لسيد 

عنو نه) (  والد بوعبيد  لساقية  والد 

طي2 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 259.

838I

N2M CONSEIL-SARL

2A MULTISERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
2A MULTISERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

 لحسن  الول زنقة 5 رقم 19  لطابق 
 لثاني رقم 2 - 62000  لناظور 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.19815

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   2A MULTISERVICES
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إل تماعي شارع  لحسن  الول زنقة 
 -  2 رقم  19  لطابق  لثاني  رقم   5
62000  لناظور  ملغرب نتيجة النتهاء 

 لغرض من  لشركة.
و عين:

و  رقادي  عبد  لعزيز    لسيد)ة( 
عنو نه) ( شارع عبد  لخالق  لطريس 
62000  لناظور  ملغرب   72 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
شارع  وفي   2021 4نا4ر   08 بتاريخ 
 لحسن  الول زنقة 5 رقم 19  لطابق 
62000  لناظور   -  2 رقم   لثاني 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 221.

839I

شركة  بهوش للخدمات

S.A.L.B.Z
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

شركة  بهوش للخدمات

شارع مكة عمارة  لصالحي  لطابق 

 الول رقم 02  لعيون ، 70010، 

 لعيون  ملغرب

S.A.L.B.Z شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

زنقة  لحلبة عمارة 19 شقة رقم 08 

- 70000  لعيون  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29219

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 فبف 4ر   01 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   9.900.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

عن طريق  درهم«   10.000.000,00«

:  إدماج  حتياطي أو أرباح أو عالو ت 

إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

05 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 386/2021.

820I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SUD PALESTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SUD PALESTIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 55 

بلوك س  لطابق  الول شارع  كيد ر 

تجزئة   سكا تيكوين  كاد4ر - 80000 

 كاد4ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SUD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PALESTIQUE

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

لوحات  لتحميل  وتسويق  تصنيع 

لوحات  لتحميل  و   لبالستيكية 

.(  ONE WAY(

 55 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بلوك س  لطابق  الول شارع  كيد ر 

تجزئة   سكا تيكوين  كاد4ر - 80000 

 كاد4ر  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  شنكلي كريم :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : طارق  لسماللي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كريم   لسيد  شنكلي 

كلم 2 فيال  شنكلي بو تسر   بنسركاو 

 كاد4ر 80000  كاد4ر  ملغرب.

 لسيد طارق  لسماللي عنو نه) ( 

فيالت منزه  لرحمة رقم 5 رحمة 2 د ر 

بوعزة  لنو صر  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  كريم   لسيد  شنكلي 

كلم 2 فيال  شنكلي بو تسر   بنسركاو 

 كاد4ر 80000  كاد4ر  ملغرب

 لسيد طارق  لسماللي عنو نه) ( 

فيالت منزه  لرحمة رقم 5 رحمة 2 د ر 

بوعزة  لنو صر  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   06 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98202.

821I

 centre de developpment profesionnel des

competences

BEST SUD TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

BEST SUD TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 237 
شارع مكة  لعيون - 7000  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SUD TRAVAUX
:  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لتجارة  لعامة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 237 
7000  لعيون   - مكة  لعيون  شارع 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عالي  لرزمة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عالي  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عالي  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 365/2021.

822I

 centre de developpment profesionnel des

competences

RM PACKAGING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
RM PACKAGING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 237 
شارع مكة  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PACKAGING
غرض  لشركة بإ4جاز : شر ء وبيع 

وتصنيع  لتغليف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 237 
70000  لعيون   - شارع مكة  لعيون 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لرزمة :  100.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 269/2021.

823I
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LE PREMIER CONSEIL

FINIMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

FINIMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 

109  لشقة رقم 23 , لطابق  لثالث 

- 20000 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101975

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

عبد  لكريم  لخطابي  قامة  »شارع 

 23 رقم  109  لشقة   و د  لعمارة 

مر كش   20000  - , لطابق  لثالث 

12  لطابق  » لشقة رقم  إلى   ملغرب« 

 الول  عمارة  عمارة  ملنارة  - 20000 

مر كش   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120271.

822I

ARGANE-COMPTA

M&K CAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

ARGANE-COMPTA

 RUE LIBERTE N° 10 ETAG 3

 APPT N°6 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC

M&K CAFE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 وعنو ن مقرها  إل تماعي 10زنقة 

 لحرية طابق 3  شقة 5  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب - 20120  لبيضاء  

 ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   

 لرسمية عدد 5651 بتاريخ 17 فبف 4ر 

.2021

M : بدال من

M&K CAFE : 4قرأ

 لباقي بدون تغييف.

826I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

 BETA MESSAGERIE
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE

CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN

 RESID AYOUB IMM B N° 36

 AIN HARROUDA KM 17،

 28630، MOHAMMEDIA

MAROC

 BETA MESSAGERIE

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  36 عمارة 

ب إقامة أ4وب حي و د  ملخازن  عين 

حرودة  20830  ملحمد4ة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BETA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MESSAGERIE INTERNATIONAL

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع و  للو يستيك على  لصعيد 

 لوطني و لدولي.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  36 عمارة 

ب إقامة أ4وب حي و د  ملخازن  عين 

حرودة  20830  ملحمد4ة   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة رطيل �سي محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رطيل �سي محمد عنو نه) (  
حي  لقدس تجزئة  لنور زنقة 11 رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  19  لبفنو�سي 

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رطيل �سي محمد عنو نه) (  
حي  لقدس تجزئة  لنور زنقة 11 رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  19  لبفنو�سي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 128.

827I

 LA SOCIETE MAROCAINE D’ELECTRICITE ET

D’IRRIGATION

BA.PALAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BA PALAS

-  لد ر  لبيضاء  ملغرب -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

BA.PALAS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 
 ألول رقم8  لد ر  لبيضاء  ملغرب - 

20300  لد ر  لبيضاء    ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
258831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BA.PALAS
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري - مقاول في  ملو صالت.
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 
 -  ألول رقم8  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

20300  لد ر  لبيضاء    ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد علي بطاش :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 28  لسيد علي بطاش عنو نه) ( 
 10300  لبنا4ات  لجد4دة للتنشيف 

خريبكة    ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 28  لسيد علي بطاش عنو نه) ( 
 10300  لبنا4ات  لجد4دة للتنشيف 

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761522.

828I
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AGADIR FISC

GOLD VALLEY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AGADIR FISC

 BLOC C N°215 CITE ASSAKA

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

GOLD VALLEY  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 23 

عمار  ملجد شارع  لحسن  لثاني 

 لسمارة - 72000  لسمارة  لسمارة.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.683

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

زكرياء  لهد4لي  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   تماعية من أصل   15.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   30.000

 بعاش محمد بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بالسمارة  

2021 تحت رقم 18/2021.

850I

RAHHALI CONSEIL

WASHER SHOP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1282

، 40000، Marrakech Maroc

WASHER SHOP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل  لفا�سي عمارة وردة 175، 

 ملحل رقم 159، مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WASHER SHOP

غرض  لشركة بإ4جاز : - مصبنة

أو  )تا ر  و لتصد4ر  -  ألستيف د 

وسيط(

-  نتاج مو د  لتنظيف.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ،175 وردة  عمارة  عالل  لفا�سي 

 20000  - مر كش   ،159  ملحل رقم 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لهادي  لزهيد :  750 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : شيماء  لزهيد   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لهادي  لزهيد   لسيد 

 ،2 عنو نه) (  لحي  ملحمدي  لوحدة 
مر كش   20000 مر كش   ،120 رقم 

 ملغرب.

 لسيدة شيماء  لزهيد عنو نه) ( 

عمارة   ياد  لشقة 11 شارع  لحسن 

مر كش   لثاني،  لحي  لشتوي، 

20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لهادي  لزهيد   لسيد 

 ،2 عنو نه) (  لحي  ملحمدي  لوحدة 
مر كش   20000 مر كش   ،120 رقم 

 ملغرب

 لسيدة شيماء  لزهيد عنو نه) ( 

عمارة   ياد  لشقة 11 شارع  لحسن 

مر كش   لثاني،  لحي  لشتوي، 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   22 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119818.

851I

COMPTA-YASS SARL AU

 DROGUERIE SAMI
ABDRRAFIA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC

 DROGUERIE SAMI ABDRRAFIA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

مونى  لعمارة 1 طريق  ملطار آسفي - 

26000 آسفي  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9995

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   23 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

  DROGUERIE SAMI ABDRRAFIA

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

تجزئة  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

آسفي  طريق  ملطار   1 مونى  لعمارة 

 : ل  نتيجة  آسفي  ملغرب   26000  -

إنعد م  لدعم  ملالي.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - 1 طريق  ملطار آسفي  مونى  لعمارة 

26000 آسفي  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( عبد  لرفيع   لكنسو�سي 

حي   36 10  لزنقة  و عنو نه) (  لرقم 

آسفي  ملغرب   26000 آسفي  أنس 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   23 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2020 تحت رقم 2217.

852I

 LA SOCIETE MAROCAINE D’ELECTRICITE ET

D’IRRIGATION

 LA SOCIETE MAROCAINE
 D›ELECTRICITE ET

D›IRRIGATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LA SOCIETE MAROCAINE
 D›ELECTRICITE ET

D›IRRIGATION
-  لد ر  لبيضاء  ملغرب -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

 LA SOCIETE MAROCAINE
 D›ELECTRICITE ET

D›IRRIGATION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 
 ألول رقم8  لد ر  لبيضاء  ملغرب - 

20350   لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LA SOCIETE MAROCAINE
 D’ELECTRICITE ET

.D’IRRIGATION
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أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وشبكات  و لزر عية   لتنمية  ملائية 

 لري.
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 

 -  ألول رقم8  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

20350   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   :  لسيد  و د زرو لي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   :  لسيد كمال  قزيبف 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زرو لي   لسيد  و د 
مجموعة  لضحى  لخيف إقامة 53 رقم 

15 10250 سال  لجد4دة    ملغرب.

حي   لسيد كمال  قزيبف عنو نه) ( 

عمارة  فد ن  لبفكة  إقامة   لقدس 
20160   لد ر  10 رقم 18  لبفنو�سي 

 لبيضاء   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عاشيف  إبن  سفيان   لسيد 

عنو نه) ( تجزئة  لعلوي رقم 5 طريق 

 لقنيطرة  10210 سال   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763211.

853I

Trefle Conseil

AZEL ARCHITECTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

AZEL ARCHITECTES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 6  لرقم 18 - 

20503  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 غشت   28

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AZEL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ARCHITECTES

:  لهندسة  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملعمارية.

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 -  18 6  لرقم   لزرقطوني  لطابق 

20503  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سليمة  ملهتدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : خالد  زغول   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سليمة  ملهتدي عنو نه) ( 

حسن  لسكتاني  محج  مكرر   58

20000  لد ر  لبيضاء   1  لطابق 

 ملغرب.

عنو نه) (  خالد  زغول   لسيد 

189 سيدي معروف  تجزئة لينا رقم 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سليمة  ملهتدي عنو نه) ( 

حسن  لسكتاني  محج  مكرر   58

20000  لد ر  لبيضاء   1  لطابق 

 ملغرب

عنو نه) (  خالد  زغول   لسيد 

189 سيدي معروف  تجزئة لينا رقم 

20520  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763968.

852I

LE PREMIER CONSEIL

AZERIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AZERIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  بو ب 

مر كش  مللكية  ملسماة 02 أ103 ب 

 لطابق  الول  لعمارة رقم 103 ب 

تجزئة تاركة - 12000 تمارة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91263

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 د نبف   02 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

AZERIS  مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مر كش  مقرها  إل تماعي  بو ب 

ب  لطابق  أ103   02  مللكية  ملسماة 

تجزئة  ب   103 رقم   الول  لعمارة 

تاركة - 12000 تمارة  ملغرب نتيجة ل 

:  لتوقف  لنهائي عن  لنشاط.

ب  بو ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

أ103 ب   02 مر كش  مللكية  ملسماة 

ب   103 رقم   لطابق  الول  لعمارة 

20000 مر كش  تجزئة تاركة  ملغرب 

 ملغرب. 

و عين:
و  زرو ل  4ونس    لسيد)ة( 
 5 فتح  لخيف عمارة  عنو نه) (  قامة  
هرهورة تمارة  ملغرب   12 شقة رقم 
)ة(  كمصفي  تمارة  ملغرب   12000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119627.
855I

LE PREMIER CONSEIL

XAVIER TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
XAVIER TRADING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
عبد  لكريم  لخطابي  قامة  و د 

 لعمارة 109  لشقة رقم 23 , لطابق 
 لثالث - 20000 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.83787
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   28  ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   XAVIER TRADING
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
عبد  لكريم  لخطابي  قامة  شارع 
 23 رقم  109  لشقة   و د  لعمارة 
مر كش   20000  - , لطابق  لثالث 
 ملغرب نتيجة ل* لتوقف  لنهائي عن 

 لنشاط.
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و عين:

و  عاصف  محمد     لسيد)ة( 

عنو نه) (  لز وية طو لة سيدي غانم 

مر كش  ملغرب   20000  13 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 28 نونبف 2020 وفي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة  و د  لعمارة 

109  لشقة رقم 23 , لكابق  لثالث - 

20000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119593.

856I

OREA

PARE BRISE EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

PARE BRISE EXPRESS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

شهرز د 3، طابق 5، رقم 22، بامليي. 

- 20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.231169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 4وليوز   21 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4وليوز 2020 تحت رقم 721627.

857I

CHETTIOUI AHMED

MARIWALIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي  ملسيفة  لخضر ء,م/ ,شارع 

01,رقم 32 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب

MARIWALIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لسالمة02 رقم 623  - 62150 

 لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARIWALIS

:  لتطريز  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 اللي.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 62150  -   623 رقم   لسالمة02 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سعاد  لعسري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سعاد  لعسري عنو نه) ( 

  5 رقم   28 زنقة  م/   حي  لسالم 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سعاد  لعسري عنو نه) ( 

  5 رقم   28 زنقة  م/   حي  لسالم 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 82.

858I

OREA

PARE BRISE EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

PARE BRISE EXPRESS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

شهرز د 3، طابق 5، رقم 22، بامليي. 

- 20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.231169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 21 4وليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

رقم   ،5 طابق   ،3 شهرز د  » قامة 

20320  لد ر  لبيضاء   - بامليي.   ،22

 ملغرب« إلى »حي  ملخيمات شارع إميل 

،  لصخور  »فجر«  مبنى   ، برونيه 

 20320  - عين  لسبع   ،  لسود ء 

 لد ر لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4وليوز 2020 تحت رقم 721627.

859I

FOUR YOU GHALLAB sarl

FOUR YOU GHALLAB
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUR YOU GHALLAB sarl

حي بئف  حرشون زنقة 01 رقم 22 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

FOUR YOU GHALLAB »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي بئف 

 حرشون زنقة 01 رقم 22 طنجة حي 

بئف  حرشون زنقة 01 رقم 22 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52999

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   28  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 2021000082717029: 

قام  لسيد  ما4لي:  على  4نص   لذي 

حصصه   ببيع  ميع  غالب  4ونس 

حصة   250 من  في  لشركة  ملكونة 

غالب  بوشعي2  لفائدة  لسيد 

منص2  من  إلى  ستقالته  باإلضافة 

مسيف ومد4ر  للشركة وتم  بر ء  لسيد 

4ونس غالب من  ميع  ملسؤوليات 

في  لشركة إبر ء  تاما وأصبح  لسيد 

بوشعي2 غالب  ملد4ر و ملسيف  لوحيد 

في  لشركة و ملالك  لوحيد لكل  سهم 

وتم  سهم    500 تبلغ   لشركة  لتي 

بذلك تعد4ل  لقانون  ألسا�سي فيما 

ذكر.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

13:  لذي 4نص   -  7  -  6 بند رقم 

مساهم  بوشعي2 غالب  ما4لي:  على 

 100 بقيمة  حصة   500 مال  برأس 

درهم للحصة بمجموع 50000 درهم 

خمسون ألف درهم

بند رقم 15 - 16:  لذي 4نص على 

ومسيف  مد4ر  بوشعي2 غالب  ما4لي: 

بالتوقيع  و ملكلف  للشركة  وحيد 

و إلمضاء.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239029.
860I

CHETTIOUI AHMED

ABRAJ LOUKOUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي  ملسيفة  لخضر ء,م/ ,شارع 

01,رقم 32 ، 92150،  لقصر  لكبيف 
 ملغرب

ABRAJ LOUKOUS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 ملناكي2 شارع موالي رشيد رقم 01 
مكرر - 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ABRAJ : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOUKOUS
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ر �سي فالحية.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 01  ملناكي2 شارع موالي رشيد رقم 
مكرر - 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   لسيد  الشه2 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  الشه2 محمد عنو نه) ( 
حي  ملناكي2 شارع موالي رشيد رقم 

01  92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 
ق  و  ج  و رور  لبدور  دو ر  عنو نه) ( 
92150  لقصر  لكبيف  سوق  لطلبة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  الشه2 محمد عنو نه) ( 
حي  ملناكي2 شارع موالي رشيد رقم 

01 92150  لقصر  لكبيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81.

861I

OUHAMMID MOHAMED

دوزيمو تغنص

»DOZYMO TRANS« 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC

 DOZYMO« دوزيمو تغنص
TRANS« شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 شارع 
 حمد  ملججاتي، سكن.  ألل2 ، 

 لطابق  ألول ، رقم 8 معارف  لد ر 
 لبيضاء - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : دوزيمو 

.»DOZYMO TRANS« تغنص
-  لنقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملحلي و لدولي للبضائع
- شر ء وبيع وتأ يف معد ت  لنقل..
13 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 ، سكن.  ألل2   حمد  ملججاتي، 
معارف  لد ر   8 رقم   ،  لطابق  ألول 
20330  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد حسن  لشويبة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسن  لشويبة عنو نه) ( 
 7 9 عمارة  ليساسفة  قامة  لخز مى 
رقم 6 طابق 2  لد ر  لبيضاء 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسن  لشويبة عنو نه) ( 
 7 9 عمارة  ليساسفة  قامة  لخز مى 
رقم 6 طابق 2  لد ر  لبيضاء 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.
862I

FOGHAL GESTION SARL AU

OCTA PHARM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

OCTA PHARM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان رقم 

3 تجزئة 37  باب  لغول ظهر  ملهر ز  - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 OCTA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PHARM

:  لتفويج  بإ4جاز  غرض  لشركة 

شبه  و  للمنتجات  لصيدالنية 

 لصيدالنية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دكان رقم 

3 تجزئة 37  باب  لغول ظهر  ملهر ز  - 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بدر  لخر�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بدر  لخر�سي   لسيد 

طريق  موز ر   9 مجمع  لسالم شقة 

30050 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بدر  لخر�سي   لسيد 

طريق  موز ر   9 مجمع  لسالم شقة 

30050 فاس  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2021/515.

863I

مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م

 KHAMRYCH ET JALAL
SARLAU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م
39  قمة زير لبا  لحي  الد ري ، 
23500، قصبة تادلة  ملغرب

 KHAMRYCH ET JALAL SARLAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 HAY AL وعنو ن مقرها  إل تماعي
 WAHDA RUE JININ BLOC 01
 2EME ETAGE  - 23500 KASBA

.TADLA MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   11 في   ملؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
بالعنو ن   و  لكائن   -  لتسمية 
 3eme Etage N°147 Rue 01
 Qu. M’ETCHIFSSANE  - 54000
و  ملسيف   KHENIFRA MAROC
 YASSIN طرف  لسيد)ة(  من 

.KHAMRYCH
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   22 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2021 تحت رقم 28.

862I

gestion  pluriel

  TAJ  AMENAGEMENT
SARL.AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

gestion  pluriel
 مل  2   زنقة  26  رقم  10  
 لبفنو�سي  -   لد ر   لبيضاء ، 
20600،  لد ر   لبيضاء  ملغرب

 TAJ  AMENAGEMENT  SARL.AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 محج 

مرس  لسلطان شقة رقم 3  لطابق 

1   لد ر   لبيضاء   ملغرب - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  TAJ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMENAGEMENT  SARL.AU

أعمال    : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 عد د  ملباني   شغال  نها4ة  لورش.

26 محج   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مرس  لسلطان شقة رقم 3  لطابق 1  

 لد ر   لبيضاء   ملغرب - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : تجاوي   مين    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد تجاوي   مين  عنو نه) (  مل  
سيدي  لبفنو�سي   71 رقم   3 زنقة   2

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد تجاوي   مين  عنو نه) (  مل  
سيدي  لبفنو�سي   71 رقم   3 زنقة   2

20600  لد ر   لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762271.

865I

مكت2 بوقسري 4وسف للخدمات  الد رية و 

 لقنصلية

STE F.R.S AGRO IMPORT-

EXPORT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدر ك 

 لرسمية

وكالة بوقصري للخدمات  لعامة

قصر  قرب  شارع  لجيش  مللكي 

 ،62000  لصورة   لناظور  لناظور، 

 لناظور  ملغرب

STE F.R.S AGRO IMPORT-

ذ ت  شركة    EXPORT SARL

 ملسؤولية  ملحدودة

 DR مقرها  إل تماعي  وعنو ن   

 AKHANDOUK IHADDADEN

 BNI BOUIFROUR NADOR  -

.62000 NADOR MAROC

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك 

 لرسمية عدد 5651 بتاريخ 17 فبف 4ر 

.2021

 STE F.R.S AGRO  : من  بدال 

IMPORT EXPORT SARL AU

 STE F.R.S AGRO IMPORT : 4قرأ

EXPORT SARL

 لباقي بدون تغييف.

866I

 ئتمانية  لطاقة

اكوي موح ميلتي سرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لطاقة

ممر تمكروت رقم 02 شارع محمد 

 لخامس ، 25000، ورز ز ت  ملغرب

 كوي موح ميلتي سرفيس شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر تكمي 

 لجد4د  ماعة ترميكت - 25000 

ورز ز ت تامغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

:  كوي  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

موح ميلتي سرفيس.

:  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و شغال مختلفة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر تكمي 

 25000  - ترميكت   لجد4د  ماعة 

ورز ز ت تامغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد  كيالن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  كيالن 

ترميكت  تكمي  لجد4د  ماعة  دو ر 

25000 ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  كيالن 

ترميكت  تكمي  لجد4د  ماعة  دو ر 

25000 ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ  بورز ز ت    البتد ئية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 285.

867I
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LABRASS MULTISERVICES SARL

L..Z.CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

L..Z.CONSTRUCTION  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 597 

تجزئة  ملستقبل  لعيون  - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2017 نونبف   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. L..Z.CONSTRUCTION

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتعددة -  ألشغال  لعمومية - 

خدمات عامة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 597 

 70000  - تجزئة  ملستقبل  لعيون  

 لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد لغظف زيد ن  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد لغظف زيد ن  
حي  لعودة  لعيون    2616 رقم 

70000  لعيون   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد لغظف زيد ن  
حي  لعودة  لعيون    2616 رقم 

70000  لعيون   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 08 أكتوبر 

2018 تحت رقم 2152.

868I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

LES FERMES DE L›ORIENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 LES FERMES DE L›ORIENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 طريق 
 مال  لد4ن أفغاني  لطابق  ألول 
 لرقم 3 - 60000 و دة  ململكة 

 ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FERMES DE L’ORIENT

تربية   *  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ملاشية و ألبقار  لحلوب.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 15 طريق 
أفغاني  لطابق  ألول   مال  لد4ن 
و دة  ململكة   60000  -  3  لرقم 

 ملغربية.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شور ق  وليد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد وليد شور ق : 1000 بقيمة 

100.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  شور ق  وليد   لسيد 
شارع  لحسن  لثاني تجزئة بنميفة نهر 
72 60000 و دة  ململكة  نيل  لرقم 

 ملغربية.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  شور ق  وليد   لسيد 
شارع  لحسن  لثاني تجزئة بنميفة نهر 
72 60000 و دة  ململكة  نيل  لرقم 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   25 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 3126.

869I

كومافيد

 SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT
RAHDOUNI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د4د للشركة

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني و دة ، 

60000، و دة  ملغرب
 SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT

RAHDOUNI SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق عين 
بني مطهر حي  لوفاء زنقة ب 10 رقم 

67 - 60000 و دة  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18529
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2021 4نا4ر   19  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

رهدوني قويدر كمسيف وحيد
تبعا لوفاة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 372.

870I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CLEAR VIEW
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
CLEAR VIEW شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

زهرة  ملد ئن رقم أ2-2، طريق عين 
 لشقف، فاس - 30000 فاس 

 ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CLEAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.VIEW
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 
منعش   - أشغال  لبناء  و   ملختلفة 

عقاري.
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تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
طريق عين  أ2-2،  زهرة  ملد ئن رقم 
فاس   30000  - فاس   لشقف، 

 ململكة  ملغربية.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد ممتاز :  320 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   :  لسيد محمد أمين كنون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : مالكي  عبدهللا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ممتاز  محمد   لسيد 
عين  لشقف  إ62ر  تجزئة  لجنان 
فاس  ململكة   30000 موالي عقوب 

 ملغربية.
كنون  أمين  محمد   لسيد 
عنو نه) (  4ت  حسا4ن  4ت بومد4ن 

30000 فاس  ململكة  ملغربية.
عنو نه) (  مالكي  عبدهللا   لسيد 
 30000 بومد4ن   4ت  حماد  4ت 

فاس  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ممتاز  محمد   لسيد 
عين  لشقف  إ62ر  تجزئة  لجنان 
فاس  ململكة   30000 موالي عقوب 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 601.
871I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FAMILY BAKERY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

FAMILY BAKERY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 112 

ك 2 زنقة 2 تجزئة  لحد4قة تغات 

فاس - 30000 فاس  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FAMILY BAKERY

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

مخبزة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 112 
تغات  تجزئة  لحد4قة   2 زنقة   2 ك 

فاس - 30000 فاس  ململكة  ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  دريس شبيه :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : نعيمة  لعزري   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شبيه   لسيد  دريس 
تجزئة  ك2   112 رقم   2  لزنقة 

فاس   30000 فاس  ثغاث   لحد4قة 

 ململكة  ملغربية.

 لسيدة نعيمة  لعزري عنو نه) ( 
تجزئة  ك2   112 رقم   2  لزنقة 

فاس   30000 فاس  ثغاث   لحد4قة 

 ململكة  ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شبيه   لسيد  دريس 

تجزئة  ك2   112 رقم   2  لزنقة 

فاس   30000 فاس  ثغاث   لحد4قة 

 ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 603.

872I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ORVAY
إعالن متعدد  لقر ر ت

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

 قامة لينا  لرقم 76 ز وية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق  لتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

ORVAY »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

محمد  لخامس  قامة لينا ز وية زنقة 

لبنان و زنقة طانطان  لطابق 9 رقم 

76 - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.86285

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  15 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

حصة من أصل   100 تقبول فويت 

ملك  لسيد  في  100من  لشركة 

عبد  إلى  لسيد   عطشان  سعيد 
 للطيف برقوق

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

إعتماد قبول  إستقالة  لسيد سعيد 

عطشان من منص2« مسيف  لشركة »

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

عبد  تعيين  لسيد  قبول   إعتماد 

مسيف  منص2«  في  برقوق   للطيف 

 لشركة » ملدة غيف محدودة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7892.

873I

FIDULONIA

STE PORTAFORTUNA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 STE PORTAFORTUNA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لجيش  مللكي رقم 17 تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20121

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  01 د نبف   ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مبلغ    PORTAFORTUNA SARL
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي شارع  لجيش  مللكي 
تطو ن   93000  - تطو ن   17 رقم 

 ملغرب نتيجة ل : أزمة قطاع  لتجارة .

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - تطو ن   17 رقم   لجيش  مللكي 

93000 تطو ن  ملغرب. 

و عين:

ملغيش و  أحمد  مال    لسيد)ة( 

عنو نه) ( شارع  ملفضل أفيالل زنقة 

تطو ن   93000   32 رقم   لشمس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
29 د نبف   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 3237.

872I

i2fconseil

KADINT CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،
20250، casablanca maroc

KADINT CONSULTING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  26 شارع 
مرسلطان شقة ٣  لطابق ١ - 
20000   لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

283757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KADINT CONSULTING
در سة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملشاريع  لتجارية
عنو ن  ملقر  ال تماعي :  26 شارع 
مرسلطان شقة ٣  لطابق ١ - 20000  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة رشيدة قادري عنو نه) ( 
  ٩ رقم  عمارة    شارع  لشفشاوني 

20250   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

 لسيدة  نتصار بوحمان عنو نه) ( 

25 زنقة  لخوز مى  لطابق ٣ شقة ٤ 

20000   لد ر  لبيضاء   حي  لر حة  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة رشيدة قادري عنو نه) ( 

  ٩ رقم  عمارة    شارع  لشفشاوني 

20250   لد ر  لبيضاء   ملغرب

 لسيدة  نتصار بوحمان عنو نه) ( 

25 زنقة  لخوز مى  لطابق ٣ شقة ٤ 

20000   لد ر  لبيضاء   حي  لر حة  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758759.

875I

ORIEN.COMPTA

GOZALYEZ CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني بركان ، 60300، بركان 

 ملغرب

GOZALYEZ CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 35 

زنقة 385 حي  ملقاومة - 60300 

بركان  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6691

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 4نا4ر   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

حاجي  منعم  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

حورية  كر ش بتاريخ 06 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   19 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 27.

876I

ORIEN.COMPTA

GOZALYEZ CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني بركان ، 60300، بركان 

 ملغرب

GOZALYEZ CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

و عنو ن مقرها  ال تماعي رقم 35 

زنقة 385 حي  ملقاومة - 60300 

بركان .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6691

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تحويل   2021 4نا4ر   06  ملؤرخ في 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 27.

877I

ORIEN.COMPTA

GOZALYEZ CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني بركان ، 60300، بركان 

 ملغرب

GOZALYEZ CAR »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 35 
زنقة 385 حي  ملقاومة - 60300 

بركان  ملغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.6691

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
وتبعا   2021 4نا4ر   06 في   ملؤرخ 
تعيين  تقرر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)4ن(  لقانوني)4ن(: 
- حاجي منعم

-  كر ش حورية
شركة ذ ت   GOZALYEZ CAR  -
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها  إل تماعي   لوحيد  لكائن 
حي  ملقاومة   385 زنقة   35 رقم  ب: 

60300 بركان  ملغرب
عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: 6691
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 27.

878I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 DIBRA TRANS LOGISTICES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

 قامة لينا  لرقم 76 ز وية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق  لتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
 DIBRA TRANS LOGISTICES
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 لزرقطوني  قامة 32 شقة رقم 

29  لطابق  الول - 90000 طنجة 
 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DIBRA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS LOGISTICES SARL AU

:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لطرقي للسلع د خل  ملغرب و خار ه.

زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 29 شقة رقم   32  لزرقطوني  قامة 

 لطابق  الول - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رضا  لوهابي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  رضا  لوهابي عنو نه) ( حي 

مسنانة  قامة ليلى س ب 3 طابق 03 

رقم 120 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  رضا  لوهابي عنو نه) ( حي 

مسنانة  قامة ليلى س ب 3 طابق 03 

رقم 120 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 519.

879I

H.MANAGEST

CENTRE DE BEAUTE SIMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 CENTRE DE BEAUTE SIMO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 163 زنقة 

د ر  ل�سي عي�سى  لشعبة 02 حي 

فرنسا - 26000  سفي  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9293

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 د نبف   25 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CENTRE DE ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    BEAUTE SIMO

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إل تماعي 163 زنقة د ر  ل�سي عي�سى 

 26000  - فرنسا  حي   02  لشعبة 

ضعف   : ل  نتيجة   سفي  ملغرب 

 لقدرة  لشر ئية باملد4نة.

 163 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

زنقة د ر  ل�سي عي�سى  لشعبة 02 حي 

فرنسا - 26000  سفي  ملغرب. 

و عين:

و  غفر ن   لبصكري   لسيد)ة( 
�سي  د ر  زنقة   163 رقم  عنو نه) ( 

عي�سى  لشعبة 02 حي فرنسا 26000 

 سفي  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

زنقة د ر  ل�سي عي�سى  لشعبة   163  :

02 حي فرنسا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   12 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26.

880I

YF CONSULTING SERVICES

WATEP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
WATEP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 6 زنقة 
ضا4ة عو   لطابق 2  لشقة 16 
أكد ل  لرباط. - 10090  لرباط 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.139821

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 16 نونبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
2  لشقة  »6 زنقة ضا4ة عو   لطابق 
10090  لرباط   - أكد ل  لرباط.   16
عمارة   2 » قامة  لنخيل  إلى   ملغرب« 
15 شقة 05 - حي  لنهضة 1 -  لرباط 

- 10112  لرباط   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110616.

881I

YF CONSULTING SERVICES

WATEP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
WATEP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي  قامة 
 لنخيل 2 عمارة 15 شقة 05 - حي 
 لنهضة 1 -  لرباط - 10112  لرباط 

 ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.139821

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2020 نونبف   16  ملؤرخ في 
نشاط  لشركة من » - مكت2  در سات

- مقاول أعمال  متنوعة.
» إلى »-   عمال  لهندسة  ملدنية

-   ستيف د و تصد4ر«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110616.

882I

STE  SIACET SARL

SIACET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE  SIACET SARL
إقامة  لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 
 لسعود4ة  لطابق  لثالث رقم 20 - 
طنجة ، TANGER ،90000  ملغرب
SIACET شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعود4ة  لطابق  لثالث رقم 20 - 
طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SIACET



3591 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

توفيف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

خدمات معلوماتية 

تكنولو يا  وتدقيق   ستشار ت 

 ملعلومات

خدمة  الستعانة بمصادر خار ية 

لتكنولو يا  ملعلومات.

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 

 -  20  لسعود4ة  لطابق  لثالث رقم 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : كريم   بال   لسيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 CABAUP CYRILLE  لسيد 

حصة   PIERRE GERARD :  50

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بال كريم  عنو نه) ( مجمع 

حد ئق  بن بطوطة عمارة  و رقم 89 

 كزنا4ة  90000 طنجة  ملغرب.

 CABAUP CYRILLE  لسيد 

زنقة  عنو نه) (   PIERRE GERARD

 بن مرحل  قامة  لبوغاز 2 ط 6 رقم 

19  90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  بال كريم  عنو نه) ( مجمع 

حد ئق  بن بطوطة عمارة  و رقم 89 

 كزنا4ة  90000 طنجة  ملغرب

 CABAUP CYRILLE  لسيد 

زنقة  عنو نه) (   PIERRE GERARD

 بن مرحل  قامة  لبوغاز 2 ط 6 رقم 

19 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 901.

883I

INFOPLUME

PRIVATE EVENTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

129 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

PRIVATE EVENTS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

فاس، محل رقم96،   صوالر ب، 

فينوطو لت2، طبق سفلي - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112385

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRIVATE EVENTS

 - كافتيف4ا   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لحدث بشكل عام.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

ب،  صوالر  رقم96،    محل  فاس، 

 90000  - فينوطو لت2، طبق سفلي 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شاهين  بنعياد   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شاهين  بنعياد   لسيد 
1، إقامة ب، رقم11  مرك2 بيفل بلو 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  شاهين  بنعياد   لسيد 
1، إقامة ب، رقم11  مرك2 بيفل بلو 

90000 طنجة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238795.

882I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 كستف  ليبف4ري تنغيف

EXTRA LIBRAIRIE TINGHIR  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

 EXTRA  كستف  ليبف4ري تنغيف 
LIBRAIRIE TINGHIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 22 
مكرر 1 زنقة صاغرو مركز تنغيف - 

25800 تنغيف  ملغر
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1035
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  كستف  
 EXTRA LIBRAIRIE تنغيف   ليبف4ري 

.TINGHIR
مكتبة و   : غرض  لشركة بإ4جاز 

بيع وسائل  ملعلوميات.

 22 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - تنغيف  مركز  زنقة صاغرو   1 مكرر 

25800 تنغيف  ملغر.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حوتي محمد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد حوتي  بر هيم :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حوتي  بر هيم   لسيد 

حي  فري تنغيف 25800 تنغيف  ملغرب.

 لسيد حوتي محمد عنو نه) ( حي 

 فري تنغيف 25800 تنغيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حوتي محمد عنو نه) ( حي 

 فري تنغيف 25800 تنغيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ  بتنغيف    البتد ئية 

2021 تحت رقم 73.

885I

Global Services Network

MSUGAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT  ملغرب

MSUGAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 شارع 

 البطال شقة 2 - أكد ل  لرباط - 

10090  أكد ل  لرباط   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129027

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MSUGAR

تصنيع    : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت  لطبية وشبه  لطبية.

منتجات  وبيع  ميع  شر ء   •

ومستحضر ت  و ألدوية   لنظافة 

 لتجميل و لحمية وغيفها

و ألدو ت  وبيع  أل هزة  شر ء   •

 لطبية ومعد ت  ملستشفيات

• إد رة  لعمليات  لتجارية.

15 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 - أكد ل  لرباط   -  2 شقة   البطال 

10090  أكد ل  لرباط   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Mme FATIMA  لسيدة • 

حصة   ZOHRA LAABAR  :  800

بقيمة 100 درهم للحصة .

 Mme  HANANE  لسيدة 

حصة   BENKHOUYA     :  200

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Mme FATIMA ZOHRA لسيدة 

روزفلت  5.رو  عنو نه) (    LAABAR

10060   لرباط   حسن  لرباط 

 ملغرب.

 Mme  HANANE  لسيدة 

BENKHOUYA     عنو نه) (  لقسم 

9 ماحج رياض IMM 10 أبت 13 حي 

10100   لرباط   -  لرباط   لرياض 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 FATIMA ZOHRA  لسيدة  
روزفلت  5.رو  عنو نه) (   LAABAR
حسن  لرباط 10060   لرباط   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110526.
886I

H.MANAGEST

 ZONE SECURITE
EQUIPEMENT ET SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 ZONE SECURITE EQUIPEMENT
ET SERVICE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 12 
زنقة  وريكة تجزئة منى  - 26000 

 سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.10351

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  28 د نبف   ملؤرخ في 
 ZONE SECURITE EQUIPEMENT
ET SERVICE  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
12 زنقة  وريكة تجزئة منى  - 26000 
تحقيق  لعدم  نتيجة   سفي  ملغرب 

 الهد ف  ملسطرة.
و عين:

دشري و  عبد  ملطل2    لسيد)ة( 
حي  لرياض   02 بلوك   78 عنو نه) ( 
 سفي 26000  سفي  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 12 وفي رقم   2020 28 د نبف  بتاريخ 
 26000  - منى  تجزئة  زنقة  وريكة 

 سفي  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 29.

888I

RIAD CONSULTANT

 MHD KHADAMATI شركة
TECH SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 MHD KHADAMATI TECH شركة

SARL-AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 مكرر 

طاشرون بو نيبة خريبكة - 25000 

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

MHD KHADAMATI TECH SARL-

.AU

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مكتبة)تا ر بالتفصيل(.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 12 مكرر 

طاشرون بو نيبة خريبكة - 25000 

خريبكة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مهدوفي  4وب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مهدوفي  4وب عنو نه) ( 35 

تجزئة  لسالم 2 حي  لد خلة بو نيبة 

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مهدوفي  4وب عنو نه) ( 35 

تجزئة  لسالم 2 حي  لد خلة بو نيبة 

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2021 تحت رقم 32.

890I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة حلل كار ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة حلل كار ش.م.م شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لفتح رقم 75  ركمان  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

حلل كار ش.م.م.
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 75  ركمان  لناظور  رقم   لفتح 

62000  لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حوال  فتيحة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حوال  فتيحة   لسيدة 
62000  لناظور   ركمان  ملركز 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حوال  فتيحة   لسيدة 
62000  لناظور   ركمان  ملركز 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 18 4نا4ر 

2021 تحت رقم 113.
891I

mechkour el mostapha

OUMAZ-TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mechkour el mostapha
 12db zarktouni smaala settat
 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc
OUMAZ-TRAVAUX SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي طابق 
سفلي ،بالد  لخيف 10-1 برشيد 

طابق سفلي ،بالد  لخيف 10-1 برشيد 
26000 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUMAZ-TRAVAUX SARL
:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 
و الستف د  ،تصد4ر  للبناء   ملختلفة 

و العمال  نتف4م.
طابق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
برشيد   10-1 ،بالد  لخيف  سفلي 
طابق سفلي ،بالد  لخيف 1-10 برشيد 

26000 برشيد  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 1.800   :  لسيد عوكشة مرزوق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000   : ناد4ة   لسيدة نور وي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000   :  لسيد نور وي  لحسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عوكشة مرزوق عنو نه) ( 
 26000 تجزئة  لخيف   01 رنقة   27

برشيد  ملغرب.
ناد4ة عنو نه) (   لسيدة نور وي  
 26000 تجزئة  لخيف   01 رنقة   27

برشيد  ملغرب.
 لسيد نور وي  لحسن عنو نه) ( 
بن  حمد   26000 ر س  لعين  مركز 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عوكشة مرزوق عنو نه) ( 
 26000 تجزئة  لخيف   01 رنقة   27

برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 112.

892I

H.MANAGEST

TASSHILATE ZOUHOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

TASSHILATE ZOUHOUR شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 22 

بلوك 28 حي  لزهور - 26000  سفي 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.9683
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 
شركة   TASSHILATE ZOUHOUR
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
 26000  - حي  لزهور   28 بلوك   22
تحقيق  لعدم  نتيجة   سفي  ملغرب 

 الهد ف  ملسطرة.
و عين:

عبد  لوهاب   كر م   لسيد)ة( 
 28 بلوك   22 عنو نه) (  لرقم  و 
26000  سفي  ملغرب  حي  لزهور 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 22 وفي رقم   2020 31 د نبف  بتاريخ 
بلوك 28 حي  لزهور - 26000  سفي 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 93.

893I

 تما نية   ملنى

طرافاكا كوم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 تما نية   ملنى

 قامة دحان  لطابق  لتاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

 ملغرب

طر فاكا كوم شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 22 

 لطابق  لثاني زنقة 12 حي نصر هللا - 

26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : طر فاكا 

كوم.

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

 22 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

حي نصر هللا   12  لطابق  لثاني زنقة 

- 26100 برشيد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : معزوز  طارق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  معزوز  طارق   لسيد 

26100 برشيد  دو ر  لركاكنة  اقمة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  معزوز  طارق   لسيد 

26100 برشيد  دو ر  لركاكنة  اقمة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  ببفشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 88.

892I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MOIS TRAVAUX

DIVERS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE MOIS TRAVAUX DIVERS

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 ESPACE وعنو ن مقرها  إل تماعي

SALAM BLOC B NR 14 ES-

SEMARA  - 72000  لسمارة  ملعرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOIS TRAVAUX DIVERS SARL

:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

عامة.

 ESPACE  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
SALAM BLOC B NR 12 ES-
SEMARA  - 72000  لسمارة  ملعرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
  : لالنعمة  السماعيلي   لسيدة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي 
رقم  دون  توسعة  لسالم  عنو نه) ( 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
لالنعمة  السماعيلي   لسيدة 
توسعة  لسالم بلوك باب  عنو نه) ( 
72000  لسمارة  21  لسمارة  رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي 
رقم  دون  توسعة  لسالم  عنو نه) ( 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 32/2021.

895I

EXACO

VOICE TECHNOLOGIES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم  ملؤمنين شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

VOICE TECHNOLOGIES شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 10، زنقة 
 لحرية،  لطابق 3، شقة رقم 5 - 
20000  لد ر  لبيضاء         ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 VOICE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TECHNOLOGIES

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لخدمات  وتصد4ر  ميع  لسلع 

تقنيات  ملعلومات  في  ملعلوماتيات، 

و لالسلكية  و التصاالت  لسلكية 

و ميع  لخدمات بشكل عام..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 10، زنقة 

 -  5 رقم  شقة   ،3  لحرية،  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء         ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عادل   مصانو   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصانو عادل  عنو نه) ( 3، 

ساحة بليف ط1 شقة 1 كوتيي 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصانو عادل  عنو نه) ( 3، 

ساحة بليف ط1 شقة 1 كوتيي 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761959.

896I

FLASH ECONOMIE

VTR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ڤ ت ر

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تعد4ل

بالد ر  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 20/01/2021 بتاريخ   لبيضاء 

بمقر  عام  ستثنائي  عقد  مع  تم 

ذ ت  شركة   ر(  ت  )ڤ   لشركة 

مسؤولية محدودة

-1 بيع حصص.

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملو فقة على بيع 9300 حصة بقيمة 

بنسبة  للحصة  درهم   100  سمية 

٪100 من شركة)ڤ ت ر(شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة   ململوكة للسيدة 

شفيق ليال لصالح كاملي عمر.

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
من  لقانون   7 و   6 تعد4ل  لبند 

كما  أصبح  للشركة  لذي   ألسا�سي 

4لي:

 لبند 6:  لوديعة/

- لقد قام  لشريك  لوحيد بوديعة 

بالشركة نقد  وهي كالتالي: 

 لسيد كاملي عمر 9،300،000.00 

درهم

هو  4كون  ملجموع  بد لك 

9،300،000.00 درهم

  لبند 7:  لوديعة/

بمبلغ  رأس  ملال  تحد4د  تم    -

درهم  ألف  وثالثمائة  مال4ين  تسعة 

مبلغ   ، درهم(   9،300،000.00(

 ملساهمات  ملذكورة أعاله.

هذه  لحصص  تخصيص  4تم 

بالنس2  لتالية  للشريك  لوحيد 

وتمثل مقد ر مساهمته ، وهي كالتالي: 

 عمر كاملي         93000.00        

  ملجموع      93000.00

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

763732 بتاريخ 03/02/2021
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باملحكمة  تم  لسجل  لتجاري 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

3618 بتاريخ 03/02/2021 

897I

EXACO

TIWRIRIT PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم  ملؤمنين شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

TIWRIRIT PROMO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 270، 
شارع إبر هيم  لرود ني  لطابق  ألول 

 ملعاريف        - 20000 

   لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TIWRIRIT PROMO

:   لتفويج  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  لسياحي،  لخدمات   لعقاري 

مختلف  شغال  و   لعقارية،  لتهيئة 

 لبناء.

 ،270  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع إبر هيم  لرود ني  لطابق  ألول 

 ملعاريف        - 20000    لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   :  لسيدة   لهبور محجوبة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 600   :  لسيد حسنـي  لحسـيــن 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لهبور محجوبة عنو نه) ( 
بيف  نزر ن  قامة  شارع   ،152
 لسقاط، ط9 ش19 20000    لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
 لسيد حسنـي  لحسـيــن عنو نه) ( 
بيف  نزر ن  قامة  شارع   ،152
20000  لد ر  ش19  ط9   لسقاط، 

 لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسنـي  لحسـيــن عنو نه) ( 
بيف  نزر ن  قامة  شارع   ،152
 لسقاط، ط9 ش19 20000    لد ر 

 لبيضاء   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762107.

898I

PRESTACOMPTA

AFK TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

PRESTACOMPTA
 لطابق  ألول ,تجزئة  ملسيفة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

21000، شيشاوة  ملغرب
AFK TRAVAUX  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي  لطابق 

 لثاني حي  ملسيفة رقم 209 شيشاوة  
- 21000 شيشاوة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1687
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 18 4نا4ر 2021 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

-1  ستغالل  ملعادن.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 02 بتاريخ  بامنتانوت    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 53/2021.

899I

TQG FIDUCIAIRE

SOFRAGEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفين  زلي ، 

20150، مر كش  ملغرب
SOFRAGEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشطر7 

س2-218  لطابق  لسفلي 
تامنصورت - 20300 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

120352
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOFRAGEC
:  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ألعمال  ملختلفة.
 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
س218-2  لطابق  لسفلي   لشطر7 
تامنصورت - 20300 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 320   : 4وسف  لوردي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد خالد  لوردي  :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : حميد  لوردي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 320  : 4وسف  لوردي   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

 لسيد خالد  لوردي  : 330 بقيمة 
100 درهم.

 لسيد حميد  لوردي : 330 بقيمة 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4وسف  لوردي عنو نه) ( 
مر كش   20000   31 رقم   5 محاميد 

 ملغرب.
عنو نه) (  خالد  لوردي    لسيد 
مر كش   20000   31 رقم   5 محاميد 

 ملغرب.
عنو نه) (  حميد  لوردي   لسيد 
مر كش   20000   31 رقم   5 محاميد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 4وسف  لوردي عنو نه) ( 
مر كش   20000  31 رقم   5 محاميد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 111115.

900I

FLASH ECONOMIE

A B METROLOGIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 A B METROLOGIE SARL «  شركة
« AU

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  بمقت�سى محضر   تماع  
2021.01.18 تم تأسيس شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد، ذ ت  ملو صفات  لتالية:
 A B« شركة    : -  لتسمية 

« METROLOGIE SARL AU
-  ملقا4يس  لقانونية   : -  ملوضوع 

و لصناعية.
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وتشخيص  كهرباء  لسيار ت   -
 لسيار ت و ملكانيك.

في  و لتحكم  وتركي2  توريد   -
وعد د ت  عد د ت  لكرونوغر ف 
ألي  ومحدد ت  لسرعة   ملركبات، 

نوع من  ملركبات.
أدو ت  لقياس  ملنظمة  توريد   -

و لتحقق منها ومعا4رتها.
شارع   2 كلم    : -  ملقر  إل تماعي 
طريق  لرباط   محمد  لخامس 

تيفلت
حدد   : رأسمال  لشركة    -
إلى  مقسم  درهم   100.000 في 
درهم    100 قيمة  من  حصة   1000
للو حدة، لفائدة  لسيد عرشان بدر 

 لد4ن.
من  تسييف  لشركة   لتسييف:  
طرف  لسيد عرشان بدر  لد4ن ملدة 

زمنية غيف محددة.
 01 تبتدئ من   : -  لسنة  ملالية 

4نا4ر إلى 31 د نبف
من  سنة  بتد ء    99  : -  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -
باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
بتاريخ     30 رقم  تحت  بتيفلت، 

02/02/2021
901I

INFOPLUME

MAAKOLAT YASSINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
129 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

MAAKOLAT YASSINE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 ر ري 3، شارع عيشة  ملسافر رقم 

53 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112259

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAAKOLAT YASSINE

إطعام   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

سريع.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  ر ري 

 -  53 رقم  عيشة  ملسافر  شارع   ،3

90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   :  لسيد عبد لعزيز  لريفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   :  لسيد عبد لجبار  لريفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : محسن  لريفي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد  لريفي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لعزيز  لريفي   لسيد 

عنو نه) ( حي  ر ري 3، شارع عيشة 

طنجة   90000  53 رقم   ملسافر 

 ملغرب.

عبد لجبار  لريفي   لسيد 

عنو نه) ( بني ورياغل 1، شارع رإي�سي 
رقم 132 90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  محسن  لريفي   لسيد 

 ،105 شكة  برييان,  3371  ان 

 11290 كس  1ن9  ه3ط  مونرييال 

مونرييال كاناد .

عنو نه) (  محمد  لريفي   لسيد 

شارع عيشة  ملسافر   ،3 حي  ر ري 
رقم 53 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد لعزيز  لريفي عنو نه) ( 

ي  ر ري 3، شارع عيشة  ملسافر رقم 

53 90000 طنجة  ملغرب

عبد لجبار  لريفي   لسيد 

عنو نه) ( بني ورياغل 1، شارع رإي�سي 
رقم 132 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 996.

902I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE LOCATION LENJASSE
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

  STE LOCATION LENJASSE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

و دة تجزئة  المل طريق صفرو - 

30100 فاس مغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52891

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تخفيض ر سمال  لشركة 

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: رفع ر سمال  لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

7:  لذي 4نص على  06 و  بند رقم 

ر سمال  لشركة  تخفيض  ما4لي: 

 300000.00 500000.00  لى  من 

رفع  و  خسائر  طريق  دخال  عن 
 300000.00 من  ر سمال  لشركة 

طريق   ر ء  عن   500000.00  لي 

مقاصة د4ون  لشركة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   15 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 212/021.

903I

FINCOSA MARRAKECH

 EDEN ESCARGOT DE
MARRAKECH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 20000، مر كش 
 ملغرب

 EDEN ESCARGOT DE
MARRAKECH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر أوالد 

عقيل  لود 4ة - 20000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
107717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EDEN  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ESCARGOT DE MARRAKECH
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
تسويق  و  إنتاج,تقييم,تحويل 

 ملنتو ات  لفالحية.
تربية  ملاشية.

تصد4ر ملنتو ات  و   ستيف د 
 لفالحية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر أوالد 
مر كش   20000  - عقيل  لود 4ة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لرحمان  لطاهري   لسيد 

510 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 290   : حسن  لطاهري   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لرحمان  لطاهري   لسيد 

عنو نه) ( أمرشيش بوغربال رقم 20 

20000 مر كش  ملغرب.

 لسيد  حسن  لطاهري عنو نه) ( 

 20000 عقيل  لود 4ة  أوالد  دو ر 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد لرحمان  لطاهري   لسيد 

عنو نه) ( أمرشيش بوغربال رقم 20 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   02 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 116759.

902I

COMPTA-FIS

 HOSTED BY AFRICA«

»HEBYA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 HOSTED BY AFRICA »HEBYA«

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 

8  قامة  لبفكة زنقة لندن  ملد4نة 

 لجد4دة مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.23627

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   23  ملؤرخ في 
 HOSTED BY AFRICA »HEBYA«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
8  قامة  لبفكة زنقة   إل تماعي رقم 
مكناس  لندن  ملد4نة  لجد4دة 
نتيجة  مكناس  ملغرب   50000  -
بسب2  ائحة  الغالق  لشركة 

كورونا.
و عين:

و  نعيم   زكرياء    لسيد)ة( 
عنو نه) ( رقم 8  قامة  لبفكة شقة 9 
زنقة لندن  ملد4نة  لجد4دة مكناس 
50000 مكناس  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
تم  نعقاد  لجمعية  قد  و 
 2020 نونبف   23 بتاريخ   لختامية 
8  قامة  لبفكة زنقة لندن  وفي رقم 
 50000  - مكناس   ملد4نة  لجد4دة 

مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 53.
905I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

AL ADARISSA AUTO
إعالن متعدد  لقر ر ت

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL ADARISSA AUTO »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 93 
 لحي  لصناعي سيدي بوزكري - 

50000 مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.29685

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
 625 تفويت حصص  لشركة  ما4لي: 
لفائدة سرغيني إدري�سي سلمى و 625 

لفائدة  لكانة إ4مان
على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
تحويل  لشكل  لقانوني  ما4لي: 
مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  للشركة 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 01:  لذي 4نص على ما4لي: 
إلى  تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 
من  4تكون  رأسمال  لشركة  ما4لي: 
إدري�سي  سرغيني  درهم   125000  :
إدري�سي  سرغيني   62500  عفر/ 

سلمى / 62500  لكانة إ4مان
على  4نص  07:  لذي  رقم  بند 
 : من  تتكون  أسهم  لشركة  ما4لي: 
1250حصة سرغيني إدري�سي  عفر/ 
 / 625حصة سرغيني إدري�سي سلمى 

625حصة  لكانة إ4مان
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 629.
906I

M&T OFFICE

SHORE CONNET PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS & MANAGEMENT
CONSULTING

  Rue ragraga res la courniche
 appt n°1 rdc imm 2 casablanca ،

20500، casablanca maroc
SHORE CONNET PLUS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 76 شارع 
عبد ملومن  لطابق  لسابع مكت2 

72 - 20000   لد ر  لبيضاء  ململكة 
 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

227365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SHORE CONNET PLUS

مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 التصال.

76 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

مكت2  عبد ملومن  لطابق  لسابع 

- 20000   لد ر  لبيضاء  ململكة   72

 ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة إغمور مريم :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   :  لسيد  غور م مصطفى 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   مريم  إغمور   لسيدة 

 لد ر  لبيضاء 20500   لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

 لسيد  غور م مصطفى عنو نه) (  

 لد ر  لبيضاء 20500   لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   مريم  إغمور   لسيدة 

 لد ر  لبيضاء 20500   لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية

 لسيد  غور م مصطفى عنو نه) (  

 لد ر  لبيضاء 20500   لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2019 تحت رقم -.

907I

د4و ن  لخدمات

STE FRUIIMPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

د4و ن  لخدمات
شارع محمد  لخامس رقم 92 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
 ملغرب

STE FRUIIMPORT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 B.P2 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 لطابق  الول  لشقة رقم 2 حي  زغار 
سيدي قاسم  - 16000 سيدي 

قاسم   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28757

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. FRUIIMPORT
:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  لتصد4ر
نقل  لبضائع  لوطنية و  لدولية

 ملر سلة 
نقل  المتعة غيف  ملصحوبة  .

 B.P2  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لطابق  الول  لشقة رقم 2 حي  زغار 
سيدي قاسم  - 16000 سيدي قاسم  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حميد مد د :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مد د  حميد   لسيد 

 4طاليا 20019 ميالنو  4طاليا .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مد د  حميد   لسيد 

 4طاليا 20019 ميالنو  4طاليا 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

908I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

HAIDA-YOUS TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد4ة ، 

26300،  ليوسفية  ملغرب

HAIDA-YOUS TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لد خلة خلف  لسكة  لحد4د4ة 
زنقة 11 رقم 37 - 26300  ليوسفية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAIDA-YOUS TRAV
أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و  لبناء
 نشاء و تتبع  ملساحات  لخضر ء.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
خلف  لسكة  لحد4د4ة   لد خلة 
زنقة 11 رقم 37 - 26300  ليوسفية 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حيدة  عثمان   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حيدة  عثمان   لسيد 
حي  لد خلة خلف  لسكة  لحد4د4ة 
26300  ليوسفية   25 رقم   11 زنقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عثمان حيدة عنو نه) ( حي 
 لد خلة خلف  لسكة  لحد4د4ة زنقة 
11 رقم 25 26300  ليوسفية  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 22.

909I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE PIRABEL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE PIRABEL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لبف4ة 
طهر  لسوق تاونات - 32000 تاونات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE PIRABEL SARL AU
-خدمة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

أعطال وسح2  لسيار ت 
- تجارة قطع وغيار  لسيار ت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  لبف4ة 
32000 تاونات  طهر  لسوق تاونات - 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لعزيز  لغز ر  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لعزيز  لغز ر    لسيد 
طهر  لسوق  حي  لبف4ة  عنو نه) ( 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لعزيز  لغز ر    لسيد 
طهر  لسوق  حي  لبف4ة  عنو نه) ( 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2021 تحت رقم 66.
910I
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD NOOS NOOS
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعنويون(

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري
RIAD NOOS NOOS

بمقت�سى   لجمع  لعام  الستثنائي 
 RIAD NOOS NOOS لشركة 
حي   ،8  :  لكائن مقرها  ال تماعي ب 
 لسالم  درب  لجامع  لكبيف  - 20000  
22 د نبف  مر كش   ملغرب  ملؤرخ في 

2020 تقرر ما4لي:
فسخ عقد  لتسييف  لحر لألصل   
حي  لسالم   ،8  :  لتجاري  لكائن ب 
درب  لجامع  لكبيف - 20000 مر كش 
شركة  طرف  من  ،  ملوقع   ملغرب 
بصفتها   :  RIAD NOOS NOOS
شركة  و  لألصل  لتجاري  مالكة 

ALNITAK  بصفتها مسيفة حرة.

911I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

PLATOP شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة PLATOP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 شارع 
محمد  لخامس  قامة  ليسر  لطابق 

 لثالث  على  ليسار، برشيد - 
26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PLATOP

تحضيف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تثمين  و  معلبة  و بات  اهزة 

 ملنتجات  لفالحية .

13 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

محمد  لخامس  قامة  ليسر  لطابق 

 لثالث  على  ليسار، برشيد - 26100 

برشيد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة حياة بركة  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد عادل  بو  لخيف  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة حياة بركة  عنو نه) ( 210 

 3 10  لطابق  شارع عبد  ملومن درج 

08  قامة حد ئق عبد  ملومن   شقة 

20022  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

 لسيد عادل  بو  لخيف  عنو نه) ( 

ج  لبيضاء   ق   119 رقم  ل  بلوك 

20230  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة حياة بركة  عنو نه) ( 210 

 3 10  لطابق  شارع عبد  ملومن درج 

08  قامة حد ئق عبد  ملومن   شقة 

20022  لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 139.

912I

XPR IT CONSULTANT

شركة مطعم بيتزا السترادا
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري

شركة مطعم بيتز  الستف د 

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 26 

د نبف 2019 أعطى شركة مطعم بيتز  
بالسجل  لتجاري  الستف د   ملسجل 

بمر كش  باملحكمة  لتجارية   5801
لألصل  لتجاري  حق  لتسييف  لحر 
رقم  زنقة محمد  لبقال    لكائن ب 

مر كش   20000 مر كش   90  ليز  

 3 ملدة  توفيق  لفائدة  و د   ملغرب 

و   2019 د نبف   31 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 28 4وليوز 2022 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 70.000 درهم.

913I

STE SECU-GOOD SARL

 STE TECHNO-YAZANE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

STE TECHNO-YAZANE SARL

 لشركة  ملحاسبة  لكبفى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  قامة  لصفا و 

 ملروة  لطابق  الول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب

 STE TECHNO-YAZANE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 شارع 

 لعر ق  قامة صفا و  ملروة طابق 

 الول رقم 17 طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.93129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لكريم  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   500 بلعيد 

لفائدة   لسيد  حصة   500 أصل 

 NIFENCKER YANN JEAN )ة( 

DOUGLAS بتاريخ 21 د نبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

د نبف   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 8021.

912I

ACTUAL

 COMPTOIR DES
 TECHNIQUES

D›IRRIGATION DE MEKNES
إعالن متعدد  لقر ر ت

ACTUAL

 BOULEVARD HASSA2 V.N ،

50000، MEKNES MAROC

 COMPTOIR DES TECHNIQUES

 D›IRRIGATION DE MEKNES

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 

72 إقامة  ألهر م ملتقى شارع 

 لسعد4ين و  بن طفيل - - مكناس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.21155

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2020 4ونيو   30  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  ملصادقة على على  لحسابات 

 لسنوية  لخاصة بسنة 2019

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

رأسمال  لشركة  في  ما4لي:  لزيادة 

درهم   7.000.000,00 قدره  بما 

درهم إلى   3.000.000,00 لرفعه من 

10.000.000,00 درهم من خالل رفع 

 لقيمة  السمية لألسهم  لقد4مة من 

333.32 درهم  100 درهم للسهم إلى 

وذلك  عن طريق دمج د4ون محققة 

سائلة ومستحقة على  لشركة متمثلة 

في  لحساب  لجاري للشركاء

على  4نص  03:  لذي  رقم  قر ر 

من:  تعد4ل  سم  لشركة  ما4لي:  

 COMPTOIR DES TECHNIQUES

 D’IRRIGATION DE MEKNES

 lt;&lt;& باالسم  لجد4د: 

 COMPAGNIE DE TRAVAUX ET

 D ’INGÉNIERIE DU MAROC

;&gt;&gt

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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على  4نص  01:  لذي  رقم  بند 
تغييف  لفصول2)إسم  تم  ما4لي: 

6)حصص  لشركة(   لشركة(، 
قانون  من  و7)رأسمال  لشركة( 
على  لقانون  و ملصادقة   لشركة 

 لجد4د  ملعدل.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 523.

915I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LA TOUCHE DECO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 

تطو ن ، 93000، تطو ن  ملغرب

LA TOUCHE DECO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد أمزيان كر ج رقم 182  - 

93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOUCHE DECO
:  لد4كور  بإ4جاز  غرض  لشركة 

أعمال  و  أتات  و  لخارجي   لد خلي 

 لنجارة للد4كور .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -   182 رقم  كر ج  أمزيان  محمد 

93000 تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيمان  هشام   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عزيمان  هشام   لسيد 

طابق   188 شارع محمد أمزيان رقم 

 لثالت 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عزيمان  هشام   لسيد 

طابق   188 شارع محمد أمزيان رقم 

 لثالت 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 235.

916I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE  SUPERSTAR

GROUPE SECURITE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 SOCIETE  SUPERSTAR GROUPE

SECURITE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 EXTENTION ESSALAM BLOC

 N°21 BIS ES SEMARA - 72000

 لسمارة  ملعرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE  SUPERSTAR GROUPE

.SECURITE SARL

:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لحر سة.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 EXTENTION ESSALAM BLOC

 N°21 BIS ES SEMARA - 72000

 لسمارة  ملعرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي 

رقم  دون  توسعة  لسالم  عنو نه) ( 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد موالي  لبشيف  السماعيلي 

رقم  دون  توسعة  لسالم  عنو نه) ( 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 35/2021.

917I

 ئتمانية  لهدى

AGRI SPIKES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لهدى

121 زنقة  بن خلدون برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب

AGRI SPIKES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي سفلي 

عمارة 02 شقة 06  وهرة برشيد 

زكاريا 01  - 26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AGRI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SPIKES

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف.

سفلي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

برشيد  06  وهرة  شقة   02 عمارة 

زكاريا 01  - 26100 برشيد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سحباني عبد  لهادي :  320 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : محمد  سحباني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سحباني عبد  ملولى :  330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عبد  لهادي  سحباني   لسيد 

عبد  سيدي  لوتي  دو ر  عنو نه) ( 

برشيد   26250 برشيد   لخالق 

 ملغرب.

 لسيد سحباني محمد عنو نه) ( 

دو ر لوتي سيدي عبد  لخالق برشيد 

26250 برشيد  ملغرب.

عبد  ملولى  سحباني   لسيد 

عبد  سيدي  لوتي  دو ر  عنو نه) ( 

برشيد   26250 برشيد   لخالق 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لهادي  سحباني   لسيد 

عبد  سيدي  لوتي  دو ر  عنو نه) ( 

 لخالق بر�سي 26250 برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 137.

918I

مستامنة شامة

FARE SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 122  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 122 

 لطابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

FARE SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
بويز ز رن  حد دن حي بويز ز رن 

 حد دن 62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11729

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  17 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    FARE SERVICES

100.000 درهم.

حي  مقرها  إل تماعي  وعنو ن   

بويز ز رن  حي  بويز ز رن  حد دن 

62000  لناظور  ملغرب   حد دن 

نتيجة ل :  زمة  قتصاد4ة.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 62000  - بويز ز رن  حد دن  لناظور 

 لناظور  ملغرب. 

و عين:

و  فارس  محمد    لسيد)ة( 

بر قة  بوطي2  حي  والد  عنو نه) ( 

 62000 22  لناظور  رقم   5 شارع 

 لناظور  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 106.

919I

حجي و شركائه

 ONLINE TRANSACTION

TECHNOLOGIES
إعالن متعدد  لقر ر ت

حجي و شركائه

28 شارع موالي 4وسف ، 20070، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 Online Transaction

Technologies »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

 Twin :وعنو ن مقرها  ال تماعي

 Center Tour Ouest 16ème

 étage angle Bd Massira et Bd

Zerktouni - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.99575

بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 

 لوحيد  ملؤرخ في 11 4نا4ر 2021 تم 

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
معا4نة  ستقاللة  لسيد ماثيو هوغز 

ويليام من مهامه كمسيف للشركة 
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  لسيد أليكس كيىزيتي كمسيف 

 د4د للشركة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
مالئمة  لنظام  ألسا�سي للشركة وفقا 
و   10-22,  05-21 الحكام  لقو نين 

19-21
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
من   12 و   7  ,6  ,  2,  3 تحد4ث  ملو د 

 لنظام  ألسا�سي للشرطة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

غرض  لشركة
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملقر  ال تماعي
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملساهمات  لنقد4ة 
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

رأس  ملال 
على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: تعيين  ملسيف 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   .
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762072

920I

مستامنة شامة

FARE SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 122  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 122 
 لطابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
FARE SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  حي 

بويز زرن  حد دن  لناظور - 62000 
 لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11729
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 4نا4ر   15 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   FARE SERVICES حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
بويز زرن  حد دن  حي   إل تماعي  
62000  لناظور  ملغرب   -  لناظور 

نتيجة الزمة  قتصاد4ة.
و عين:

و  فارس  محمد    لسيد)ة( 
بر قة  بوطي2  حي  والد  عنو نه) ( 
 62000 22  لناظور  رقم   5 شارع 
 لناظور  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
حي  وفي   2020 د نبف   22 بتاريخ 
 62000  - بويز زرن  حد دن  لناظور 

 لناظور  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 25 4نا4ر 

2021 تحت رقم 107.
921I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

FILATURE SIDI M›SAHEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
FILATURE SIDI M›SAHEL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
 ANCIEN وعنو ن مقرها  إل تماعي
 SIEGE SOCIAL / KM 7 ROUTE
HAD HRARA - 46000  سفي 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.525

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    FILATURE SIDI M’SAHEL
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درهم وعنو ن   8.000.000 رأسمالها 
 ANCIEN SIEGE مقرها  إل تماعي 
 SOCIAL / KM 7 ROUTE HAD
HRARA - 26000  سفي  ملغرب 
:  نقضاء غرض  لشركة و  نتيجة ل 

فقد ن مقر  لشركة.
 N° 1 RUE و حدد مقر  لتصفية ب
 AJROUM SENHAJI AV CHAKIB
 ARSALANE JNANE CHEKKOURI

26000 -  سفي  ملغرب. 
و عين:

و  محمد  بوعيشة    لسيد)ة( 
زنقة  ملغرب  سميفة  فيال  عنو نه) ( 
2600  سفي  ملغرب  ج   م   لعربي 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 109.
922I

FUDESIGN SARL AU

RELAIS MEDICAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة  لعالية تيط مليل  لد ر 
 لبيضاء ، 20680،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
RELAIS MEDICAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
د ندون  لرقم 126  لطابق  لثاني 
سيدي معروف  لد ر  لبيضاء - 
20192  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.211501
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»200.000 درهم« أي من »300.000 
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 759789.

923I

EXACO

MILLIONAIRE CAFFE
إعالن متعدد  لقر ر ت

EXACO

16، زنقة عائشة أم  ملؤمنين شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MILLIONAIRE CAFFE   »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  26، 

شارع  لزرقطوني، ط 2، رقم 6  - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.271319

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

تسمية  لشركة  تغييف  ما4لي: 

لتصبح      MILLIONAIRE CAFFE

و   DUAL TRADING COMPANY

تغييف  لغرض  ال تماعي

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة  لسيد رضو ن  لخد4ري من 

مهامه كمسيف للشركة وتعيين  لسيد 

وحيد    مسيف   نبيل  محمد  نافع  أبو 

للشركة

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

3 و15 من  لقانون   ،2 تعد4ل  لبنود 

على  و  ملصادقة  للشركة   ألسا�سي 

 لقانون  ألسا�سي  ملعدل للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  2:  لذي  رقم  بند 

 DUAL«  : تسمية  لشركة  ما4لي: 

سابقا:   »TRADING COMPANY
]دون   »MILLIONAIRE CAFFE«

تغييف  باقي  لبند[

على  4نص  3:  لذي  رقم  بند 

:  لتوزيع  ما4لي:  لغرض  ال تماعي 

و لتصد4ر  و الستيف د  و لتسويق 

لجميع  ملنتجات و لسلع و ملو د  لخام 

أو  ملصنعة، بغض  لنظر عن طبيعتها 

و هتها،  لتكييف،  ومصدرها  و 

 لتسويق و لتكوين

على  4نص  15:  لذي  رقم  بند 

أبو نافع  4د4ر  لشركة  لسيد   ما4لي: 

محمد نبيل  ملسيف  لوحيد

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763836.

922I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طانكابل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 

 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 22 ، 

90000، طنجة  ملغرب

طانكابل شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 بر هيم  لرود ني زنقة ال سينا إقامة 

بيتهوفن 2  لطابق 3 رقم 82  - 

90000  طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.100235

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبف   30  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 30.000 رأسمالها  مبلغ  طانكابل  

درهم.

 وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 بر هيم  لرود ني زنقة ال سينا إقامة 
 -   82 رقم   3 2  لطابق  بيتهوفن 
 : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب    90000

 نعد م  لنشاط .
ساحة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 بر هيم  لرود ني زنقة ال سينا إقامة 
 -   82 رقم   3 2  لطابق  بيتهوفن 

90000  طنجة  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  ون رونو   بطيايس و 
عنو نه) ( شارع سان إيسيدرو رقم 1 
فيليز 29700 مالقة إسبانيا كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238912.

925I

FLASH ECONOMIE

DARTS PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DARTS PRO « SARL D’AU «
 شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 رأسمالها  100.000 درهم

 ملقر   ال تماعي 26 شارع  لزرقطوني 
، لطابق 2.  لرقم6 ،  لبيضاء

بالبيضاء. عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 تم تأسيس شركة  13 4نا4ر  في 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ذ ت  لخصائص  لتالية. 
  DARTS PRO  « * لتسمية:   

 »SARL D’AU
* لهدف  ال تماعي: لتفويج 

 لعقاري 
شارع   26  : * ملقر  ال تماعي 
 ،  6 2.  لرقم  ، لطابق   لزرقطوني 

 لبيضاء 
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* ملدة: 99 سنة 
درهم     100.000  : رأس  ملال   *

وزعت  حصة   1000 إلى  مقسم 

كالتالي: 

 لسيدة مريم  لحلو 1000  حصة  

* لتسييف:

مريم   لحلو  عينت  لسيدة 

كمسيفة 

غيف  وملدة  للشركة  وحيدة  

محدودة. 

* لسنة  لتجارية تبتدئ في 1 4نا4ر 

وتنتهي في 31 د نبف من كل عام. 

للشركة  تم  إل4د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  بكتابة  لضبط 

بتاريخ   762182 تحت رقم    لبيضاء 

5  فبف 4ر 2021.
للمستخلص و لبيان

926I

FOR NEGOCE

ONESOUK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE

شارع مكة زنقة  لسرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01  لعيون. شارع مكة 
زنقة  لسرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 01  لعيون.، 70000،  لعيون 

 ملغرب

ONESOUK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 

تجزئة  لوفاق بلوك س رقم 386 - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ONESOUK
:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لقدس تجزئة  لوفاق بلوك س رقم 

386 - 70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة صر ي سكينة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة صر ي سكينة عنو نه) ( 
 82000 حي  ملسيفة    01 بلوك   29

طانطان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة صر ي سكينة عنو نه) ( 
 82000 حي  ملسيفة    01 بلوك   29

طانطان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 332/2021.

927I

Ste Abdoune Conseil

WASH AUTO YASMINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 2 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 
30000، فاس  ملغرب

WASH AUTO YASMINE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 6 
رياض  لياسمين طريق عين  لشقف 

- 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 WASH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AUTO YASMINE

و  غسل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تشحيم  لسيار ت.

 6 متجر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رياض  لياسمين طريق عين  لشقف 

- 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   لسيد  لحجامي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة  لفرودي  لغالية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحجامي محمد عنو نه) ( 

فاس   2 تغاث  تجزئة  بل   271

30000 فاس  ملغرب.

 لسيدة  لفرودي  لغالية 

 2 تجزئة  بل تغاث   271 عنو نه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحجامي محمد عنو نه) ( 

فاس   2 تغاث  تجزئة  بل   271

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 512.

928I

EXACO

MIR INVEST 

إعالن متعدد  لقر ر ت

EXACO

16، زنقة عائشة أم  ملؤمنين شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 MIR INVEST  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  10، زنقة 

 لحرية،  لطابق 3، شقــة رقم 5 - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.266365

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

 « تسمية  لشركة  تغييف  ما4لي: 

 PLUTO« لتصبح    »MIR INVEST

»INVEST

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

2 من  لقانون  ألسا�سي  تعد4ل  لبند 

على  لقانون  و ملصادقة  للشركة 

 ألسا�سي  ملعدل للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

  »PLUTO INVEST« : تسمية  لشركة

سابقا  »MIR INVEST«  ]دون تغييف 

باقي  لبند [                                 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763300   .

929I
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FINCOSA MARRAKECH

ILLILI DEVELOPMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 20000، مر كش 

 ملغرب

ILLILI DEVELOPMENT شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  إقليم 

 لحوز د ئرة تحناوت  ماعة 

تمصلوحت دو ر در ع شرويت - 

20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ILLILI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.DEVELOPMENT

:  ملعامالت  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقارية

إد رة  ال4جار.

إقليم    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تحناوت  ماعة  د ئرة   لحوز 

 - شرويت  در ع  دو ر  تمصلوحت 

20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بيكان نيكوال  ورج :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

نيكوال  ورج  بيكان   لسيد 
عنو نه) ( إقليم  لحوز د ئرة تحناوت 
 ماعة تمصلوحت دو ر در ع شرويت 

20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نيكوال  ورج  بيكان   لسيد 
عنو نه) (  إقليم  لحوز د ئرة تحناوت 
 ماعة تمصلوحت دو ر در ع شرويت 

20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120233.

930I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

LE MAITRE ARTISAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LE MAITRE ARTISAN  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لشقة 
رقم 28  لطابق 5 إقامة  لزيتونة  
شارع تومبل إ4فيفناج - 20000 

مر كش   ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.77901

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 4ونيو   29  ملؤرخ في 
LE MAITRE ARTISAN  شركة ذ ت 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 5 28  لطابق   إل تماعي  لشقة رقم 
إقامة  لزيتونة  شارع تومبل إ4فيفناج 
نتيجة  مر كش   ملغرب   20000  -

لقفل .

و عين:
 لسيد)ة( صوفي   إ4مانويل فويالد 
و عنو نه) (  لشقة رقم 28 في  لطابق 
تومبل  إقامة  لزيتونة    لخامس 
مر كش  ملغرب   20000 إ4فيفناج  

كمصفي )ة( للشركة.
ر 4موند و  لوبي برونو     لسيد)ة( 
في  لطابق   28 عنو نه) (  لشقة رقم 
تومبل  إقامة  لزيتونة    لخامس 
مر كش  ملغرب   20000 إ4فيفناج  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  لشقة   2020 4ونيو   29 بتاريخ 
إقامة  في  لطابق  لخامس   28 رقم 
 - مر كش  إ4فيفناج  تومبل   لزيتونة 

20000 مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1212.

931I

i2fconseil

H &  K
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،
20250، casablanca maroc
H &  K شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ١٨ زنقة 
 ياللي غافري عين  لسبع - 20250  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.289077

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   25 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   5.000.000« قدره 
إلى  درهم«   20.000.000« من 
  : طريق  عن  درهم«   25.000.000«

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763139.

932I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AWLAS CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
  AWLAS CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك2 م 
 سماعيل عمارة 6  لشقة 9  ملد4نة 
 لجد4دة  - 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AWLAS CONSTRUCTION
:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و متا رة و بيع مو د  لبناء
: مرك2 م  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
9  ملد4نة  6  لشقة   سماعيل عمارة 

 لجد4دة  - 50000 مكناس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:



3605 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

 1.000   : بوريشت  عمر   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوريشت  عمر   لسيد 
حي  كطار طربق عين بني  مطهر زنقة أ 

2 رقم 10 60020 و دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوريشت  عمر   لسيد 
حي  كطار طربق عين بني  مطهر زنقة أ 

2 رقم 10 60020 و دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 538.

933I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

EL  FARAJA LOGISTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
EL  FARAJA LOGISTIC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
صوفيا باملوري بلوك F رقم 106 

شارع عبد لكريم  لخطابي - 20000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FARAJA LOGISTIC

تسييف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

بيع  لوقود  إعادة  و  محطة  لبنز4ن 

وزيوت  لتشحيم

لجميع  ألعمال  عامة  شركة 

 لعمومية و  لخاصة

 لتجارة.

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 106 رقم   F بلوك  باملوري  صوفيا 

 20000  - شارع عبد لكريم  لخطابي 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد 4وسف  لف�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4وسف  لف�سي عنو نه) ( 

 02 مجموعة  حد ئق  لياسمين 

تامنصورت   19 رقم   01 مدخل 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4وسف  لف�سي عنو نه) ( 

 02 مجموعة  حد ئق  لياسمين 

تامنصورت   19 رقم   01 مدخل 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1233.

932I

FIDAY SARL

SAF DIV

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDAY SARL

53 شارع محمد  لخامس  لقصبة 

 بن  حمد ، 26050،  بن  حمد 

 ملغرب

SAF DIV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 شارع 

موالي عبد  لعزيز   بن  حمد 26050 

 بن  حمد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAF  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIV

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة أو  لبناء.

شارع   2  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

موالي عبد  لعزيز   بن  حمد 26050 

 بن  حمد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سهيل  محمد  صفو ني   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سهيل  محمد  صفو ني   لسيد 

عنو نه) (  لبعارة  26050  بن  حمد 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سهيل  محمد  صفو ني   لسيد 

عنو نه) (  لبعارة  26050  بن  حمد 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببن  حمد  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 06.

935I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA BUSINESS
GLOBAL SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE SAHARA BUSINESS

GLOBAL SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي

 HASSANI  RUE TAHANOUT

 N°01 ES SEMARA   - 72000

 لسمارة  ملعرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SAHARA BUSINESS GLOBAL

.SARL
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:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لعامة.

 HAY  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 HASSANI  RUE TAHANOUT
 N°01 ES SEMARA   - 72000

 لسمارة  ملعرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة رشيدة  لهادي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة رشيدة  لهادي  عنو نه) ( 
 77 رقم  شارع  ملسيفة  لخضر ء 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ضالع  طارق   لسيد 
 77 رقم  شارع  ملسيفة  لخضر ء 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 38/2021.

936I

FLASH ECONOMIE

LABOTECH.DE.BTP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE »LABOTECH.DE.BTP « SARL
AU

إعالن عن تأسيس شركة
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 
من  للشريك  لوحيد   ملحدودة  
مؤرخ  عرفي  عقد  محتوى  خالل 
د دس  ببومالن   15/01/2021 في 

خصائصها  لعامة كالتالي:
دو  تك  لبو   لتسمية  لقانونية« 

بت2« ش.م.م.ش.و 
 100000  لرأسمال  اٍل تماعي: 
1000 حصة بمبلغ  درهم مقسم إلى 

100 درهم للحصة موزعة كالتالي:

للسيد  لعماري   100000  -  

 212577PA ,ر.ب.ت  مصطفى 

, لساكن  بدو ر تزيين تنغيف . 

-  لتحليل   :  لهدف  اٍل تماعي  

و لبحث في  ملختبف

در سة  ودة  الرض(

دعم ومر قبة  لجودة و ملقا4يس
 ملقر  اٍل تماعي :رقم 988  لطابق 

1 تجزءة  ملجد 1 تنغيف 

مدة  لشركة: 99 سنة.

4د4ر  لشركة  تسييف  لشركة: 

مصطفى  ويسيفها   لسيد  لعماري 

ملدة غيف محددة.

و  لسجل   إل4د ع  لقانوني 

 لتجاري  تم بكتابة  لضبط باملحكمة 

تحت رقم  لسجل   .  اٍلبتد ئية تنغيف 

 لتجاري.1037 بتاريخ 01/02/2021

937I

تفر نت كونساي ش.م.م

 AGOURMED TRANS

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

تفر نت كونساي ش.م.م

تجزئة  ملغرب  لجد4د رقم 1063 

 لعر ئش ، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 AGOURMED TRANS SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ملغرب  لجد4د رقم 1063 - 92000 

 لعر ئش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGOURMED TRANS SARL AU

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص لحساب  لغيف.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 92000 -  1063  ملغرب  لجد4د رقم 

 لعر ئش   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  كور محمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد    لسيد  كور 
 إلدريسية  لزنقة 28 رقم 12 90000 

طنجة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  كور 
 إلدريسية  لزنقة 28 رقم 12 90000 

طنجة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 76.

938I

FOR NEGOCE

 TRANSPORT ET

 LOGISTIQUE RIMAL

ASSAHRA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

FOR NEGOCE

حي خط  لرملة 1 شارع  م  لسعد 

 لرقم 31 ، 70000،  لعيون  ملغرب

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

RIMAL ASSAHRA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي حي عالل 

بن عبد هللا  - 71000 بو دور 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2283

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

بيع  وغسيل  لسيار ت.  حر سة 

وشر ء  لسيار ت.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

05 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 389/2021.

939I

تفر نت كونساي ش.م.م

R.B.M.M SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

تفر نت كونساي ش.م.م

تجزئة  ملغرب  لجد4د رقم 1063 

 لعر ئش ، 92000،  لعر ئش  ملغرب

R.B.M.M SARL AU  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لبلد4ة قرب س.د.ج رقم 27  - 

92000  لعر ئش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4نا4ر   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. R.B.M.M SARL AU
نجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 أللومنيزم .
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -   27 رقم  س.د.ج  قرب   لبلد4ة 

92000  لعر ئش   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لبكري رضو ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لبكري رضو ن عنو نه) ( 
 90000 بن  لتهامي  درب   35 رقم 

 لعر ئش  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لبكري رضو ن عنو نه) ( 
 90000 بن  لتهامي  درب   35 رقم 

 لعر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 31 4نا4ر 

2020 تحت رقم 28.
920I

L.AUDIFEC

 KHIRAOUI OMAR OFFICE«
”SUPPLIES “KOOS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC
 KHIRAOUI OMAR OFFICE«
SUPPLIES “KOOS“ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
بريما،مكت2 رقم 105، لدور 

 لثالث،شقة 16، ناصية مصطفى 
 ملعاني و 11 4نا4ر. - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287303
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 KHIRAOUI OMAR OFFICE«

.”SUPPLIES ”KOOS
غرض  لشركة بإ4جاز :  شر ء وبيع 
وتسويق  للو زم  ملكتبية  و ستيف د 

و ملو د  ملدرسية..
إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
105، لدور  رقم  بريما،مكت2 
مصطفى  ناصية   ،16  لثالث،شقة 
20000  لد ر   - 4نا4ر.   11  ملعاني و 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : ر�سى  لخيف وي  محمد   لسيد 
200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
200 حصة    :  لسيد عمر  لعكال 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
ر�سى  لخيف وي  محمد   لسيد 
63 زنقة  ملنصور  لعابدي  عنو نه) ( 
13  ملعاريف  لد ر  شقة   1 طابق 
20330  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.
عنو نه) (  عمر  لعكال   لسيد 
ممر  بر هيم  لنخعي  ملعاريف   02
20330  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ر�سى  لخيف وي  محمد   لسيد 
63 زنقة  ملنصور  لعابدي  عنو نه) ( 

13  ملعاريف  لد ر  شقة   1 طابق 

20330  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 3003.

921I

Advance Center

MENABEST COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

MenaBest Com شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال 9ك2 
زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط - 

10100  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

122635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MenaBest Com

وكالة   )1  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 تصاالت. 

2(  ألحد ث.

فيال   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

9ك2 زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط 

- 10100  لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة ليلى منارة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

1000 بقيمة   :  لسيدة ليلى منارة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 6 منارة عنو نه) (   ليلى   لسيدة 

رياض  لرباط  حي   32 رقم  هـ  بلوك 

10170  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 6 منارة عنو نه) (   ليلى   لسيدة 

رياض  لرباط  حي   32 رقم  هـ  بلوك 

10170  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

.D87825 2020 تحت رقم

922I

PRECIS COMPTE

SWEETIN DEVELOPMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PRECIS COMPTE

 BD KHOURIBGA RES NASR A N

 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC

 SWEETIN DEVELOPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  26 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثالث رقم 6  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SWEETIN DEVELOPMENT

:  •صناعة  غرض  لشركة بإ4جاز 

تجهيز و لتعبئة و لتغليف للمنتجات 

 لصناعية و لحرفية

•  ستيف د و تصد4ر

•  الستشار ت  إلد رية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  26 شارع 

 -   6  لزرقطوني  لطابق  لثالث رقم 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد لسالم حلو ني :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حلو ني  عبد لسالم   لسيد 
أحمد  لشر�سي  زنقة   33 عنو نه) ( 
بوركون    7 ش   3 ط  إقامة  لقصر 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حلو ني  عبد لسالم   لسيد 
أحمد  لشر�سي  زنقة   33 عنو نه) ( 
بوركون    7 ش   3 ط  إقامة  لقصر 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 2072.

923I

CHETTIOUI AHMED

TANAKOB AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي  ملسيفة  لخضر ء,م/ ,شارع 

01,رقم 32 ، 92150،  لقصر  لكبيف 
 ملغرب

TANAKOB AGRI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر لبدور 
و رور  ماعة و قيادة سوق  لطلبة - 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TANAKOB AGRI
:  شتغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ر �سي فالحية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر لبدور 
 - و رور  ماعة و قيادة سوق  لطلبة 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لنبي   لسيمو :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لنبي   لسيمو   لسيد 
م/   حي  ملسيفة  لخضر ء  عنو نه) ( 
92150  لقصر   21 رقم   03 زنقة 

 لكبيف  ملغرب.
بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 

عنو نه) ( دو ر لبدور و رور  ماعة و 

92150  لقصر  قيادة سوق  لطلبة 

 لكبيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لنبي   لسيمو   لسيد 

م/   حي  ملسيفة  لخضر ء  عنو نه) ( 

92150  لقصر   21 رقم   03 زنقة 

 لكبيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

4نا4ر 2021 تحت رقم 59.

922I

سيكما  يستيون

 STE ABASJIL TRAVAUX

.SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لشركة

سيكما  يستيون

شارع محمد  لخامس ممر تمكروت 

رقم 1 ورز ز ت، 25000، ورز ز ت 

 ملغزب

 .STE ABASJIL TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي دو ر تا دة 

ترمكيت ورز ز ت  - 25000 ورز ز ت 

 ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -

 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2021 فبف 4ر   01  ملؤرخ في 

 STE ABASJIL« تسمية  لشركة من 

 STE« إلى   ».TRAVAUX SARL

. « ISONILA TRAVAUX SARL

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 173.

925I

COMPTA DAK

LM PECHE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

COMPTA DAK

شارع محمد فاضل  لسماللي 

حي  لسالم رقم 1308 ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

LM PECHE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 02 

حي  المل رقم 77 - 73000  لد خلة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15213

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( عبدهللا مجاهد 

250 حصة   تماعية من أصل 500 

محمد   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملود بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

تفويت  لسيد )ة( محمد  لوغز ل 

 500 حصة   تماعية من أصل   50

محمد   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملود بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

محمد لوغز ل  )ة(  تفويت  لسيد 

200 حصة   تماعية من أصل 500 

حصة لفائدة   لسيد )ة( عمر  مرفاع 

بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 05 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 201/2021.

926I

CHETTIOUI AHMED

BELGNAOUIYA  TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي  ملسيفة  لخضر ء,م/ ,شارع 
01,رقم 32 ، 92150،  لقصر  لكبيف 

 ملغرب
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BELGNAOUIYA  TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر لبدور 

و رور  ماعة و قيادة سوق  لطلبة - 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BELGNAOUIYA  TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشخاص لحساب  لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر لبدور 

 - و رور  ماعة و قيادة سوق  لطلبة 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بالل بلكناوية :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بلكناوية  بالل   لسيد 

قيادة  و  و رور  ماعة  دو ر لبدور 

92150  لقصر  لكبف  سوق  لطلبة 

 ملغرب.

بلكناوية  عبد  لسالم   لسيد 

عنو نه) ( دو ر لبدور و رور  ماعة و 

92150  لقصر  قيادة سوق  لطلبة 

 لكبف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بلكناوية  بالل   لسيد 
قيادة  و  و رور  ماعة  دو ر لبدور 
92150  لقصر  لكبف  سوق  لطلبة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

4نا4ر 2021 تحت رقم 53.

927I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 سيليا مخبزة وحلويات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 سيليا مخبزة وحلويات شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر 
 لتو  د سعادة ب رقم19  ملحاميد 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  سيليا   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

مخبزة وحلويات.
مخبزة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وحلويات.
:  ملتجر  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لتو  د سعادة ب رقم19  ملحاميد 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عسيبي   زكرياء   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : باملو د   4وسف   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عسيبي    لسيد زكرياء 
أسيف س رقم 252 مر كش  20000 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد 4وسف باملو د  
زنقة  لفاربي  تجزئة  لبفكة   72

أمرشيش  20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عسيبي    لسيد زكرياء 
أسيف س رقم 252 مر كش  20000 

مر كش  ملغرب
عنو نه) (   لسيد 4وسف باملو د  
زنقة  لفاربي  تجزئة  لبفكة   72

أمرشيش  20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120292.

928I

Synergie Experts

BEAR BERRIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستمر ر نشاط  لشركة

Synergie Experts
29, زنقة  ون  ورس, حي غوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
BEAR BERRIES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 29، زنقة 
 ون  وريس، حي غوتييه - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
» ستمر ر نشاط  لشركة«

قر ر  لجمع  لعام  بمو 2 
 ،2021 4نا4ر   31 بتاريخ   الستثنائي 
شركاء  لشركة  ملحدودة  قرر 

 ملسؤولية 
BEAR BERRIES

 1.312.500 قدره  رأسمال  ذ ت 

درهم، مقرها  ال تماعي ب 29، زنقة 

غوتييه،  لد ر  حي   ون  وريس، 
 لبيضاء و ملسجلة بالسجل  لتجاري 

ملا  وطبقا   ،391625 تحت  لرقم 

تنص عليه  ملادة 86 من قانون 5-96 

بمو صلة   ،1997 فبف 4ر   13 بتاريخ 

نشاط  لشركة.

تنفيذ  إل4د ع  لقانوني  تم 

في  باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء 

01/02/2021 تحت  لرقم 502.

لالستخر ج و ملر عية

929I

SIGCOM

STE ALI ASSOU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SIGCOM

9 شارع  المام علي  قامة فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

STE ALI ASSOU  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 112 

زنقة نوبل نر س طريق صفرو. - 

31000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

62179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ALI ASSOU
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أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

متنوعة.

بوبيناج..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 112 

 - صفرو.  طريق  نر س  نوبل  زنقة 

31000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بن أسو علي :  1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  علي  أسو  بن   لسيد 

بلوك 13 رقم 20 حي  دري�سي عوينات 

 لحجاج 31000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  علي  أسو  بن   لسيد 

بلوك 13 رقم 20 حي  دري�سي عوينات 

 لحجاج 31000  فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

أكتوبر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2592.

950I

Synergie Experts

MOROCCOLIDAYS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Synergie Experts

29, زنقة  ون  ورس, حي غوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

MOROCCOLIDAYS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

يعقوب  ملنصور و زنقة حاج  ياللي 

 لعوفيف،  لطابق  لسفلي رقم 16، 

 ملعاريف - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.253161

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبف   30  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    MOROCCOLIDAYS
وعنو ن  درهم   20.000 رأسمالها 

يعقوب  شارع  مقرها  إل تماعي 

 ملنصور و زنقة حاج  ياللي  لعوفيف، 

 - 16،  ملعاريف   لطابق  لسفلي رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : عدم توفر سوق كافية للشغل.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

يعقوب  ملنصور و زنقة حاج  ياللي 

 ،16 رقم   لعوفيف،  لطابق  لسفلي 

20000  لد ر  لبيضاء   -  ملعاريف 

 ملغرب. 

و عين:

و  لعسري   لسيد)ة(  حمد  
بولو   6 د  سبف4د  زنقة  عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761357.

951I

COMPTAFFAIRES

MK DRINK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MK DRINK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي شارع فلسطين  قامة  لياس 

خالجي - 28800  ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DRINK

غرض  لشركة بإ4جاز : * مقهى

* صاح2 مطعم.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لسفلي شارع فلسطين  قامة  لياس 

خالجي - 28800  ملحمد4ة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

4ونس  محسن  خالجي   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

4ونس  محسن  خالجي   لسيد 
عنو نه) (  زنقة  لفيالت  قامة خالجي 

رقم 12 28800  ملحمد4ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4ونس  محسن  خالجي   لسيد 
عنو نه) (  زنقة  لفيالت  قامة خالجي 

رقم 12 28800  ملحمد4ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 262.

952I

Cabinet LAMRINI HADI

STE CARESBEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب

STE CARESBEL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي أوالد 

لحسن شارع 2 رقم 10  - 62020 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CARESBEL

 ; مقهى   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مطعم.

: حي أوالد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 62020  -   10 رقم   2 لحسن شارع 

 لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بلحارش علي :  510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 290   : محمد  بلحارش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  علي  بلحارش   لسيد 

 62020 حي أوالد لحسن  بلحارشن  

 لناظور  ملغرب.
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 لسيد بلحارش محمد عنو نه) ( 
 10 رقم   2 شارع  لحسن  أوالد  حي 

62020  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  علي  بلحارش   لسيد 
 62020 حي أوالد لحسن  بلحارشن  

 لناظور  ملغرب
 لسيد بلحارش محمد عنو نه) ( 
 10 رقم   2 شارع  لحسن  أوالد  حي 

62020  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 237.

953I

LK CONSULTING SARL

NORD DU LUXE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد  لخامس رقم 25 
 لطابق  لثاث رقم 18 تطو ن ، 

93000، تطو ن  ملغرب
NORD DU LUXE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 18 مكرر 

شارع تندوف طو بل .تطو ن - 
93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22075
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2019 4وليوز   15 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
مبلغ رأسمالها    NORD DU LUXE
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
تندوف  شارع  مكرر   18  إل تماعي 
تطو ن   93000  - .تطو ن  طو بل 
مالية  صعوبات   : ل  نتيجة   ملغرب 

مستمرة.
 18 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - .تطو ن  مكرر شارع تندوف طو بل 

93000 تطو ن  ملغرب. 

و عين:

و  مودن  محمد    لسيد)ة( 

  16 رقم  تندوف  شارع  عنو نه) ( 

)ة(  تطو ن  ملغرب كمصفي   93000

للشركة.
 لسيد)ة(  لياس   ر بحي و عنو نه) ( 

32302  لحسيمة  17 شارع غرناطة  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

08 غشت   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2019 تحت رقم 5769.

952I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 SOCIETE » NUMERA « SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,

 bureau 28, av moulay rachid,

 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC

 SOCIETE » NUMERA « SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان رقم 

6 إقامة مينة زنقة  بي  لطي2  ملتنبي 

، م.ج.، فاس - 30000  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE » NUMERA « SARL AU

طباعة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و للوحات  أنو ع  ملطبوعات   ميع 

تسويق  ملطبوعات   -  إلشهارية 

 - سيفي  ر في  أشغال   - و لورق 

و لعمليات  و الستيف د   لتصد4ر 

عامة،  ميع  وبصفة   -  لتجارية 

توسيع  شأنها  من   لعمليات  لتي 

نشاط  لشركة

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دكان رقم 

6 إقامة مينة زنقة  بي  لطي2  ملتنبي 

، م.ج.، فاس - 30000  فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عمر  لغلبزوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : عمر  لغلبزوري    لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عمر  لغلبزوري   لسيد 

فاس    30000 حي ميموز    232 رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عمر  لغلبزوري   لسيد 

فاس    30000 حي ميموز    232 رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 293/021.

955I

NEOXIS CONSULTING

س س ف طرافو

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING

 IMM DOUHI BD DERFOUFI

 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

س س ف طر فو شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

موريطانيا  لسالم رقم12زنقة د3  

و دة 60000  و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: س س   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

ف طر فو.

مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عمل مختلف,مفاوض.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

د3   رقم12زنقة  موريطانيا  لسالم 

و دة 60000  و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سرياء  لقادري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سرياء  لقادري  عنو نه) ( 

و دة   60000  12 رقم  حي  لتقدم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سرياء  لقادري  عنو نه) ( 

و دة   60000  12 رقم  حي  لتقدم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   18 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 187.

956I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

AL ADARISSA AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AL ADARISSA AUTO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 93 

 لحي  لصناعي سيدي بوزكري - 

50000 مكناس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29685

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 4نا4ر   29 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»700.000 درهم« أي من »250.000 

عن  درهم«   950.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 630.

957I

EXPROX SARL AU

 ECOSERVICE NEGOCE

IMPORT ET EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع  ملغرب  لعربي عمارة  لزبيفي 

 لطابق  لثاني عين حرودة  لرقم 

 لبف4دي 98  ملحمد4ة، 28630، 

 ملحمد4ة  ملغرب

 ECOSERVICE NEGOCE IMPORT

ET EXPORT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملغرب  لعربي عمارة  لزبيفي 

 لطابق  لثاني عين حرودة  - 28630 

 ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ECOSERVICE NEGOCE IMPORT

.ET EXPORT

وسيط   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

للتجارة في  ملعد ت  لصناعية - تجارة 

- الستيف د و لتصد4ر.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ملغرب  لعربي عمارة  لزبيفي  لطابق 

 28630  - حرودة   عين   لثاني 

 ملحمد4ة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  لعلوي  سيدي   لسيد 

 100 1.000 حصة بقيمة    :  لدويري 

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  لعلوي  سيدي   لسيد 

إقامة أ4وب زنقة   لدويري عنو نه) ( 

 لدكتور روكس طابق 2 شقة 22 ص 

س 20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمد  لعلوي  سيدي   لسيد 

إقامة أ4وب زنقة   لدويري عنو نه) ( 

 لدكتور روكس طابق 2 شقة 22 ص 

س 20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 250.

958I

MARCHICA CONSEIL

 CENTRE FRAICAIS «

 D’EXPERTISE, D’ETUDE ET

 DE CONSEIL AGRICOLE

»SARL/AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

22 ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 

 ملغرب

 CENTRE FRAICAIS «

 D’EXPERTISE, D’ETUDE ET DE

  »CONSEIL AGRICOLE SARL/AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لعمال 

زنقة بون  زغنعان  لناظور - 62650 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 4وليوز   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 «  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CENTRE FRAICAIS D’EXPERTISE,

 D’ETUDE ET DE CONSEIL

. »AGRICOLE SARL/AU

غرض  لشركة بإ4جاز : 1 - تقد4م 

 لخدمات  لزر عية ،

-2  لخبفة  لزر عية ،

3.  الستشار ت و  لتكوين  لزر عي.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -  لعمال زنقة بون  زغنعان  لناظور 

62650  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  ندوح   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حسن  ندوح عنو نه) ( حي 
بون  زغنعان  لناظور  زنقة   لعمال 

62650  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حسن  ندوح عنو نه) ( حي 
بون  زغنعان  لناظور  زنقة   لعمال 

62650  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

4وليوز 2018 تحت رقم 1307.

959I
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د4و ن  لخدمات

STE SMS RETAIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

د4و ن  لخدمات

شارع محمد  لخامس رقم 92 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

 ملغرب

STE SMS RETAIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 119 
زنقة 31 شارع  لحسن  لثاني سيدي 

قاسم  - 16000 سيدي قاسم  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28759

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMS RETAIL

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملشروبات  لكحولية 

بقالة .
رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  لحسن  لثاني   31 زنقة   119

سيدي قاسم  - 16000 سيدي قاسم  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 510   : مسكين   سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد مامون سا4ح  :  290 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سلمى مسكين  عنو نه) ( 
05 زنقة والد بوزيري شارع بئف قاسم 
10000  لرباط   لسوي�سي  لرباط  

 ملغرب.
عنو نه) (  سا4ح   مامون   لسيد 
تجزئة  ملنظر  لجميل  مناصرة  زنقة 
03 رقم 31  لسوي�سي  لرباط 10000 

 لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سلمى مسكين  عنو نه) ( 
05 زنقة والد بوزيري شارع بئف قاسم 
10000  لرباط   لسوي�سي  لرباط  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

960I

IMP SAHARA

TINIGUIR COQUILLAGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 12 رقم 1 
مكرر  لعيون، 70000،  لعيون 

 ملغرب
TINIGUIR COQUILLAGES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 

01 زنقة 02 رقم 02 - 73000 
 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TINIGUIR COQUILLAGES

- نشاء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتشغيل مز رع  ألحياء  ملائية ،

وتشغيل  ميع  وإنشاء  -در سة 

)مز رع  ألسماك  مز رع  ألحياء  ملائية 

وتربية  ملأكوالت  وتربية  ملحار 

من  لطحال2   لبحرية(,مجموعة 

وقنافذ  لبحر   و ملحار  وبلح  لبحر  

و ميع  ملأكوالت  لبحرية ،

وتسويق  وحفظ  وتغليف  -تجهيز 

في   وبيع  ميع  ملنتجات  لو ردة 

نشاط  لشركة.

- قتناء أو تشغيل أو بيع أو ترخيص 

أي عملية أو بر ءة  ختف ع أو عالمة 

تجارية في نطاق غرض  لشركة ،

،  ستيف د  تجارة   ، بيع   ، -شر ء 

تخزين   ، تعبئة   ، توزيع   ، تصد4ر   ،

عمولة   ، مناولة   ، نقل   ، تر نزيت   ،

لجميع  بالجملة  بيع   ، سمسرة   ،

 ملنتجات  لو ردة في  نشاط  لشركة.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لقسم 01 زنقة 02 رقم 02 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سيدي محمد علي  لد دي :  

332 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد موالي  حمد بوست :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : د دة  ملين  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سيدي محمد علي  لد دي 
 23 رقم   1 حي  لقسم  عنو نه) ( 

73000  لد خلة  ملغرب.

بوست  موالي  حمد   لسيد 

 3 عنو نه) ( حي موالي رشيد  لشطر 
رقم 33 70000  لعيون  ملغرب.

 لسيد محمد ملين د دة عنو نه) ( 

 لحي  الد ري زنقة  عوينت تركز رقم 

05 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سيدي محمد علي  لد دي 
 23 رقم   1 حي  لقسم  عنو نه) ( 

73000  لد خلة  ملغرب

بوست  موالي  حمد   لسيد 

 3 عنو نه) ( حي موالي رشيد  لشطر 
رقم 33 70000  لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 187/2021.

961I

مكت2  لجرودي

MARCHICA WORK AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2  لجرودي

شارع 18 نونبف رقم 22  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب

MARCHICA WORK AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 50 طريق 

تاويمة - 62000  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : في 

طور  النجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARCHICA WORK AU

مد   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

قنو ت  لو د  لحارو  الزقة و  الشغال 

 لعمومية.
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عنو ن  ملقر  ال تماعي : 50 طريق 

تاويمة - 62000  لناضور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عالل  زبر ر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 : عالل  زبر ر   لسيد 

100.000درهم بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حي   لسيد عالل  زبر ر عنو نه) ( 

 62000  8 رقم   1  والد ميمون زنقة 

 لناضور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حي   لسيد عالل  زبر ر عنو نه) ( 

 62000  8 رقم   1  والد ميمون زنقة 

 لناضور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 262.

962I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 SUBLIME VALLEY » S.A.R.L

« D›ASSOCIE UNIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

 SUBLIME VALLEY » S.A.R.L

D›ASSOCIE UNIQUE » شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 fixé وعنو ن مقرها  إل تماعي

 provisoirement chez FIDUSAF,

 2, RUE KHADIR GHAILANE

PLATEAU  - 46000  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SUBLIME VALLEY » S.A.R.L

.« D’ASSOCIE UNIQUE

شر ء   *   : غرض  لشركة بإ4جاز 

بالتجزئة- ملالبس  بيعها  و   ملالبس 

- ألحد4ة  و  ألكسسو ر ت   لد خلية 

مجوهر ت- محافظ-  -حقيبة  ليد- 

نظار ت-مصنوعات  لد4ة- ميع 

عناصر  ملوضة و  لخدمات

* تشغيل أي متجر

و  ميع  ألنشطة  * لتصميم 

 البد عية.

 fixé  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 provisoirement chez FIDUSAF,

 2, RUE KHADIR GHAILANE

PLATEAU  - 26000  سفي  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سلمى  لوز ني عنو نه) ( 

ود د4ة  المل شارع موالي   28  لرقم 

4وسف م ج  26000  سفي  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سلمى  لوز ني عنو نه) ( 

ود د4ة  المل شارع موالي   28  لرقم 

4وسف م ج  26000  سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم -.

963I

sofoget

RAABTA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
RAABTA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
درفوفي عمارة دوحي  لطابق  ألول 
عمارة 2،  - 60020 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAABTA
مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
,  لتجارة  إللكتفونية   تصال 

و الستشار ت
57 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
دوحي  لطابق  ألول  عمارة  درفوفي 

عمارة 2،  - 60020 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 CHARLES JOSEPH  لسيد 
 MARIE THERESE DEKKERS  :  10

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 GROUP YOURO  لشركة 
 INTERNATIONAL B.V  :  990

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 GROUP YOURO  لشركة 
 INTERNATIONAL B.V  : 990

بقيمة 100 درهم.
 CHARLES JOSEPH  لسيد 

 MARIE THERESE DEKKERS  : 10

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 CHARLES JOSEPH  لسيد 

  MARIE THERESE DEKKERS

 Aldegondaplantsoen 6 عنو نه) ( 

 A 6226 AG Maastricht Pays Bas

.-- -- néerlandaise

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 CHARLES JOSEPH  لسيد 

  MARIE THERESE DEKKERS

 Aldegondaplantsoen 6 عنو نه) ( 

 A 6226 AG Maastricht Pays Bas

----- ------- néerlandaise

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم -.

962I

BELCOMPTA

PRINOVA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BELCOMPTA

رقم 2 بلوك ب شارع  لنور زو غة 

 لعليا ، 30000، فاس  ملغرب

PRINOVA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

 لسعادة رقم 21 عمر  ملختار  - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRINOVA
غرض  لشركة بإ4جاز :  لخدمات

مستلزمات  ملكات2  لصيانة  بيع 
و لطباعة

 العمال  ملختلفة.
عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - عمر  ملختار    21 رقم   لسعادة 

30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 650   :  لسيد   لعو ني محمد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 350   : عبد  الاله  كريم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد   لعو ني محمد  عنو نه) ( 
58 زنقة 3 عبد  لسالم عامر حي  المل 

ملع2  لخيل 30000 فاس  ملغرب.
 لسيد كريم عبد  الاله عنو نه) ( 
ليف ك    2 30 حي  لقدس  9 بلوك  رقم 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد   لعو ني محمد  عنو نه) ( 
58 زنقة 3 عبد  لسالم عامر حي  المل 

ملع2  لخيل 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 518/2021.

965I

STE SECU-GOOD SARL

STE SECU-GOOD SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE SECU-GOOD SARL
 لشركة  ملحاسبة  لكبفى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  قامة  لصفا و 
 ملروة  لطابق  الول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب

 STE SECU-GOOD SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي  سماعيل  قامة شلنتهام 

 لطابق 1 رقم 1 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SECU-GOOD SARL AU

حر سة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عامة وخاصة.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شلنتهام  موالي  سماعيل  قامة 
 90000  - طنجة   1 رقم   1  لطابق 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 60.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خد4جة  ار :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة خد4جة  ار : 600 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خد4جة  ار   لسيدة 

موالي  ثانوية  طريق  ملجاهد4ن 

طنجة   90000 طنجة  سليمان 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خد4جة  ار   لسيدة 

موالي  ثانوية  طريق  ملجاهد4ن 

سليمان طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238262.

966I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

TIZCARS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET

SERVICES DE GESTION

 لعمارة رقم 31  لشقة رقم 1 

 لطابق  الول  تجزئة   لحرية حي 

 ليوسفية تزنيت ، 85000، تزنيت 

 ملغرب

TIZCARS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 16 

تجزئة كوسعيد  فر ك تيزنيت  - 

85000 تزنيت   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TIZCARS

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

. LOCATION DE VOITURES

:  لرقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - تجزئة كوسعيد  فر ك تيزنيت    16

85000 تزنيت   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : ناصر  أ4ت  نور  لد4ن    لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500   :  لسيد  عطار  سماعيل  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

ناصر  أ4ت  نور  لد4ن    لسيد 
تجزئة كوسعيد   16 عنو نه) (  لرقم 
 فر ك تيزنيت  85000 تزنيت  ملغرب.
 لسيد  عطار  سماعيل  عنو نه) ( 
 85000 دو ر  لعين  بر هيم  صالح  

تزنيت   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ناصر  أ4ت  نور  لد4ن    لسيد 
تجزئة كوسعيد   16 عنو نه) (  لرقم 

 فر ك تيزنيت 85000 تزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
08 د نبف  بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2020 تحت رقم 776.
967I

 ئتمانية لرفيد

LAZÄR M.ALI FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية لرفيد
شارع مالك  بن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة  ملحيط, طابق  لثاني رقم:12 

، 92000،  لعر ئش  ملغرب
LAZÄR M.ALI FISH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
طنجة رقم: 12, عمارة  ملحيط, 

 لطابق  لثانى’  لعر ئش. - 92000 
 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
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مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LAZÄR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.M.ALI FISH

تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 سماك طاز ة بالجملة

تا ر بالجملة.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عمارة  ملحيط,   ,12 رقم:  طنجة 

 92000  -  لطابق  لثانى’  لعر ئش. 

 لعر ئش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد علي لزعر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد علي لزعر عنو نه) ( 
رقم: 32 زنقة شكي2  رسالن 92000 

 لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد علي لزعر عنو نه) ( 
رقم: 32 زنقة شكي2  رسالن 92000 

 لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 131/2021.

968I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE MECHKOUR SERVICES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  

32000   ملغرب تاونات، 32000، 

تاونات  ملغرب

 STE MECHKOUR SERVICES

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

مشكور  خاللفة تاونات - 32000 

تاونات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 MECHKOUR SERVICES SARL

.AU

محطة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبنز4ن.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 32000  - تاونات  مشكور  خاللفة 

تاونات  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خالد   لسيد  لغمري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد   لسيد  لغمري 

دو ر مشكور  خاللفة تاونات 32000 

تاونات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خالد   لسيد  لغمري 
دو ر مشكور  خاللفة تاونات 32000 

تاونات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2021 تحت رقم 56.
969I

FITO GEST

DERMA PROTECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
DERMA PROTECT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

شهرز د شقة 1  لطابق  الول زنقة 
قدماء مر كش  ليز  - 20000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
97199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 4ونيو   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DERMA PROTECT
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستيف د و 
توزيع  ملستلزمات  لطبية و منتو ات 

 لتجميل.
عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
1  لطابق  الول زنقة  شهرز د شقة 
 20000  - مر كش  ليز   قدماء 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد  ملشو ط هشام  

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملشو ط هشام  عنو نه) ( 

 20000 درب  لعظم  ب دكالة    53

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ملشو ط هشام  عنو نه) ( 

 20000 درب  لعظم  ب دكالة    53

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4ونيو   17 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2019 تحت رقم 105882.

970I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE ET-TAZROUTI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  

32000   ملغرب تاونات، 32000، 

تاونات  ملغرب

STE ET-TAZROUTI SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لوحدة حي  المل تاونات - 32000 

تاونات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ET-TAZROUTI SARL

-  صالح   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لسيار ت

- بيع   ز ء  لسيار ت.

طريق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 32000  - تاونات   لوحدة حي  المل 

تاونات  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.020   :  لسيد  لتزروتي  لعربي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.560   :  لسيد  لتزروتي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   :  لسيدة  لصد4قي عاتقة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لتزروتي  لعربي عنو نه) ( 

20 غشت حي  حجر  مطاحين  شارع 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب.

 لسيد  لتزروتي محمد عنو نه) ( 

20 غشت حي  حجر  مطاحين  شارع 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب.

 لسيدة  لتزروتي محمد عنو نه) ( 

20 غشت حي  حجر  مطاحين  شارع 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لتزروتي  لعربي عنو نه) ( 

20 غشت حي  حجر  مطاحين  شارع 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب

 لسيد  لتزروتي محمد عنو نه) ( 

20 غشت حي  حجر  مطاحين  شارع 

تاونات 32000 تاونات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2021 تحت رقم 17.

971I

TGE FIDUS

FAPRALU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

TGE FIDUS

شارع  لزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 39  لطابق 6 ، 28810، 

 ملحمد4ة  ملغرب

FAPRALU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لوطنية  لرباط  م  لريات سيدي 

مو�سى  ملجدوب - 20800  ملحمد4ة 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15329

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تم تعيين  16 د نبف   ملؤرخ في 
زناتي  مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 

حمزة كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 252.

972I

 ئتمانية لرفيد

KEMOSSA FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية لرفيد

شارع مالك  بن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة  ملحيط, طابق  لثاني رقم:12 

، 92000،  لعر ئش  ملغرب

KEMOSSA FISH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

طنجة رقم: 12, عمارة  ملحيط, 

 لطابق  لثانى’  لعر ئش. - 92000 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KEMOSSA FISH

تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 سماك طاز ة بالجملة

تا ر بالجملة.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عمارة  ملحيط,   ,12 رقم:  طنجة 

 92000  -  لطابق  لثانى’  لعر ئش. 

 لعر ئش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حميمص  مصطفى   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حميمص  مصطفى   لسيد 

 56 رقم:  بيضاوة  عنو نه) (  نان 

92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حميمص  مصطفى   لسيد 

 56 رقم:  بيضاوة  عنو نه) (  نان 

92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 127.

973I

مكت2  ألعمال طنجو

ABDERRAFIA TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2  ألعمال طنجو

 RUE AMR IBN ASS ETG 3 29

 N26 TANGER 29 RUE AMR

 IBN ASS ETG 3 N26 TANGER،

TANGER ،90000  ملغرب

ABDERRAFIA TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 شارع 

عمر بن  لعاص  لطابق  لتالت رقم 

26 طنجة طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABDERRAFIA TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف.

29 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

عمر بن  لعاص  لطابق  لتالت رقم 

طنجة   90000 طنجة  طنجة   26

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عبيدة  عبد  لرفيع   لسيد 
عنو نه) ( مجمع د4اري عمارة 69 رقم 

طنجة   90000 طنجة  13   زنا4ة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبيدة  عبد  لرفيع   لسيد 
عنو نه) ( مجمع د4اري عمارة 69 رقم 

طنجة   90000 طنجة  13   زنا4ة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 01212229122.

972I

إئتمانية بر مي

NAPOLI-S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية بر مي

شارع محمد  لخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 23150،  بن 

 رير  ملغرب

NAPOLI-S شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  نان 

 لخيف رقم 1131  بن  رير - 23150  

 بن  رير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 أبريل   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NAPOLI-S

و  مقهى   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
مطعم.

:  نان  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
  23150 1131  بن  رير -   لخيف رقم 

 بن  رير  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  نبيل   لسيد  لحجي 
1131  بن  رير  رقم   نان  لخيف 

23150   بن  رير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  نبيل   لسيد  لحجي 
1131  بن  رير  رقم   نان  لخيف 

23150   بن  رير  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بابن  رير    البتد ئية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 157.

975I

CABINET SARANOR

PRO IMMO MDIQ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET SARANOR
 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5
 AIN MELLOUL TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

PRO IMMO MDIQ شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شــارع 
محــمد عــلي  لشــعرة زنــقة 3 رقــم 9  - 

93000 تطـــو ن  ملغــرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PRO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMO MDIQ

:  إلنعــــاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقــــاري

عام  لعمليات  لتجارية،  بشكل 

بأحد  ألغر ض   ملالية  ملرتبطة 

 ملدكورة..

شــارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

محــمد عــلي  لشــعرة زنــقة 3 رقــم 9  - 

93000 تطـــو ن  ملغــرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : خــالـد  لخــو خــي   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 50   : نــاد4ــة  لعجـــوري   لسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خــالـد  لخــو خــي عنو نه) ( 

 3 زنــقة  عــلي  لشــعرة  محــمد  شــارع 

رقــم 9  93000 تطـــو ن  ملغــرب.

نــاد4ــة  لعجـــوري   لسيدة 

بيسسيميغ  شارع   38 عنو نه) ( 

60160 مونتاتيف فرنســا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خــالـد  لخــو خــي عنو نه) ( 

 3 زنــقة  عــلي  لشــعرة  محــمد  شــارع 

رقــم 9  93000 تطـــو ن  ملغــرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 15 أكتوبر 

2020 تحت رقم 2762.

976I

VIP TOURS

فيب تور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

VIP TOURS

 قامة تاشفين  لشقة 30 زنقة 

يعقوب  ملريني  قامة تاشفين  لشقة 

30 زنقة يعقوب  ملريني، 20000، 

MAROC مر كش

في2 تور شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 
رقم 7 و 12 عمارة د ني  36  لطابق 

 لثاني ز وية زنقة طارق بن زياد و 
زنقة  لحرية  ليز مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17219

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 36 عمارة د ني    12 و   7 »شقة رقم 

بن  طارق  زنقة  ز وية   لطابق  لثاني 
 - مر كش  زنقة  لحرية  ليز  و  زياد 

»إقامة  إلى  مر كش  ملغرب«   20000

30  لطابق  لر بع  تاشفين  لشقة 
 - مر كش  يعقوب  ملريني  ليز  زنقة 

20000 مر كش   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120163.

977I

FICOMPTA

W2W WORKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

W2W WORKS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 220 
زنقة  لليمون مكت2 رقم 2  لطابق 

 لثاني حي ز ز  فاس - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 W2W  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WORKS

غرض  لشركة بإ4جاز : - مقاول في 

 لهندسة  ملدنية

- بائع مو د  لبناء بالتقسيط

- نقل مو د مختلفة بالسيار ت.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 220 
2  لطابق  زنقة  لليمون مكت2 رقم 

فاس   30000  -  لثاني حي ز ز  فاس 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لسيد  لحدو�سي سعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500   :  لسيد محمد  لو دزيان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سعيد  لحدو�سي  عنو نه) ( 
عين  تجزئة  لرياض طريق  رقم111 

 لشقف فاس 30000 فاس  ملغرب.

 لسيد محمد  لو دزيان عنو نه) ( 

مكناس  بني  محمد  درب  ملكينة   5

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعيد  لحدو�سي  عنو نه) ( 

عين  تجزئة  لرياض طريق  رقم111 

 لشقف فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 600.

978I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ميرواتري سقراط
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 22

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

ميفو تري سقر ط »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 97 

مكرر،زنقة سقر ط معاريف 

 لد ر لبيضاء - 20330  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.50525

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

تسمية  لشركة  لى  تصحيح  ما4لي: 

عوض   MIROITERIE SOCRATE

MIROITERIEE SOCRATE

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 720  000,00 خفض رأس  ملال ب  

درهم   780  000,00 ليصبح   درهم 

عوض  000,00 1500 درهم.

على  4نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  زيادة  ما4لي: 

ورفعه  درهم   720  000,00 4قدر 

 000,00 000,00 780  درهم  لى  من 

1500  درهم.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
توزيع  لحصص  لنقد4ة

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
رأس مال  لشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762272.
979I

WORK UP BUSINESS

ZIKAMED REAL ESTATE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع  لزرقطوني  لطابق 11 

 لشقة 32 ، 20360،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

ZIKAMED REAL ESTATE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 151 زنقة 
أسامة بن زيد  لطابق  لثاني  ملد4نة 
 ليسرى  ملعاريف  - 20082   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
228237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZIKAMED REAL ESTATE
 LA  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIERE
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 151 زنقة 
أسامة بن زيد  لطابق  لثاني  ملد4نة 
20082   لد ر   -  ليسرى  ملعاريف  

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  قاللوش محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  قاللوش محمد عنو نه) ( 

 3 1 عمارة ب  إقامة  رض  لخيف زنقة 

شقة 12 عين  لشق  لبيضاء 20270 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  قاللوش محمد عنو نه) ( 

 3 1 عمارة ب  إقامة  رض  لخيف زنقة 

شقة 12 عين  لشق  لبيضاء 20270 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2019 تحت رقم 720011.

980I

 ئتمانية بيان حنان

LYLYA SHOES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 127 مر كش ، 20000، 

مر كش مر كش

lylya shoes شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر تحت 

 لدوم  وريكا  لحوز مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.97911

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

 lylya شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 100.000 رأسمالها  مبلغ    shoes

درهم.
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دو ر  مقرها  إل تماعي  وعنو ن   
مر كش  تحت  لدوم  وريكا  لحوز 
 : مر كش  ملغرب نتيجة ل   20000  -

عدم رو ج  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب دو ر تحت 
 لدوم  وريكا  لحوز مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب. 
و عين:

و  باري  رشيد   4ت   لسيد)ة(  
عنو نه) ( ملحاميد 05 عمارة 31 رقم 
مر كش  ملغرب   20000 مر كش   02

كمصفي )ة( للشركة.
و  زكرياء   لتازي   لسيد)ة( 
 26 رقم   09 ملحاميد  عنو نه) ( 
مرلكش   20000 مر كش   سكجور  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
بلعطار و  عبد  لعزيز    لسيد)ة( 
تحت  لدوم  وريكا  دو ر  عنو نه) ( 
مر كش   20000 مر كش   لحوز 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
تحت  لدوم  وريكا  لحوز  دو ر   :

مر كش
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120322.

981I

phare consulting

HABACH AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

phare consulting
 marrakech av. allal el fassi °21

 imm alhamra 2 n ، 40000،
marrakech maroc

HABACH AGRO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 المل رقم 801  لعطاوية  قليم 

قلعة  لسر غنة - 23000  لعطاوية  
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HABACH AGRO

تصنيع   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ألسمدة وصياغتها وتسويقها

وشر ء  ميع  ملنتجات  بيع   -

 لزر عية
- در سة وتركي2 مشاريع  لري

وصيانة  ملساحات  إنشاء   -

 لخضر ء

- ستيف د وتصد4ر  ميع  ملنتجات 

 لزر عية و لبستانية.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

801  لعطاوية  قليم  رقم   المل 

23000  لعطاوية    - قلعة  لسر غنة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحباش عبد  لغني :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لهنانية عزيز :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لغني   لسيد  لحباش 

عنو نه) (  والد سالمة  والد عر ض 

 23000 سيدي  حمد  لعطاوية 

 لعطاوية قلعة  لسر غنة  ملغرب.

عنو نه) (  عزيز   لسيد  لهنانية 

فد ن  ملنزه سيدي علي   155  لرقم 

شتوكة   22000 هشتوكة  زمور 

 لجد4دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لغني   لسيد  لحباش 

عنو نه) (  والد سالمة  والد عر ض 

 23000 سيدي  حمد  لعطاوية 

 لعطاوية قلعة  لسر غنة  ملغرب

عنو نه) (  عزيز   لسيد  لهنانية 

فد ن  ملنزه سيدي علي   155  لرقم 

شتوكة   22000 هشتوكة  زمور 

 لجد4دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بقلعة  لسر غنة    البتد ئية 

19 4نا4ر 2021 تحت رقم 15/2021.

982I

إئتمانية بارية

حدائق الياسمين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية بارية

خليل1 رقم128  ملحاميد مر كش ، 

20160، مر كش  ملغرب

حد ئق  لياسمين شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي رقم252   لخليل 1  ملحاميد 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : حد ئق 

 لياسمين.

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو إنشاء ت.

•  لنشاط  لعقاري.

• تا ر مو د  لبناء.

باالستيف د  4قوم  •  لتا ر  لذي 

و لتصد4ر.

•  ملفاوضات  لعامة.

،  ميع  لعمليات  وبشكل أعم   •

مرتبطة مباشرة أو

بشكل غيف مباشر ، كلًيا أو  زئًيا ، 

إلى و حد أو آخر من  ألنشطة

 ملذكور أعاله. .

:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لسفلي رقم252   لخليل 1  ملحاميد 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   70   :  لسيد شافق أ4وب 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 30   : عبد  إلله  شافق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أ4وب  شافق   لسيد 

قم   80  ملحاميد برج  لزيتون عمارة 

11 مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

 لسيد شافق عبد  إلله عنو نه) ( 

قم   80  ملحاميد برج  لزيتون عمارة 

11 مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أ4وب  شافق   لسيد 

قم   80  ملحاميد برج  لزيتون عمارة 

11 مر كش 20000 مر كش  ملغرب

 لسيد شافق عبد  إلله عنو نه) ( 

قم   80  ملحاميد برج  لزيتون عمارة 

11 مر كش 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120250.

983I
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 تمانية  لزيتون

BEARIC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 تمانية  لزيتون

شا رع حمان  لفصو كي عرصة 

 ملعاش عمارة  لقباج رقم 9 مكت2 

رقم 3 ، 20000، مر كش  

bearic شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشطر 

 الول تمنصورت رقم 6 - 20000 

مر كش  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.93217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

bearic  مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

مقرها  إل تماعي  لشطر  وعنو ن 

 20000  -  6 رقم  تمنصورت   الول 

مر كش  ملغرب نتيجة ل : توقف عن 

مز ولة  لنشاط .

و حدد مقر  لتصفية ب  لشطر 

 20000  -  6 رقم  تمنصورت   الول 

مر كش  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( ميشيل  مان و عنو نه) ( 

مر كش  ملغرب   20000 مر كش  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120238.

982I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

ATBAK KHADIJA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف4د 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

ATBAK KHADIJA  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع 

 لخو رزمي زنقة  لجبيالت رقم 31 

حي  لوحدة 01  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ATBAK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. KHADIJA

خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملطاعم و ملطاعم 

خدمات ووظائف مختلفة

 لتجارة  لعامة

 الستيف د و لتصد4ر.

شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لخو رزمي زنقة  لجبيالت رقم 31 حي 

 لوحدة 01  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بيبا  لخويدم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   بيبا  لخويدم   لسيدة 

شارع  لخو رزمي زنقة  لجبيالت رقم 

 70000 01  لعيون   حي  لوحدة   31

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   بيبا  لخويدم   لسيدة 

شارع  لخو رزمي زنقة  لجبيالت رقم 

 70000 01  لعيون   حي  لوحدة   31

 لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 227/2021.

985I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

 RISK MANAGEMENT

CONCEPT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكت2 رقم 2 عمارة 4اسين شارع 

 لحسن  لثاني أحد ف أزرو ، 

53100، أزرو  ملغرب

 RISK MANAGEMENT

CONCEPT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 28 حي 

 لحسنية  - 53100 أزرو  ملمغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RISK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MANAGEMENT CONCEPT
:  لقيام  بإ4جاز  غرض  لشركة 
مع  من  لحر ئق  بدر سة  لسالمة 
هذ   ملجال.  في  تقد4م  الستشارة 
من  مجال  لسالمة  في  و لتعليم 
 لحر ئق و  النقاد. وكذ   بيع وتركي2 

معد ت  لحر سة وصيانتها.
وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية 
و لصناعية و  ملالية  ملرتبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر بغرض  لشركة 

و ملساهمة في تنميتها.
حي   28  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لحسنية  - 53100 أزرو  ملمغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عزيز   لسيد  لطويل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عزيز   لسيد  لطويل 
53100  زرو  بن  لصميم   دمر ن 

 ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عزيز   لسيد  لطويل 
53100  زرو  بن  لصميم   دمر ن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   02 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 28.
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LABRASS MULTISERVICES SARL

NOR MARISCOS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

NOR MARISCOS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوفاق بقعة رقم 695D  لعيون  - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

33817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NOR  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MARISCOS

تجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

نقل   -  ألسماك بالجملة و لتقسيط 

خدمات   - لحساب  لغيف   لبضائع 

عامة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 695D  لعيون    لوفاق بقعة رقم 

70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة نورة حبي2 هللا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة نورة حبي2 هللا  عنو نه) ( 
زنقة أبو  لطي2  ملتنبي رقم 09  ملر�سى 

 لعيون  70000  لعيون   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة نورة حبي2 هللا  عنو نه) ( 
زنقة أبو  لطي2  ملتنبي رقم 09  ملر�سى 

 لعيون  70000  لعيون   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   12 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت رقم 2722.

987I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ESPACE TOUBKAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

ESPACE TOUBKAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

 2A - 24000 مين  لرقم 2 و  لرقم 

 لجد4دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ESPACE TOUBKAL

 CAFE -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

. RESTAURANT

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 2A - 22000 و  لرقم   2  مين  لرقم 

 لجد4دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سعيد ريحان : 200 بقيمة 

100 درهم.

بقيمة   800  :  لسيد عزيز ريحان  

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ريحان  سعيد   لسيد 

72 تجزئة  رض  لخيف 22000 سيدي 

بنور   ملغرب.

 72  لسيد عزيز ريحان  عنو نه) ( 

سيدي   22000 تجزئة  رض  لخيف  

بنور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعيد ريحان عنو نه) ( 72 

سيدي   22000 تجزئة  رض  لخيف  

بنور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25962.

988I

CABINET SARANOR

ATLAS NORD BATI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET SARANOR

 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5

 AIN MELLOUL TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

ATLAS NORD BATI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريــق 

طنــجة شـــارع و د مــارتيـل رقــم 62 - 

93000 تطـــو ن  ملغــرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATLAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NORD BATI
:  إلنعــــاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقــــاري
وبشكل عام  لعمليات  لتجارية، 
بأحد  ألغر ض   ملالية  ملرتبطة 

 ملدكورة.
طريــق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  62 طنــجة شـــارع و د مــارتيـل رقــم 

93000 تطـــو ن  ملغــرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
عــلي  عـمر   لسيد  لصــادق  والد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   50   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عــلي  عـمر   لسيد  لصــادق  والد 
زنــقة  بنــونة  محــمد  شــارع  عنو نه) ( 
تطـــو ن   93000   18 رقــم   لجوهــرة 

 ملغــرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عــلي  عـمر   لسيد  لصــادق  والد 
زنــقة  بنــونة  محــمد  شــارع  عنو نه) ( 
تطـــو ن   93000   18 رقــم   لجوهــرة 

 ملغــرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
09 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت رقم 2902.
989I
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ZFC PROJECT

ZFC PROJECT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZFC PROJECT
شقة رقم 36 شرع  ألميف موالي 

عبدهللا بدروم عمارة 23 طنجة ، 
90000، طنجة  ملغرب

ZFC PROJECT    شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
36 شرع  ألميف موالي عبدهللا بدروم 

عمارة 23 طنجة طنجة 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZFC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.   PROJECT
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء
أعمال  لتطوير

كهرباء عامة
 لتجارة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شقة رقم 
36 شرع  ألميف موالي عبدهللا بدروم 
 90000 طنجة  طنجة   23 عمارة 

طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد إر دي زغاغ 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : زغاغ  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد إر دي زغاغ : 1 بقيمة 100 

درهم.

بقيمة   1  :  لسيد مصطفى زغاغ 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زغاغ  مصطفى   لسيد 
طنجة   11 إن   2 قطعة   50  ينان  

90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  زغاغ  إر دي   لسيد 
طنجة   11 إن   2 قطعة   50  ينان  

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  زغاغ  مصطفى   لسيد 
طنجة   11 إن   2 قطعة   50  ينان  

90000 طنجة  ملغرب
عنو نه) (  زغاغ  إر دي   لسيد   
طنجة   11 إن   2 قطعة   50  ينان  

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم -.
990I

AJM FINANCE GROUPE

MENARA OUVRAGES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AJM FINANCE GROUPE
 RESIDENCE LE NOYER D N°51
 5 ETAGE RUE IBN SINA NOURI
              ATLASI QUARTIER SEMLALIA

 GUELIZ - MARRAKECH. ،
40000، Marrakech Maroc

MENARA OUVRAGES شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

68 دو ر  ملساحة سعاد مر كش - 
20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
106721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENARA OUVRAGES
مقاولة   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 
في  ألشغال  ملختلفة و  لبناء وخاصة 
أشغال  لبنا4ات و  ألشغال  لعمومية 
و  ألشغال  ملرتبطة بالهندسة  ملدنية.

-  لتجارة بشكل عام..
 68 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
دو ر  ملساحة سعاد مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد أبو  لحاج سعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أبو  لحاج سعيد عنو نه) ( 
مر كش   602 رقم  أ  2حرف   ملسيفة 

20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أبو  لحاج سعيد عنو نه) ( 
مر كش   602 رقم  أ  2حرف   ملسيفة 

20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
شتنبف   28 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 115801.
991I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

AMRO INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 
20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 AMRO INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 10 زنقة 
 لحرية  لطابق 3 شقة 5 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.219903

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تقرر حل 
شركة   AMRO INTERNATIONAL
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
زنقة   10 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 20000  -  5 شقة   3  لحرية  لطابق 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة لتوقف 
نشاط  لشركة وو ود صعوبات أمام 

 ستمر ر  الستغالل.
و عين:

دومينيك   كلود  رونان   لسيد)ة( 
دي  زنقة   20 عنو نه) (  و  لوكر ند 
سيغ  سان  ورج   29170 فونتين  

لو ر فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 12 أكتوبر 2020 وفي 10 زنقة 
 20000  -  5 شقة   3  لحرية  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762252.
992I

EUREXMA

ORNEMENTALIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ORNEMENTALIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  ال تماعي مد ر 

 لو حة محطة  لقطار  لو حة  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.125579

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 21 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

أعمال مختلفة أو  لبناء.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763962.

993I

CABINET SARANOR

DROMAX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET SARANOR

 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5

 AIN MELLOUL TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

DROMAX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شــارع 

صــيد  إقــامة حنــان  لطـو بــل عــين 

ملــول  - 93000 تطـــو ن  ملغــرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DROMAX

تصد4ــر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و إلستيــر د بصفة عـــامة

وبشكل عام  لعمليات  لتجارية، 
بأحد  ألغر ض   ملالية  ملرتبطة 

 ملدكورة.
شــارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عــين  حنــان  لطـو بــل  إقــامة  صــيد  

ملــول  - 93000 تطـــو ن  ملغــرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عــلي   أوالد  لحــاج  4ــاسر   لسيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   60   :

للحصة .
20 حصة    :  لسيدة نــاد4ــة أمـالل 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عــلي   أوالد  لحــاج  4ــاسر   لسيد 
ج  زنــقة  شــارع  لـريــاض  عنو نه) ( 
تطـــو ن   93000   10 رقــم  درب01 

 ملغــرب.
عنو نه) (  أمـالل  نــاد4ــة   لسيدة 
رقــم  شــارع  لـريــاض زنــقة ج درب01 

10  93000 تطـــو ن  ملغــرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عــلي  أوالد  لحــاج  4ــاسر   لسيد 
ج  زنــقة  شــارع  لـريــاض  عنو نه) ( 
تطـــو ن   93000   10 رقــم  درب01 

 ملغــرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
09 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت رقم 2901.

992I

FNMCOMPTA

PEDALOMED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

PEDALOMED شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 شارع 
 بن مرحل , إقامة  لسعادة  لطابق 
2 رقم 5 - طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.71011

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  30 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  PEDALOMED  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   21 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
إقامة  لسعادة  لطابق   ,  بن مرحل 
طنجة   90000  - طنجة   -  5 رقم   2

 ملغرب نتيجة ل : ضعف  لتمويل.
و حدد مقر  لتصفية ب 21 شارع 
 بن مرحل , إقامة  لسعادة  لطابق 2 
رقم 5 - طنجة  ملغرب 90000 طنجة 

 ملغرب. 
و عين:

و  فكري   لسيد)ة(  ملر بط   
عنو نه) ( كايي  ر نتينا رقم 13 بيسو 
ب ب ج - سبتة 51001 سبتة  سبانيا 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1169.
995I

LA COMPTACTIVE SARL AU

SWEET HOME BY MJ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكت2 8ـــB  لطابق 
 لثالت شارع موالي رشيد كليز 

مر كش ، 20000، مر كش  ملغرب

SWEET HOME BY MJ شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 شارع 

محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 

 لخامس  لشقة رقم 33  ليز 

مر كش - 20000  مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SWEET : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HOME BY MJ

- لد4كور   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لد خلي

و لتصميم  لد خلي  - لتخطيط 

و لخارجي

- الستيف د و  لتصد4ر.

55 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

محمد  لخامس عمارة  كار  لطابق 

 لخامس  لشقة رقم 33  ليز مر كش 

- 20000  مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة مريم  لجعيدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة مريم  لجعيدي عنو نه) ( 

باب  غلي   125 رقم  عملية  كرند  

مر كش  محمد  لسادس  شارع 

20020 مر كش  ملغرب.



3625 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مريم  لجعيدي عنو نه) ( 
باب  غلي   125 رقم  عملية  كرند  
مر كش  محمد  لسادس  شارع 

20020 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120227.

996I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ »AHBASS
TRAVAUX « SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 
 لطابق  الول ورز ز ت، 25000، 

ورز ز ت  ملغرب
 SOCIÉTÉ »AHBASS TRAVAUX
SARL AU » شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر   والد 
عميفة  سكورة  - 25502 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIÉTÉ »AHBASS TRAVAUX «

.SARL AU

*  لبناء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و الشغال  ملختلفة .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر   والد 
ورز ز ت   25502  - سكورة   عميفة  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  موقنيع   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  موقنيع   لسيد 
 25502 سكورة   دو ر   والد عميفة  

ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  موقنيع   لسيد 
 25502 سكورة   دو ر   والد عميفة  

ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم -.

997I

RADOUANE

M2FC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE
  HASSANIA I N°681 ALIA
 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
M2FC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 MAGASIN EL FAKKAK 2 IMM

 FB13 LOT BENI YAKHLEF
 COMMUNE BENI YAKHLEF-

 Mohammedia - 20800
MOHAMMEDIA MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27069

 23 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.M2FC : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
شركة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

إنشاء ت ) ميع  ملهن(
بيع وشر ء مو د  لبناء

أعمال  لتطوير و لهندسة  ملدنية
 مقاول عام

بيع وشر ء  لعقار ت
  لتفويج  لعقاري

أعمال  لتفكيبات  لكهربائية   
و لسباكة وأعمال  لتفكي2  ألخرى

أعمال  لتشطي2
 أعمال إنشائية أخرى
 الستيف د /  لتصد4ر.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 MAGASIN EL FAKKAK 2 IMM
 FB13 LOT BENI YAKHLEF
 COMMUNE BENI YAKHLEF-
 Mohammedia - 20800

.MOHAMMEDIA MAROC
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد منصور  لفكاك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد منصور  لفكاك عنو نه) ( 
20800  ملحمد4ة   27 رقم  حي  نفا 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد منصور  لفكاك عنو نه) ( 
20800  ملحمد4ة   27 رقم  حي  نفا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 225.

998I

AUDEC EXPERTISE

ELEGANT WOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
ELEGANT WOOD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 زنقة 
بابوم طابق 6, مكت2 31 , حي لكار - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287891

 18 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 شتنبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELEGANT WOOD
تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وشر ء وبيع  لخش2.
زنقة   21  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
31 , حي لكار -  6, مكت2  بابوم طابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : سفيان  أنس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سفيان  أنس   لسيد 
سيدي   9 رقم   10 شارع   2  لحسنية 

عثمان 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سفيان  أنس   لسيد 
سيدي   9 رقم   10 شارع   2  لحسنية 

عثمان 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

999I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE ALIMAR SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

STE ALIMAR SECURITE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لعودة رقم 235  لسمارة 72000 - 

72000  لسمارة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALIMAR SECURITE

غرض  لشركة بإ4جاز :  لحر سة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -  72000 235  لسمارة   لعودة رقم 

72000  لسمارة   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمر   لسيد  الدري�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عمر   لسيد  الدري�سي 

زنقة عين  لرحمة رقم 09 حي  لعودة 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عمر   لسيد  الدري�سي 

زنقة عين  لرحمة رقم 09 حي  لعودة 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 29/2021.

1000I

DO CONSULTING

EDUCINVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

EDUCINVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3 شارع 

أحمد  ملججاتي - سكن  ألل2 -  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.358979

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   02 في   ملؤرخ 

خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 

 60.000« من  أي  درهم«   15.000«

عن  درهم«   25.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد   ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762262.

1001I

 PROFESSIONNEL OUBLATACHE SERVICE

P.O.S

 PROFESSIONNEL

 OUBLATACHE SERVICE

¨POS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 PROFESSIONNEL

OUBLATACHE SERVICE P.O.S

حي تاوريرت بوستة 01 سلو ن 

صندوق  لبف4د رقم 2671  لناظور 

 ملركز ، 62000،  لناظور  ملغرب

 PROFESSIONNEL

 OUBLATACHE SERVICE ̈ POS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
تاوريرت بوستة 01 سلو ن صندوق 

 لبف4د رقم 2671  لناظور  ملركز - 

62000   لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21209

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 PROFESSIONNEL  : تسميتها 

.OUBLATACHE SERVICE ¨POS
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لنظافة؛ لوسيط؛أشغال متنوعة .
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
سلو ن صندوق   01 تاوريرت بوستة 
 - 2671  لناظور  ملركز  رقم   لبف4د 

62000   لناظور  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
لطيفة  بلعطش   لسيدة 
 01 بوستة  تاوريرت  حي  عنو نه) ( 
 2671 رقم  صندوق  لبف4د  سلو ن 
62000  لناظور   لناظور  ملركز 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لطيفة  بلعطش   لسيدة 
 01 بوستة  تاوريرت  حي  عنو نه) ( 
 2671 رقم  صندوق  لبف4د  سلو ن 
62000  لناظور   لناظور  ملركز 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 215.
1002I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 CABINET ZAKOUN &
ASSOCIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
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 CABINET ZAKOUN &
ASSOCIES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة رقم 
60  لشقة رقم 2  ملكت2 رقم 2 شارع 
عبد  لكريم  لخطابي  ليز - 20000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CABINET ZAKOUN &  :

.ASSOCIES
:  لخبفة في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملحاسبة و مر قبة  لحسابات.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : عمارة رقم 
60  لشقة رقم 2  ملكت2 رقم 2 شارع 
 20000  - عبد  لكريم  لخطابي  ليز 

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة عبلة زعكون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مبارك زعكون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زعكون  عبلة   لسيدة 
    2 207    ملسيفة  س   فيال  لهدى 

20000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد مبارك زعكون  
فيال  لهدى س 207  ملسيفة 2 20000 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زعكون  عبلة   لسيدة 
فيال  لهدى س 207  ملسيفة 2 20000 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1238.

1003I

MBGA

 SOCIETE GENERALE
 DE SOUTIEN AUX

ENTREPRISES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE GENERALE DE
 SOUTIEN AUX ENTREPRISES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 12 
, زنقة صبفي بو معة،  لطابق 1 
، رقم 6 - 21000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
283223

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE GENERALE DE  :

.SOUTIEN AUX ENTREPRISES
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ملناولة ودعم  لشركات.

 ,  12 عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 
زنقة صبفي بو معة،  لطابق 1 ، رقم 

6 - 21000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نهري  نور لد4ن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نهري  نور لد4ن   لسيد 

حي  لنسيم تجزئة  لنسيم  قامة 298 

رقم 1  20190  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نهري  نور لد4ن   لسيد 

حي  لنسيم تجزئة  لنسيم  قامة 298 

رقم 1  20190  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 757861.

1002I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LAYALI DIMACHK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE LAYALI DIMACHK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6 

نصر 3 شارع عبد  لكريم  لخطابي - 

20000 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23537

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 100 )ة( زين 4حيى  تفويت  لسيد 
 100 أصل  من  حصة   تماعية 
حصة لفائدة   لسيد )ة( بوباكار د4الو 

بتاريخ 22 4نا4ر 2021.
 50 زين باسم  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من أصل 50 حصة 
لفائدة   لسيد )ة( بوباكار د4الو بتاريخ 

22 4نا4ر 2021.
تفويت  لسيد )ة(  الحدب شاحود 
 50 أصل  من  حصة   تماعية   50
سوكنا  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

شيخو بتاريخ 22 4نا4ر 2021.
تفويت  لسيد )ة( زين وسيم 100 
 100 أصل  من  حصة   تماعية 
سوكنا  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

شيخو بتاريخ 22 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120320.
1005I

MBGA

 A&N SOURCING
MULTISERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 A&N SOURCING
MULTISERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 13 
زنقة  حمد  ملجاطي  قامة  الل2 
 لطابق 1 رقم 8  ملعاريف  لد ر 
 لبيضاء - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287869
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3628

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 A&N  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SOURCING MULTISERVICES

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و لتصد4ر .

 13 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

زنقة  حمد  ملجاطي  قامة  الل2 

8  ملعاريف  لد ر  رقم   1  لطابق 

20330  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة نهاد معناوي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد عبد الله  لسفيني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  معناوي  نهاد   لسيدة 

حي  لوفاق عمارة 25  لشقة 3 شارع 

20070  زمور   محمد  لخامس  

 ملغرب.

عبد الله  لسفيني   لسيد 

تجزئة  زنقة  نزكان   39 عنو نه) ( 

22022  لجد4دة  مو�سى   سيدي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  معناوي  نهاد   لسيدة 

حي  لوفاق عمارة 25  لشقة 3 شارع 

20070  زمور   محمد  لخامس  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 287869.

1006I

 فر رين  نرجي

افرجرين انرجي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 فر رين  نرجي

شارع ال سينا عمارة بيتهوفن 2 

 لطابق 3 رقم 82 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

 فر رين  نرجي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع ال 

سينا   عمارة بيتهوفن 2  لطابق 3 

رقم 82 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

108913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 فر رين  نرجي.

مكت2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لتأثيف ت  للدر سات  لطاقية 

 لبيئية.

شارع ال   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سينا   عمارة بيتهوفن 2  لطابق 3 رقم 

82 - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 15.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100 50 بقيمة   لسيد زيد  زنود : 

درهم.

بقيمة   50  :  لسيد 4وسف فنوني 

100 درهم.

بقيمة   50  :  لسيد حكيم شارية 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

شارع   لسيد زيد  زنود عنو نه) ( 

 26 هللا  عين  غاندي  قامة  مهاتما 

90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  فنوني  4وسف   لسيد 

شارع  ملسيفة  لخضر ء عمارة هندسة 

 ملياه رقم 5 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو نه) (  شارية  حكيم   لسيد 

عمارة  للقاء  عياض  زنقة  لقا�سي 

 90000 252 10 شقة  بلوك د طابق 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

شارع   لسيد زيد  زنود عنو نه) ( 

 26 هللا  عين  غاندي  قامة  مهاتما 

90000 طنجة  ملغرب

عنو نه) (  فنوني  4وسف   لسيد 

شارع  ملسيفة  لخضر ء عمارة هندسة 

 ملياه رقم 5 93000 تطو ن  ملغرب

عنو نه) (  شارية  حكيم   لسيد 

عمارة  للقاء  عياض  زنقة  لقا�سي 

 90000 252 10 شقة  بلوك د طابق 

طنجة  ملغرب

 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.

1007I

Synergie Experts

CREAPOLIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Synergie Experts

29, زنقة  ون  ورس, حي غوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CREAPOLIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 119، 

شارع عبد  ملومن،  لطابق 2 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.220525

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبف   30  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

CREAPOLIS  مبلغ   لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

عبد  شارع   ،119 مقرها  إل تماعي 

20000  لد ر   -  2  ملومن،  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم توفيف 

سوق كاف للشركة.

 ،119 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شارع عبد  ملومن،  لطابق 2 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

فاطم  لزهرة   رطل   لسيد)ة( 
زنقة   ،21 عنو نه) (  و  بناني  ألشقر 

20000  لد ر  لبيضاء  ال كالين بولو 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763792.

1008I

مجموعة  لتدالوي

INSIGHT COM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

مجموعة  لتدالوي

برج كرستال 3، س27، شارع محمد 

بن عبد هللا، مارينا،  لد ر  لبيضاء، 

20300،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

INSIGHT COM SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رج 

 ملحيطات 3، س25، شارع سيدي 

محمد بن عبد  هللا،  مارينا، 20300 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.392285

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 25 أكتوبر 2020 تم تعيين 

مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( حسين 

 لتدالوي محمد أد24 كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 759856.

1009I

مجموعة  لتدالوي

CONFICO SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د4د للشركة

مجموعة  لتدالوي

برج كرستال 3، س27، شارع محمد 

بن عبد هللا، مارينا،  لد ر  لبيضاء، 

20300،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CONFICO SARL AU  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي برج 

 ملحيطات 3، س22، شارع سيدي 

محمد بن عبد  هللا،  مارينا،  20300 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.260833

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   07  ملؤرخ في 

مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( حسين 

 لتدالوي محمد أد24 كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762238.

1010I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 DOMAINE ARZAK

MEJJATIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

  DOMAINE ARZAK MEJJATIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 زنقة 
موالي  دريس  ال كبف  لطابق  الول 

برشيد دو ر  والد بن عمرو  والد زيان 

برشيد 26202 برشيد  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11223

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 4نا4ر   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ر زق  عائشة   )ة(  تفويت  لسيد 

800 حصة   تماعية من أصل 800 

مصطفى  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

شنيخة بتاريخ 28 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 128.

1011I

STONES BUSINESS NORTH AFRICAN

 STONE BUSINESS NORTH

AFRICAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STONES BUSINESS NORTH

AFRICAN

 MHAMID EL HOUSSNA 1 N

 523 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 STONE BUSINESS NORTH

AFRICAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحاميد 

 لحسنى 1 رقم 523  - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

101833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4نا4ر   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STONE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSINESS NORTH AFRICAN

:  ستف د و  غرض  لشركة بإ4جاز 

تصد4ر  ملو د  لغذ ئية.

:  ملحاميد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 20000  -   523 رقم   1  لحسنى 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 stone business north  لشركة 

 100 بقيمة  حصة   african :  100

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لحامدي مونية عنو نه) (  
 2000 523 1 رقم   ملحاميد  لحسنى 

مر كش   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  لحامدي مونية عنو نه) (  
 2000 523 1 رقم   ملحاميد  لحسنى 

مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 111363.

1012I

AGS CONSEIL

AKTREST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AKTREST شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق زناتة 
111 كم 8 عين  لسبع - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.359999

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  25 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 AKTREST  مبلغ رأسمالها 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
زناتة 111 كم 8 عين  لسبع - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل :  لحل 

 ملبكر للشركة.
طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
زناتة 111 كم 8 عين  لسبع - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عبد لكريم   لسيد)ة(  محيل  
رقم   1 زنقة  د حا  تجزئة  عنو نه) ( 
20000  لد ر لبيضاء  55  لبفنو�سي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762276.

1013I
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MEGAHELP

*كافي بيلياردو*
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEGAHELP
9 زنقة  ألزهر برج 1 ، 22000، 

 لصويرة  ملغرب
*كافي بيلياردو* شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان رقم 
3  لكائن ب 38 حي  لبفج 1  - 22000 

 لصويرة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2017 فبف 4ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
*كافي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بيلياردو*.
*مقهى   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

ومطعم
*صالة ألعاب

* بيع و شر ء  لسلع و ملعد ت.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : دكان رقم 
3  لكائن ب 38 حي  لبفج 1  - 22000 

 لصويرة   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : خالد  لجوهري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عماد طلعاوي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد خالد  لجوهري عنو نه) ( 
22000  لصويرة   حي  لثالل   70 رقم 

 ملغرب.
عنو نه) (  طلعاوي  عماد   لسيد 

 22000  1 تجزئة  لبفج   322 رقم 

 لصويرة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خالد  لجوهري عنو نه) ( 
22000  لصويرة   حي  لثالل   70 رقم 

 ملغرب

عنو نه) (  طلعاوي  عماد   لسيد 
 22000  1 تجزئة  لبفج   322 رقم 

 لصويرة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 337.

1012I

SOCOMFIS

GENIUS ALUMINIUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCOMFIS

 SBZ ، 32 شقة 8  لطابق 2  ليسر

50000، مكناس  ملغرب

GENIUS ALUMINIUM شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر برقم 

269 مر ان 2 مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GENIUS ALUMINIUM

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
مختلفة،  أشغال   أللومينيوم، 

 ملتا رة..
متجر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
برقم 269 مر ان 2 مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : خويدر  عبد ملغيث   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
خويدر  عبد ملغيث   لسيد 
عنو نه) ( رقم 269 مر ان 2 مكناس 

50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
خويدر  عبد ملغيث   لسيد 
عنو نه) ( رقم 269 مر ان 2 مكناس 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 616.
1015I

مكت2 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

TRANS EL HAJJAMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2 معيشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب
TRANS EL HAJJAMI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 رقم 
3  قامة  لياسمين 25 شارع يعقوب 
 ملنصور  - 12000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EL HAJJAMI

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص .

مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع   25 3  قامة  لياسمين  رقم 

يعقوب  ملنصور  - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد فؤ د  لحجامي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد فؤ د  لحجامي  

سيدي   12200 سليمان  سيدي 

سليمان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد فؤ د  لحجامي  

سيدي   12200 سليمان  سيدي 

سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1016I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SMP GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

SMP GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

 اكار 55 شارع محمد  لخامس ، 

شقة 33 ، كيليز  - 20000 مر كش  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SMP  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.GROUP

مشغل   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

د ر  لضيافة

أو إد رة    / أو حيازة و   / و  إنشاء   -

دور  لضيافة.

عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ، محمد  لخامس  شارع   55  اكار 

مر كش    20000  - كيليز    ،  33 شقة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد بيلين ما4كل شارلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة صفية  لبوعناني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

شارلي  ما4كل  بيلين   لسيد 

عنو نه) ( 21 شارع  بروفنس 06700 

سانت لور ن دي فار  06700   سانت 

لور ن فرنسا.

صفية  لبوعناني   لسيدة 

، مدخل  إقامة بريستيجيا  عنو نه) ( 

شقة   22 أمبف عمارة   ،  ولف سيتي 
رقم N ° 2 20000 مر كش   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

شارلي  ما4كل  بيلين   لسيد 

عنو نه) ( 21 شارع  بروفنس 06700 

سانت لور ن دي فار  06700   سانت 

لور ن فرنسا

صفية  لبوعناني   لسيدة 

، مدخل  إقامة بريستيجيا  عنو نه) ( 

شقة   22 أمبف عمارة   ،  ولف سيتي 
رقم N ° 2 20000 مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120358.

1017I

 ئتمانية   لخبفة

 CENTRE D›EMO DIALYSE

BADR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية   لخبفة

29  زنقة   ملد4نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب

 CENTRE D›EMO DIALYSE BADR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة بدر 

بقعة 55  - 26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE D’EMO DIALYSE BADR

مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تصفية  لكلي.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : تجزئة بدر 

بقعة 55  - 26100 برشيد  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عفيفي وليد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عفيفي خالد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 2 وليد عنو نه) (   لسيد عفيفي 

2  ملعاريف  رشد  لطابق  زنقة  بن 

20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  خالد  عفيفي   لسيد 

2  ملعاريف  زنقة  بن رشد  لطابق   2

20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 2 وليد عنو نه) (   لسيد عفيفي 

2  ملعاريف  رشد  لطابق  زنقة  بن 

20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 121.

1018I

مكت2 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

BCHR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكت2 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب

BCHR TRANS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 

رقم 03  قامة  لياسمين 25 شارع 

يعقوب  ملنصور - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BCHR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص.

مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع   25 03  قامة  لياسمين  رقم 

12000  لقنيطرة   - يعقوب  ملنصور 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   :  لسيد محمد  معيشو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  معيشو عنو نه) ( 

رقم    21 حي بني مكادة  لقد4مة زنقة 

90060 طنجة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  معيشو عنو نه) ( 

رقم    21 حي بني مكادة  لقد4مة زنقة 

90060 طنجة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1019I

JIHA FIDUCIAIRE

ISWABN TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

ISWABN TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 80 

 لزنقة 02 بلوك رقم 27 تمد4د تيليال  

- 80030 أكاد4ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISWABN TRANS

نقل   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الرساليات و لبضائع لحساب  لغيف.
 80 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لزنقة 02 بلوك رقم 27 تمد4د تيليال  

- 80030 أكاد4ر  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  لضفض  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  4ت  لطيفور ميلود  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لضفض  بر هيم 

عنو نه) ( شقة 501 عمارة 12  قامة 

ستيليا 80007  كاد4ر  ملغرب.

ميلود    لسيد  4ت  لطيفور 
تيليال  تمد4د  حي   80 رقم  عنو نه) ( 

80652  كاد4ر  تيكيوين  ر  بلوك 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لضفض  بر هيم 

عنو نه) ( شقة 501 عمارة 12  قامة 

ستيليا 80007  كاد4ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98228.

1020I

JIHA FIDUCIAIRE

CHOPPY ANIMALERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

CHOPPY ANIMALERIE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 202 
شارع عمر  بن  لخطاب ود  ملوظفين  

- 80030 أكاد4ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHOPPY ANIMALERIE
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  لحيو نات  الليفة  و   لعصافيف 

 السماك.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 202 
شارع عمر  بن  لخطاب ود  ملوظفين  

- 80030 أكاد4ر  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بهجة                                          لسيدة  لصوفي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لصوفي بهجة      عنو نه) ( 
حي   5 قطاع  ألف   عمارة   8 شقة 

 لرياض   10100  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لصوفي بهجة      عنو نه) ( 
حي   5 قطاع  ألف   عمارة   8 شقة 

 لرياض   10100  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98227.

1021I

FIDORO MULTI-SERVICES

IMLILISUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

IMLILISUD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لسالم، زنقة عبد  لكريم  لخطابي، 

رقم 21،  لد خلة. - 73000  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMLILISUD

تجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

حفالت،  لتجهيز  تمويل  عامة، 

 ملكتبي، كر ء  ميع أنو ع  لتجهيز ت، 

خدمات مختلفة،  ستيف د وتصد4ر..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

زنقة عبد  لكريم  لخطابي،   لسالم، 

رقم 21،  لد خلة. - 73000  لد خلة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مولود  عمر  د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مولود  عمر  د   لسيد 

أكاد4ر 80000 أكاد4ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مولود  عمر  د   لسيد 

أكاد4ر 80000 أكاد4ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 192.

1022I

موروكو كومبتونس  كاونت

NOMAD›S LAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس  كاونت

شقة 17  لطابق 2 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 

، 20000، مر كش  ملغرب

NOMAD›S LAND شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر شي2 

قيادة تمصلوحت  - 20000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOMAD’S LAND

تنظيم   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 إلسكان في  إلسكان  لتقليدي

- تنظيم رحالت  لجمال

- تنظيم  لنزهات في  ملناطق

- تشغيل  ملطعم.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : دو ر شي2 
20000 مر كش  قيادة تمصلوحت  - 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد أوليفر فنسنت هوزيو :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
سوز ن  بريجيت  كورين   لسيدة 
100 درهم  50 حصة بقيمة    : بريول 

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
هوزيو  فنسنت  أوليفر   لسيد 
تمصلو قيادة  شي2  دو ر  عنو نه) ( 

حت                                                          20000 
مر كش  ملغرب.

سوز ن  بريجيت  كورين   لسيدة 
قيادة  شي2  دو ر  عنو نه) (  بريول 
تمصلوحت  20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

هوزيو  فنسنت  أوليفر   لسيد 
قيادة  شي2  دو ر  عنو نه) ( 
تمصلوحت                  دو ر شي2 
شي2  دو ر  تمصلوحت       قيادة 
شي2  دو ر  تمصلوحت       قيادة 
دو ر  تمصلوحت        قيادة 
دو ر  تمصلوحت     قيادة  شي2 
تمصلوحت                                                                                                                                           قيادة  شي2 

             20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120285.

1023I

 ئتمانية   لخبفة

ARTMONID
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 ئتمانية   لخبفة
29  زنقة   ملد4نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب

ARTMONID شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بقعة 62 

شارع محمد  لخامس تجزئة ركر كة  

- 26100 برشيد  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5021

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 25 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

محمد  لخامس  شارع   62 »بقعة 

برشيد   26100  - ركر كة   تجزئة 

 - تجزئة ركر كة    305« إلى   ملغرب« 

26100 برشيد   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 123.

1022I

WINIUM Expertوينيوم إكسبيف

أغبغ دوري

ARBRE DORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبيف
رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

 ملريني  يليز، 20020، مر كش 

 ملغرب

أغبغ دوريARBRE DORE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10, إقامة 

تاشفين نهج يعقوب  ملريني  - 20000 

مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

أغبغ   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ARBRE DOREدوري

إستغالل   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ألنشطة  لفالحية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 10, إقامة 

تاشفين نهج يعقوب  ملريني  - 20000 

مر كش   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ملجيد  الل منصور :  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : لعرو�سي  هشام   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  ملجيد  الل منصور : 

500 بقيمة 100 درهم.

 500  : لعرو�سي  هشام   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  ملجيد  الل منصور 

 27 رقم  مر انة  إقامة  عنو نه) ( 

تاركة 20000 مر كش   ملغرب.

 لسيد هشام لعرو�سي عنو نه) ( 

د ر  أم  لربيع  زنقة   25 رقم  فيال 

 20000  لتون�سي  لنخيل  لشمالي 

مر كش   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  ملجيد  الل منصور 

 27 رقم  مر انة  إقامة  عنو نه) ( 

تاركة 20000 مر كش   ملغرب

 لسيد هشام لعرو�سي عنو نه) ( 

د ر  أم  لربيع  زنقة   25 رقم  فيال 

 20000  لتون�سي  لنخيل  لشمالي 

مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120102.

1025I
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 ئتمانية   لخبفة

S.I.A.T.E
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 ئتمانية   لخبفة

29  زنقة   ملد4نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب

S.I.A.T.E شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بقعة 62 

شارع محمد  لخامس تجزئة ركر كة 

- 26100 برشيد  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 25 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

محمد  لخامس  شارع   62 »بقعة 

برشيد   26100  - ركر كة  تجزئة 

تجزئة     305 بقعة   « إلى   ملغرب« 

ركر كة - 26100 برشيد   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 122.

1026I

CHAMI CONSEILS

INNOVDIGIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي  لفتح شارع محج محمد 

 لسادس عمارة  رينا  لطابق  لر بع 

شقة 08 ، 70000،  لعيون  ملغرب

INNOVDIGIT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لفتح 

شارع محمد  لسادس عمارة  رينا 
 لطابق  لر بع رقم 08  لعيون 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. INNOVDIGIT

تطوير   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

علوم  لحاسوب .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي  لفتح 

عمارة  رينا  محمد  لسادس  شارع 

 لطابق  لر بع رقم 08  لعيون 70000 

 لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 4اسين دحان  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : رشيد  لقدوري    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  دحان   4اسين   لسيد 

  508 حي  لقدس تجزئة  لر حة رقم 

70000  لعيون  ملغرب.

 لسيد رشيد  لقدوري  عنو نه) ( 

عمارة   29 س  م   قامة  ملستقبل 
260رقم 12 سيدي معروف  20250 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  دحان   4اسين   لسيد 

 508 حي  لقدس تجزئة  لر حة رقم 

70000  لعيون  ملغرب

 لسيد رشيد  لقدوري  عنو نه) ( 

عمارة   29 س  م   قامة  ملستقبل 
260رقم 12 سيدي معروف  20250 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 355/2021.

1027I

CHAMI CONSEILS

ALFA SUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي  لفتح شارع محج محمد 

 لسادس عمارة  رينا  لطابق  لر بع 

شقة 08 ، 70000،  لعيون  ملغرب

ALFA SUD  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لولي 
 لعهد زنقة 5 رقم 1  لعيون   لعيون 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALFA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. SUD

خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عامة. بناء . صالحات.  لنقل .

: حي  لولي  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
1  لعيون   لعيون  5 رقم   لعهد زنقة 

70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رشيد  لد ودي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : رشيد  لد ودي     لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد  لد ودي   لسيد 
 70000  1 5 رقم  حي ولي  لعهد زنقة 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  رشيد  لد ودي   لسيد 
 70000  1 5 رقم  حي ولي  لعهد زنقة 

 لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 353/2021.

1028I

مكت2 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

DRAIDI AGRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب

DRAIDI AGRI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 رقم 

3  قامة 4اسمين 25 شارع يعقوب 

 ملنصور  - 12000  لقنيطرة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:



3635 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DRAIDI AGRI
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشخاص.
مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع   25 4اسمين  3  قامة  رقم 
يعقوب  ملنصور  - 12000  لقنيطرة  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كور ي  خالد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كور ي  خالد   لسيد 
رقم 339 حومة  والد  صخار  لعرئش 

90060 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رقم   لسيدة نو ل فهد عنو نه) ( 
22000  لصويرة  تجزئة  زلف    227

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالقنيطرة  

رقم -.

1029I

PRIVILEGE CABINET

 TRANS LOGISTIC
DIAGONAL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

TRANS LOGISTIC DIAGONAL

SARL AU  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  ليمن 
10  لطباق  لتاني رقم 2 طنجة - 9 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
. LOGISTIC DIAGONAL SARL AU
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لوطني و  لدولي  لسلع عبف  لطرقات  

.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ليمن 10  لطباق  لتاني رقم 2 طنجة 

- 9 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عتمان  شعرة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عتمان  شعرة   لسيد 
طنجة   90000  27 زنقة  ر كون رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عتمان  شعرة   لسيد 
طنجة   90000  27 زنقة  ر كونرقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238629.
1030I

CABINET SARANOR

FEDDANELBHAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET SARANOR

 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5

 AIN MELLOUL TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

FEDDANELBHAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريـــق 

تطـــو ن مــركــز أزال - 93000 تطـــو ن 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20637

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 غشت   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

حجــاج  أ4ـــوب  )ة(  تفويت  لسيد 

 30 أصل  من  حصة   تماعية   30

محـــمد   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

حجـــاج بتاريخ 27 غشت 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

22 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت رقم 3703.

1031I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

RESTAURANT BAB AL WAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

 RESTAURANT BAB AL WAD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لرباط تجزئة بدر رقم 11 مكرر - 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RESTAURANT BAB AL WAD

إد رة    -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملطاعم وحانات  لو بات  لخفيفة 
وغرف  ملشاوي  ومطاعم  لبيتز  

و لكافيتف4ات .

تشغيل وإد رة ودر سة وتطوير   -

 ميع أنشطة  ملطاعم و لكافيتف4ا.

تقدم  و لشاي  غرفة  لقهوة   -  -

أنو ع  ملشروبات  لساخنة   ميع 

من  وغيفها  كريم  و آليس  و لباردة 

 ملنتجات  لتي تقدم عادة في  ملطاعم.

- إنشاء وإد رة  ملطاعم.

- خدمات  ملطاعم.

-  لتجارة في  لد خل وفي  ستيف د 

وتصد4ر  ميع  ملو د  لغذ ئية و ملو د 

و آلالت  و ألثاث  و ملو د  و ملنتجات 

و ألدو ت ومو د  لتموين و لكافيتف4ا.

-  ملشاركة بجميع  لوسائل وبأي 

أو  في  ميع  لشركات  كان  شكل 

 لشركات  لتي لها أغر ض مماثلة أو 

ذ ت صلة.

عامة   ميع  ملعامالت  بصفة   -

أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

 ملنقولة أو  لعقارية  لتي تتعلق بشكل 

بأحد  ألشياء  مباشر  غيف  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله أو  لتي قد تعزز تطوير 

 لشركة.

طريق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - مكرر   11 رقم  بدر  تجزئة   لرباط 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  لعسري   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أحمد  لعسري   لسيد 
 11 رقم  بدر  تجزئة  طريق  لرباط 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  أحمد  لعسري   لسيد 
 11 رقم  بدر  تجزئة  طريق  لرباط 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 23.
1032I

WINIUM Expertوينيوم إكسبيف

أوفيسين لكناسيس

OFFICINE LAKNASSISS 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبيف
رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
 ملريني  يليز، 20020، مر كش 

 ملغرب
 OFFICINE أوفيسين لكناسيس

LAKNASSISS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

لكناسيس  ماعة ملزود4ة إقليم 
شيشاوة - 20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 OFFICINE لكناسيس  أوفيسين 

.LAKNASSISS

إستغالل   : غرض  لشركة بإ4جاز 

صيدلية - صيدلني.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إقليم  ملزود4ة  لكناسيس  ماعة 

شيشاوة - 20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : شوكارة   لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : شوكارة    لسيد  ملهدي 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شوكارة   لسيد  ملهدي 

أسفي  طريق   63 رقم  تجزئة  ملسار 

20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شوكارة   لسيد  ملهدي 

أسفي  طريق   63 رقم  تجزئة  ملسار 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 37/2021.

1033I

CABINET MESA WORK

KA PRESTA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CABINET MESA WORK

عمارة  ملهدي شارع بئف أنزر ن رقم 

29   لجد4دة ، 22000،  لجد4دة 

 ملغرب

KA PRESTA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 QUARTIER وعنو ن مقرها  إل تماعي
 BOURGOUNE RUE RAGRAGA
 RES LA CORNICHE APT 1 RDC
 IMM 2 - 24000 CASABLANCA

.MAROC
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.295111

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 د نبف   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 MERIEM )ة(  تفويت  لسيد 
BELBAKCHA 1.000 حصة   تماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد 
 02 بتاريخ   ABDELLAH DOUAH )ة( 

د نبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 756799.
1032I

MA GLOBAL CONSULTING

MYRKAB INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية شارع عبد  ملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة،  لطابق  لر بع، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

MYRKAB INVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59، شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس رقم 18 - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287893

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 09 
فبف 4ر 2021 تم إعد د  لقانون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MYRKAB INVEST

 -   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية؛

-   الستشار ت  ملالية؛

-  الستحو ذ أو  إلستثمار في  ألسهم 

أو  لتمويل أو  إلد رة أو  ملشاركة بأي 

شكل آخر في شركات أو شركات أخرى 

قطاعات  لنشاط:  في  ميع  تعمل 

 ، ،  لخدمات  ،  لصناعية   لتجارية 

 لبناء و  ملالية .

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 59، شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس رقم 18 

- 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مريم  لقباج   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مريم  لقباج   لسيدة 

أبوبكر  لقد4ري  شارع  قباج  فيال 

سيدي معروف  20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مريم  لقباج   لسيدة 

أبوبكر  لقد4ري  شارع  قباج  فيال 

سيدي معروف  20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.

1035I
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FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

SODNEF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،

40000، marrakech maroc

SODNEF شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي عمارة 

دكرى مسيفة 1 شقة 12 مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91669

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2021 4نا4ر   12 في   ملؤرخ 

 MARCHAND« نشاط  لشركة من 

 D’OLIVES ET DÉRIVES

 M A R C H A N D

 DE FOURNITURES

إلى   »BUREAUTIQUES

 MARCHAND D’OLIVES ET«

 DÉRIVES

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

.« COMPTE D’AUTRUI

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1375.

1036I

2019

اتيا سبور كونسيلتين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

2019

rabat maroc ،20000 ، ملغرب 

 تيا سبور كونسيلتين شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12 

مكرر شارع لبنان رقم 3  ملحيط - 

110000  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129325

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

:  تيا  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سبور كونسيلتين.

:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

لحسابها  لخاص  هو  من  لشركة 

أشخاص   ، ثالثة  أطر ف  ولحساب 

طبيعيين أو  عتباريين ، في  ملغرب:

 أ( شر ء إ4جار بيع لجميع  ملعد ت 

و ألدو ت  لرياضية و لخدمات.

 ب(  ستيف د وتصد4ر وتسويق أي 

منتج ريا�سي.

و لسلطات  دعم  ألفر د  ج( 

شبه  أو  و لهيئات  لعامة   ملحلية 

وتقد4م   ، و لخاصة  ألخرى   لعامة 

و لتنظيم  و الستف تيجية   ملشورة 

و إلد رة و إلد رة و لتسويق و التصال 

وكذلك أي خدمة أو عملية مرتبطة 

باملجال  مباشر  أو غيف  مباشر  بشكل 

 لريا�سي.

وبصورة أعم ، أي معاملة تجارية 

أو  منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

قد تتعلق بشكل مباشر أو   ، عقارية 

غيف مباشر بال�سيء  ملذكور أعاله ، أو 

 لتي قد تعزز تطوير  لشركة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 12 مكرر 

شارع لبنان رقم 3  ملحيط - 110000 

 لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حما   لسيد  لتهامي 
13  قامة د4ار  ملنصور  1 رقم  عمارة 

م  ي  ح  مصطفى  لسا4ح  شارع 

110000  لرباط  ملغرب.
 لسيد   4من حر ث عنو نه) ( رقم 

بيت  لعزيز  تجزئة    06 17  لعمارة 

تمارة   110000 تمارة  إقامة  نان 

 ملغرب.

عنو نه) (  فوزي   لسيد  مين 

حي  لفتح ح ي م   2 شقة   7 عمارة 

110000  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حما   لسيد  لتهامي 
13  قامة د4ار  ملنصور  1 رقم  عمارة 

م  ي  ح  مصطفى  لسا4ح  شارع 

110000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110869.

1037I

توغيدر كوسلتين

 KIMI BIJOU-CAPE
 كمي بيجو كاب

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

توغيدر كوسلتين

 BD DRISS EL HARTI CITE 826

 DJAMAA 844 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،

CASABLANCA  ملغرب

KIMI BIJOU-CAPE  كمي بيجو كاب 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 RES وعنو ن مقرها  ال تماعي

 PRIMA OFFICE NR 105.ETAG 3

 APT 16 ANG RUE MOSTAFA EL

 MAANI ET 11 JANVIER - 20220

.CASABLANCA MAROC

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.279155

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تغييف   2021 4نا4ر   12 في   ملؤرخ 

»إستف د و تؤزيع  نشاط  لشركة من 

»أشغال  إلى   لحلي ومو د  لتجميل« 

وصباغة  وكهرباء  بناء  من  متنوعة 

 TOUT CORPS إلخ   وتزليج  وتبف4د 

.»D’ETATS TRAVAUX DIVERS

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762507.

1038I

YF CONSULTING SERVICES

L.A DISTRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

L.A DISTRI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 27 زنقة 

عمر  بن  لعاص إقامة إسماعيل 

مكت2 رقم 2  لقنيطرة. - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 L.A  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DISTRI
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توزيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ملو د  لغذ ئية ، إستيف د و تصد4ر..

زنقة   27  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إسماعيل  إقامة  عمر  بن  لعاص 
 12000  - 2  لقنيطرة.  رقم  مكت2 

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحمد  لكحل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أحمد  لكحل   لسيد 
32  لقنيطرة.  رقم  تجزئة  لحسنية 

12000  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  أحمد  لكحل   لسيد 
32  لقنيطرة.  رقم  تجزئة  لحسنية 

12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81352.

1039I

EXPACT PARTNERS

 PURPOSE INFLUENCE
MARKETING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
 PURPOSE INFLUENCE
MARKETING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 7Résidence Rami, Rue Sebta,
 2éme étage, Bureau 8 - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287233

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PURPOSE INFLUENCE  :

.MARKETING

غرض  لشركة بإ4جاز :  لتسويق، 

وكالة  تصاالت،  الشهارو لتو يه.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 7Résidence Rami, Rue Sebta,

 2éme étage, Bureau 8 - 20000

.CASABLANCA MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة كنزة بنيس :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بنيس  كنزة   لسيدة 

زنقة أبو عبد هللا نافع  ملعاريف   15

 لبيضاء 20000  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنيس  منكار  وفاء   لسيدة 

بوزنيقة  حد ئق  إقامة   2 عنو نه) ( 

 2 3  لطابق  شقة  هاء  مجموعة 

بوزنيقة 13100 بوزنيقة  ملغرب

 - بتاريخ  تم  إل4د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.

1020I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

لوايور كارز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

لو 4ور كارز  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 3 

 لقطعة 27   تجزئة  نة  لزيتون 

بنسودة فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

لو 4ور   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كارز .

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.

:  لرقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

27   تجزئة  نة  لزيتون  3  لقطعة 

بنسودة فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خد4ري  4وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد للنية  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4وسف خد4ري عنو نه) ( 
فاس  بنسودة  حي  لبفكاني   7 كلم 

30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (  محمد للنية    لسيد 
بلوك و حي و د فاس   9 29 زنقة  رقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رقم   لسيد عزيز فر ح عنو نه) ( 
75 مكرر 4لوك   حي كريو زو غة فاس 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 609.

1021I

SOFIMARK

BIG PRESTATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFIMARK
 RUE OUM RABII RES NAKHIL

 ETG 2 IMM N°11 GUELIZ
 MARRAKECH RUE OUM RABII
 RES NAKHIL ETG 2 IMM N°11
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

Marrakech maroc
BIG PRESTATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

7 لطابق  لثالث عمارة 20   ملحاميد 
5 - 200000 مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BIG  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRESTATION
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:  المن  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لخاص.

شقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
20   ملحاميد  7 لطابق  لثالث عمارة 

5 - 200000 مر كش   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  كمال حميمز :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : يشولطي  نس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حميمز  كمال   لسيد  
دك   زنقة  المام  وزعي    12 رقم   

200000  فاس   ملغرب.
عنو نه) (  يشولطي  نس   لسيد 
د  نر س  شارع  لرحمة    50 رقم 

200000   ملغرب   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حميمز  كمال   لسيد 
دك   زنقة  المام  وزعي    12 رقم   

200000  فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120312.
1022I

FIDUCIAIRE HAMDELS

SOZARYA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
SOZARYA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لزرقاء 117 زنقة  بن منيف  لطابق 
 الول  لشقة رقم 2  لد ر  لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOZARYA
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس بالتجزئة.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
منيف  لطابق  زنقة  بن   117  لزرقاء 
 - 2  لد ر  لبيضاء   الول  لشقة رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سناء  لور�سي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : كرناوط  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سناء  لور�سي عنو نه) ( 
بوعزة  د ر  2  لرقم231   لرحمة 

 لنو صر 27223  لرحمة  ملغرب.
عنو نه) (  كرناوط  زكرياء   لسيد 
د ر   1 دو ر  والد  سماعيل  لرحمة 
20000  لرحمة  بوعزة  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سناء  لور�سي عنو نه) ( 
بوعزة  د ر  2  لرقم231   لرحمة 

 لنو صر 27223  لرحمة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762222.

1023I

gest consultants

 TIME MANAGEMENT

SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

gest consultants

15 زنقة  لقا�سي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 20100،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 TIME MANAGEMENT SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 26 شارع 

 لزرقطوني طابق 2 شقة 6 - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.32305

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 20 أكتوبر 2020 تقرر حل 

 TIME MANAGEMENT SERVICES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 

شارع   26 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

 لزرقطوني طابق 2 شقة 6 - 20130 

الزمة  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

 قتصاد4ة.

و عين:

رويز  ليونيل    لسيد)ة(  ورج 

9  قامة حد ئق  مارتنيز و عنو نه) ( 

 28810  10 رقم  ج  عمارة  أ  بالز  

)ة(  كمصفي   ملحمد4ة  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وفي 26 شارع 

 لزرقطوني طابق 2 شقة 6 - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758089.

1022I

MON COMPTABLE SARL

LY KE TRANS INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LY KE TRANS INTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة بن 

صالحي زنقة أ2  ظهر  ملحلة - 60000 

و دة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7593

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 22 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

ظهر  أ2   زنقة  صالحي  بن  »تجزئة 

إلى  و دة  ملغرب«   60000  -  ملحلة 

 - إنبعاث  بوعالي  محمد  شارع   26«

61000  حفيف 4ركان   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 72/2021.

1025I

MON COMPTABLE SARL

LY KE TRANS INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LY KE TRANS INTER  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

محمد بوعالي إنبعاث - 61000 

 حفيف بركان  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7593

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   22  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(   مسيف  د4د 

عثمان  بر هيم  و عثمان خالد كمسيف 

آخر

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 72/2021.

1026I

MON COMPTABLE SARL

LY KE TRANS INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LY KE TRANS INTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

محمد بوعالي إنبعاث - 61000 

 حفيف 4ركان  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7593

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد صالحي  )ة(  تفويت  لسيد 

 75 أصل  من  حصة   تماعية   75

حصة لفائدة   لسيد )ة( خالد عثمان 

بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

صالحي  زكريا  )ة(  تفويت  لسيد 

 75 أصل  من  حصة   تماعية   75

)ة(  بر هيم  لفائدة   لسيد  حصة 

عثمان بتاريخ 22 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   09 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 72/2021.

1027I

ELYX CONSULTING

ETAPE AUTO MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir Immeuble
 Sémiramis-Appt n°32-Etage n°10
، 20000، CASABLANCA MAROC

ETAPE AUTO MAROC »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: عين  لسبع، 
حي بوسيت، طريق عين  لسبع 31 - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.296253

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 نونبف   23 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي:

 لتصد4ق على عقد  لتحويل  لذي 
من خالله  لسيد موالي محمد  ليوبي 
باع لصالح  لسيد محمد ر�سى  مللطي  
2500 حصة   تماعية  لتي 4ملكها في 

 لشركة  
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: ثم 
أحاط  ال تماع علما باستقالة  لسيد 
هشام  لسنتي�سي من مهامه كمسيف  و 
تعيين  لسيد محمد ر�سى  مللطي كمسيف 

للشركة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستمر رية نشاط  لشركة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
4تم تعيين ما 4لي مسيف  للشركة دون 
حد زمني: -  لسيد / محمد ر�سى  مللطي 

، شريك
بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 
مساهمات  أدناه  4قدم  ملوقعون 
للشركة ، وهي: - تساهم  لسيد هشام 
 في  لشركة بخمسمائة 

ً
 لسنتي�سي نقد 

 550.000.00( درهم  ألف  وخمسين 
محمد ر�سى    / قدم  لسيد   - ؛  درهم( 
 مللطي مساهمة نقد4ة لشركة أربعمائة 
 250.000.00( درهم  ألف  وخمسون 

درهم(

بند رقم 9:  لذي 4نص على ما4لي: 
مليون  بمبلغ  رأس  ملال  تحد4د  تم 

مقسمة  وهي  درهم.   )1،000،000(

إلى عشرة آالف )10000( سهم بمائة 

من  مرقمة   ، للسهم  درهم   )100(

على  لنحو  موزعة   ،  10000 إلى   1

هشام  لسنتي�سي:  •  لسيد   لتالي:  

5،500 سهم مرقمة من 1 إلى 5،500 

؛ •  لسيد محمد ر�سى  مللطي: 2500 

 10000 إلى   5501 من  سهم مرقمة 

سهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 756923.

1028I

AGS CONSEIL

 TOTAL BUSINESS
HUNTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 TOTAL BUSINESS HUNTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

سعد  لجر ح شقة 1 رقم 16 

شارع بر هيم  لرود ني - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

192207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2009 4نا4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TOTAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSINESS HUNTING

مكت2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 إلستشار ت و  لخدمات.

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 16 رقم   1 شقة  سعد  لجر ح 
 20000  - بر هيم  لرود ني  شارع 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوريال  طي2   لسيد 
حي  لر حة   قامة  ألنفال عمارة ب2 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  حسن  يو د   لسيد 
حي ر سين   9 زنقة  لجيهاني شقة   8

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوريال  طي2   لسيد 
حي  لر حة   قامة  ألنفال عمارة ب2 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2009 تحت رقم -.

1029I

عبد  لعزيز خرشوف

 JAZOULA SUBSTANCS
MINERALES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

عبد  لعزيز خرشوف
ص ب : 86 ، رقم 168  شارع 
 لحسن  لثاني  مللع2  لبلدي 

تنجد د  لرشيد4ة ، 52600، تنجد د 
 ملغرب

 JAZOULA SUBSTANCS
MINERALES شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر  4ت 
عاصم فركلة  لعليا فركلة  لعليا 

52002 تنجد د  ملغرب.



3641 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13181
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 شتنبف   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية من   550 خرشوف 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
)ة(  لحسين 4وز لن بتاريخ 21 شتنبف 

.2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 52/2021.

1050I

عبد  لعزيز خرشوف

 JAZOULA SUBSTANCES
MINERALES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د4د للشركة

عبد  لعزيز خرشوف
ص ب : 86 ، رقم 168  شارع 
 لحسن  لثاني  مللع2  لبلدي 

تنجد د  لرشيد4ة ، 52600، تنجد د 
 ملغرب

 JAZOULA SUBSTANCES
MINERALES  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 4ت عاصم فركلة  لعليا - 52002 
تنجد د  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13181
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تم تعيين  21 شتنبف   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(   مسيف  د4د 

4وز لن  لحسين كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 52/2021.

1051I

STE FIDUTRA-COM

CENTRAL KECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

عمارة  لبفكة  لطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل  لفا�سي ، 20000، مر كش 

 ملغرب

CENTRAL KECH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 779 

حي مسيفة 2 أ - 20000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRAL KECH

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 

مقهى.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 779 

مر كش   20000  - أ   2 مسيفة  حي 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   :  لسيد  4د  بر هيم 4ونس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  باكر م مريم :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

4ونس   لسيد  4د  بر هيم 

 257 رقم  تجزئة  لشرف  عنو نه) ( 

 الزدهار  20000 مر كش  ملغرب.

عنو نه) (  مريم   لسيدة  باكر م 

حي  لشرف رقم 257 20000 مر كش 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4ونس   لسيد  4د  بر هيم 

 257 رقم  تجزئة  لشرف  عنو نه) ( 

 الزدهار  20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120350.

1052I

ARKAM WA HISSABAT

COMSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقامة طه ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

COMSEIL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 61 شارع 

لال4اقوت تقاطع مصطفى  ملعاني 

 لطابق  الول رقم 56 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.362761

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  17 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 10.000 مبلغ رأسمالها    COMSEIL

 61 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي 

مصطفى  تقاطع  لال4اقوت  شارع 

 -  56 رقم   ملعاني  لطابق  الول 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : نقص  لعمل بسب2  الزمة.

و حدد مقر  لتصفية ب 61 شارع 

مصطفى  ملعاني  تقاطع  لال4اقوت 

 لطابق  الول رقم 56 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  بنونة   لسيد)ة(  دريس  

عنو نه) ( د وليز فيال 21  نفا 20000 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761099.

1053I

PLURIDIS

 SKN INDUSTRIAL
SOLUTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئف أنزر ن و زنقة  لقائد 

 ألشطر عمارة ربح A،  لطابق  لر بع، 

 لشقة رقم 16 -  ملعاريف ، 20370، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

  SKN INDUSTRIAL SOLUTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 302 

شارع إبر هيم  لرود ني إقامة  لشفا 

 لطابق 5  لشقة رقم 10 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SKN  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. INDUSTRIAL SOLUTIONS

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت  لكهربائية.

 302  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع إبر هيم  لرود ني إقامة  لشفا 

 20000  -  10 5  لشقة رقم   لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد خليل عو د :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عو د  خليل   لسيد 

حي   05 عين حرودة درج س ط   12

20000  لد ر  لبيضاء   لر سين 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عو د  خليل   لسيد 

حي   05 عين حرودة درج س ط   12

20000  لد ر  لبيضاء   لر سين 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763656.

1052I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARAMED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

LARAMED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس  قامة  الندلس ب 
 ملكت2 رقم 09  - 92000  لعر ئش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LARAMED
 -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستغالل  لفالحي ؛
-  إلنشاء لتسييف,  الستغالل, 
لجميع  ألصول   لكر ء,  لشر ء, 

 لتجارية؛
عموما  ميع  لعمليات  و   -
 لتجارية,  لصناعية,  ملالية,  لعقارية, 
أو غيف  لعقارية  لتي لها عال قه مباشرة 
باألهد ف أعاله و  لتي بإمكانها تطوير 
أهد ف  لشركة, و كذلك كل مساهمة 
مباشرة أو غيف مباشرة تحت أي صفة 
في  لشركات  لتي لها أهد ف مماثلة..

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ب  محمد  لخامس  قامة  الندلس 
92000  لعر ئش   -   09  ملكت2 رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أخريف  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أخريف  محمد   لسيد 
 387 رقم  تجزئة  ملغرب  لجد4د 

92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أخريف  محمد   لسيد 

 387 رقم  تجزئة  ملغرب  لجد4د 

92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 08 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 153.

1055I

CAGEC

SOCIETE CARTOMAG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE CARTOMAG شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 37   زنقة 

سدي معروف  لقريعة -  20200 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98297

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   19  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    SOCIETE CARTOMAG
درهم   100.000,00 رأسمالها 
زنقة     37 وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 20200   - معروف  لقريعة  سدي 

   : ل  نتيجة   لد ر لبيضاء  ملغرب 

 سباب مالية و تقنية.
زنقة   37 و حدد مقر  لتصفية ب 

  20200  - معروف  لقريعة  سدي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة(   ليامكري   قريبس   و 

عنو نه) ( شارع 2 مارس  حي  ملسجد 
20502  لد ر  لبيضاء   .221 رقم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763660.

1056I

موثق

محمد وشري
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري
محمد وشري

بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 25 

4نا4ر 2021 أعطى  لسيد)ة(   محمد  

للبطاقة  لوطنية  )ة(  وشري  لحامل 

EE136383   ملسجل بالسجل  رقم   

باملحكمة  لتجارية   56572  لتجاري 

لألصل  حق  لتسييف  لحر  بمر كش 

 لتجاري  لكائن ب عملية  بن نفيس 

مر كش  ملغرب   20000  - 101مكرر 

عبد  لو حد   سوس  للسيد)ة( 

رقم    للبطاقة  لوطنية  )ة(   لحامل 

EE227220    ملدة 3 سنة تبتدئ من 

4نا4ر   25 و تنتهي في   2021 4نا4ر   25

  12.000 شهري  مبلغ  مقابل   2022

درهم.

1057I

Advance Center

 ZAGO IMMOBILIER ET

SERVICES SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

 ZAGO immobilier et services

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال 9ك2 
زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط - 

10100  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZAGO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.immobilier et services SARL AU

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء ، أعمال متنوعة 

- توريد منتجات ومو د  لبناء 

وتنسيق  ومر قبة  مر قبة   -

 ألعمال.

فيال   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
9ك2 زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط 

- 10100  لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عبد هللا محمود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  :  لسيد عبد هللا محمود 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا محمود عنو نه) ( 
حي  لفرح  لرباط   8 رقم   28 زنقة 

10200  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد هللا محمود عنو نه) ( 
حي  لفرح  لرباط   8 رقم   28 زنقة 

10200  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110821.

1058I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MAROMAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
MAROMAR »شركة   لتضامن«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  مليناء 

 لجد4د بالعر ئش - 92000  لعر ئش 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.525
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 
د ت  شركة  تضامن  لى  شركة  من 

مسؤولية محدودة
على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  زيادة  ما4لي: 
ليصبح  درهم   2.800.000,00
7.800.000,00 و دلك بخلق 28.000 
دفعها  و  تم  كتتابها  نقد4ة  حصة 
باقتطاعها من  ألرباح  لغيف  ملوزعة. 

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
 عفاء   لسيد مصطفى عال من مهامه 
على  لسيد  كمسيف للشركة و  البقاء 
محمد كريم بنمو�سى و  لسيد مانويل 
غونز ليس رويس كمسيف ن للشركة و 
دلك ملدة غيف محددة كما  ن  لشركة 
في  ميع  بامضاء  حدهما  ملزمة 

 لعقود  ملتعلقة بها .
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
صياغة قانون أسا�سي  د4د للشركة 
د ت  ملسؤولية محدودة  و  ملصادقة 

عليه.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  بند 

صياغة قانون أسا�سي  د4د  ما4لي: 

للشركة د ت  ملسؤولية محدودة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 155.

1059I

AUDINORD SARL

DIVMAC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DIVMAC « SARL «

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 شتنبف   11 بتاريخ  بطنجة 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية:

DIVMAC  لتسمية: 

مركز  ألعمال   ملقر  ال تماعي: 

سيبو،  لطابق  شارع  شوب  ال 

2  لقنيطرة  رقم  مكت2   لخامس، 

12000،  ملغرب.

 لهدف  ال تماعي: تصنيع  آلالت 

و ملعد ت للصناعة.

ذ ت  شركة   لشكل  لقانوني: 

مسؤولية محدودة.

 لرأسمال: 100.000,00 درهم.

 لحصص: 

بينتو  ماتشادو  مانويل   لسيد 

بر زيل: 800 حصة.

 MECHANICAL  لشركة 

  TECHNO SYSTEMS MAROC

200 حصة.

 لتسييف: تم تعيين  لسيد مانويل 

ماتشادو بينتو بر زيل  لحامل لجو ز 

 لسفر رقم G361627 مسيف للشركة 

ملدة غيف محدودة.

من  تبتدئ   لسنة  ال تماعية: 

31 ديسمبف. فاتح 4نا4ر  لى 

 ملدة: تم تحد4دها في 99 سنة.
تم  إل4د ع   إل4د ع  لقانوني: 
لطنجة  باملحكمة  لتجارية   لقانون 
رقم  تحت  شتنبف2020   22 بتاريخ 
رقم  و لسجل  لتجاري   79272

    .56129

1060I

fiduciaire al jamiae

BLANCHERIE D›OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc
BLANCHERIE D›OR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 AV 10 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 AL WAHDA - 93000 TETOUAN
.MAROC

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3995
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 07 4نا4ر 2021 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
و  لكائن   BLANCHERIE D’OR
 MAGASIN RDC (CIELO بالعنو ن 
 AZUL-20( RUE MOHAMED EL
 KHARRAZ - 93000 TETOUAN
MAROC و  ملسيف من طرف  لسيد)ة( 

.STITOU  EL MIKKI
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   19 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 112.

1061I

إئتمانية BKM لإلرشاد ت

LARASE DES SABLES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشاد ت
رقم 10 تجزئة  ملركز ورز ز ت ، 

25000، ورز ز ت  ملغرب
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LARASE DES SABLES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تود4لت بومالن د دس - 25150 

تنغيف  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9295

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   27  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 LARASE DES  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    SABLES

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تود4لت بومالن د دس - 25150 تنغيف 

تحقيق  ي  عدم   : ل  نتيجة   ملغرب 

مد خيل.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 25150  - د دس    بومالن  تود4لت 

تنغيف  ملغرب. 

و عين:

و  بوريك  لحسن    لسيد)ة( 

عنو نه) ( دو ر تود4لت بومالن د دس 

)ة(  كمصفي  تنغيف  ملغرب   25150

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 86.

1062I

CRI MEKNES

 LABORATOIRES
PRODISPHAR SARL-AU

إعالن متعدد  لقر ر ت

 LABORATOIRES PRODISPHAR

SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  رأسمالها 2.000.000 

درهم 

 ملقر  ال تماعي : رقم 112  لنسيم 1 

تجزئة 2 مكناس

تسجيــل نشــــاط  ـد4ـــد

محضر  لقر ر  بمقت�سى   I(

للشريك  لوحيد  ملنعقد   الستثنائي 

 21/12/2020 بتاريخ  بمكناس، 

للشركة  ملذكورة أعاله، تقرر ما 4لي :

تـسجيل نشاط  د4د :  •

إنتاج  ملو د  لكيميائية   -

) أل هزة  لطبية،  لكو شف 

 لكيميائية(

من   2 تغييف  لفصل   •

 لقانون  ألسا�سي. 

)II تم  إل4د ع  لقانوني لدى كتابة 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

عدد  تحت   19/01/2021 بتاريخ 

.288
للخالصة و  لنشر  إلد رة

1063I

cabinet jdaini

BAGAGE TAHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

BAGAGE TAHA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحسن  لثاني 72  حفيف  - 63300 

بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BAGAGE TAHA
*نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع بدون مر فق.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 63300  - 72  حفيف    لحسن  لثاني 

بركان  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : دحماني   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة دنيا عثمان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  دحماني   لسيد  حمد 
 63072 دو ر لخر رقة  ماعة  غبال 

 حفيف  ملغرب.
عنو نه) (  عثمان  دنيا   لسيدة 
63072  حفيف  دو ر لخر رقة   غبال 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  دحماني   لسيد  حمد 
 63072 دو ر لخر رقة  ماعة  غبال 

 حفيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 66/2021.
1062I

STE FIACCOF 

STE THAER SONDAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE THAER SONDAGE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

مرينة رقم 1 زنقة  عبد  لكريم بن 

 لون مكت2 62  لطابق 8 - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.THAER SONDAGE

حفر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 البار   الشغال   ملختلفة    ستيف د  و 

تصد4ر.

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عبد  لكريم بن  زنقة    1 مرينة رقم 

 لون مكت2 62  لطابق 8 - 30000 

فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حميدي  ثائر  محمد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حميدي  ثائر  محمد   لسيد 
عنو نه) ( شارع  ملقامة شقة 02 رقم 

602  30000  ملحمد4ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حميدي  ثائر  محمد   لسيد 
عنو نه) ( شارع  ملقامة شقة 02 رقم 

602  30000  ملحمد4ة  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 565.

1065I

 لعيون  ستشار ت

 GRANITE MARBRE DU
SAHARA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 لعيون  ستشار ت
رقم 31 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب
 GRANITE MARBRE DU SAHARA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوفاق  لحي  لصناعي بقعة رقم 
332  - 70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23321
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
دو ح  حميد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   380
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

بلعيد حما بتاريخ 12 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 280.

1066I

STE FIACCOF 

STE TRADERMILL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE TraderMill شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم ه 176 
تجزئة رياض  لياسمين طريق عين 

 لشقف - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TraderMill
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  ستيف د و  لتصد4ر.
ه  رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
طريق  رياض  لياسمين  تجزئة   176
عين  لشقف - 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد طه قاسمي :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قاسمي  طه   لسيد 
 قامة  لتاج رقم 275  لشفة 1 شارع 
صفرو  طريق   2 حي  لوقاء   لوفاء 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  قاسمي  طه   لسيد 
 قامة  لتاج رقم 275  لشفة 1 شارع 
صفرو  طريق   2 حي  لوقاء   لوفاء 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 566.

1067I

CABINET ZIZI MA

CABINET ZIZI M.A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET ZIZI MA

شارع  لحسن  لشادلي عمارة 

بناني 18 مكت2 بما بين  لطبقين ، 

90070، طنجة  ملغرب

CABINET ZIZI M.A شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحسن  لشادلي عمارة بناني 18 

مكت2 بما بين  لطبقين - 90070 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112285

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CABINET ZIZI M.A

مكت2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

خبفة  لحو دث  لبف4ة و لبحرية.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 18 بناني  عمارة   لحسن  لشادلي 

 90070  - بين  لطبقين  بما  مكت2 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 375   :  لسيد محمد  مين زيزي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 125   : ر ضية  لفياللي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  مين زيزي عنو نه) ( 

بناني  عمارة  شارع  لحسن  لشادلي 

طنجة   90070  9 شقة   3 طابق 

 ملغرب.

 لسيدة ر ضية  لفياللي عنو نه) ( 

بناني  عمارة  شارع  لحسن  لشادلي 

طنجة   90070  9 شقة   3 طابق 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  مين زيزي عنو نه) ( 

بناني  عمارة  شارع  لحسن  لشادلي 

طابق 3 شقة 9 90070 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238861.

1068I

 centre de developpment profesionnel des

competences

RM DEPARTEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

RM DEPARTEMENT  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 237 
شارع مكة  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2017 4وليوز   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DEPARTEMENT
أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وخدمات متنوعة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 237 
70000  لعيون   - شارع مكة  لعيون 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  لرزمة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لرزمة   لسيد 
شارع محمد  لزرقطوني فيال  لرزمة 
كلميم   81000 رشيد  موالي  حي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 28 4وليوز 

2017 تحت رقم 1267/17.

1069I

M F B C

ارزون اجسنسمن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

M F B C
132 ز  وية شا رع  وال د زيا ت و زتقة 
 سو  ت عما ر ة  B  لطا بق 2 رقم 7 
، 20500،  لد   ر  لبيصا ء  ملغر ب
 رزون   سنسمن شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 132 
ز وية  والد زيا ن و زنقة  سو ن 

 قامة ب طابق 2 رقم 7 - 20500 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.723121
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2019 نونبف   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ   رزون   سنسمن  
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
و  زيا ن  ز وية  والد   132  إل تماعي 
زنقة  سو ن  قامة ب طابق 2 رقم 7 
- 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

.FINANCEMENT : ل
و حدد مقر  لتصفية ب 132 ز وية 
 والد زيا ن و زنقة  سو ن  قامة ب 
طابق 2 رقم 7 - 20500  لد ر لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

محمد  مين    د د و   لسيد)ة( 
 12 رقم   2 زنقة   2 بلوك  عنو نه) ( 
موالي  سماعيل  شارع  م.ش.س.ح 
20300  لد ر لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2019 تحت رقم 723121.

1070I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE LE BONSAI SUSHI
BAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 
 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب

 SOCIETE LE BONSAI SUSHI
BAR شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
 ألخوين حي  لرياض محل 1  - 

53000  4فر ن  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.269

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبف 4ر   01 في   ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    LE BONSAI SUSHI BAR
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي إقامة  ألخوين حي 
53000  4فر ن   -   1 محل   لرياض 
 ملغرب نتيجة ل :  لتوقف عن  لعمل.
إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 ألخوين حي  لرياض محل 1  - 53000 

 4فر ن  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عمر بهاء  لد4ن   الميفي 
شارع  لسرو تجزئة   12 و عنو نه) ( 
10170  لرباط  نبابيا  لسوي�سي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 8/2021.
1071I

Advance Center

ColdFire
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
ColdFire شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال 9ك2 
زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط - 

10100  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
129389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ColdFire
تقد4م   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لخدمات:  إلد رة و لتطوير في مجال 

تكنولو يا  ملعلومات
-  لتجارة و لوساطة في عمليات   

بيع  لشر ء
 -  التصاالت.

فيال   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
9ك2 زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط 

- 10100  لرباط  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عمر  لتون�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : عمر  لتون�سي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عمر  لتون�سي عنو نه) ( 22 
شقة 9 زنقة  م  لربيع  كد ل 10090 

 لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عمر  لتون�سي عنو نه) ( 22 
شقة 9 زنقة  م  لربيع  كد ل 10090 

 لرباط  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110923.

1072I

PREMIUM FINANCE

 SOCIETE AGOURAY
 DE TRANSPORT

 INTERNATIONAL ET
NATIONAL SATIN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE AGOURAY DE
 TRANSPORT INTERNATIONAL
ET NATIONAL SATIN  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

وزكيطة  كفاي  - 20272 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE AGOURAY DE  :
 TRANSPORT INTERNATIONAL

. ET NATIONAL SATIN
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
 تصنيع وتسويق مو د  لبناء

 شغال مختلفة  و  لبناء.

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مر كش   20272  - وزكيطة  كفاي  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.600.000 درهم، مقسم كالتالي:

 8.000   :  لسيد  لحسين  كور ي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

رمضان  عاطف  محمد   لسيد 

 100 حصة بقيمة   8.000   : محمد 

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسين  كور ي عنو نه) ( 

دو ر وزكيطة  كفاي  20272 مر كش 

 ملغرب.

رمضان  عاطف  محمد   لسيد 

بنك  مساكن  عنو نه) (  محمد 
71111  ول  و لتعميف   السكان 

 سيوط مصر.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسين  كور ي عنو نه) ( 

دو ر وزكيطة  كفاي  20272 مر كش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120306.

1073I

PREMIUM FINANCE

TAHANAOUT GAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAHANAOUT GAZ  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 زالغن  ماعة  مغر س  مزميز   - 

22050   لحوز  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.103271

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لعيا�سي   بر هيم كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120336.

1072I

al majd conseils

 بريستامين للخدمات 
وتكنولوجيا

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

al majd conseils

 b 21 n 9 hay hassani

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

• بريستامين للخدمات وتكنولو يا 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي • د ر 

 لسالم - عمارة 32 شقة رقم 17 - 

20000  مر كش •  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 •  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بريستامين للخدمات وتكنولو يا.
-شر ء,   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
بيع وتأ يف وتركي2 وإصالح  ملعد ت 

 إللكتفونية و لهاتفية.
وتركي2  ملعد ت  وبيع  تأ يف   •
ومعد ت   لكهربائية  لصوتية 
و ملعد ت  لسمعية  - إلضاءة 

و لبصرية  
 ستيف د وتصد4ر.

د ر   •  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  17 شقة رقم   32 عمارة   -  لسالم 

20000  مر كش •  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لعبقري  مين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (    لسيد  لعبقري  مين 
 17 32 شقة رقم  د ر  لسالم - عمارة 

20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (    لسيد  لعبقري  مين 
 17 32 شقة رقم  د ر  لسالم - عمارة 

20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 180351.

1075I

COMPT NET

تاكما
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
تاكما  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 اكارطا تجزئة  لر شدي رقم 2  - 

60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : تاكما .

مخبزة و   : غرض  لشركة بإ4جاز 

حلو ني .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -   2 رقم  تجزئة  لر شدي   اكارطا 

60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد د ودي زكرياء  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد د ودي محمد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زكرياء   د ودي   لسيد 

شارع  اكارطا تجزئة  لر شدي رقم 2  

60000 و دة  ملغرب.

عنو نه) (  محمد   د ودي   لسيد 

شارع  اكارطا تجزئة  لر شدي رقم 2 

60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء   د ودي   لسيد 

شارع  اكارطا تجزئة  لر شدي رقم 2 

60000 و دة  ملغرب

عنو نه) (  محمد  د ودي   لسيد 

شارع  اكارطا تجزئة  لر شدي رقم 2 

60000 و دة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 236.

1076I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE AFRICKAMO TRANS
PLUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

  STE AFRICKAMO TRANS PLUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوفاق بقعة رقم 695D  لعيون  - 

70000  لعيون   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

33769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AFRICKAMO TRANS PLUS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ميع  لحساب  لغيف   لبضائع 

 - -  لتجارة  لعامة  خدمات  لنقل 

 إلستيف د و لتصد4ر - أشغال عامة .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 695D  لعيون    لوفاق بقعة رقم 

70000  لعيون   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد فريد خو خي  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد منيف خو خي  :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لكريم خو خي  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خو خي   فريد   لسيد 

292 تجزئة  ملسيفة تاوريرت  65800 

تاوريرت   ملغرب .

عنو نه) (  خو خي   منيف   لسيد 

292 تجزئة  ملسيفة تاوريرت  65800 

تاوريرت   ملغرب.

خو خي   عبد  لكريم   لسيد 

 1039 عنو نه) ( تجزئة  لعمر ن رقم 
62702  لناظور   سلو ن  لناظور  

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خو خي   فريد   لسيد 

292 تجزئة  ملسيفة تاوريرت  65800 

تاوريرت  ملغرب 

عنو نه) (  خو خي   منيف   لسيد 

292 تجزئة  ملسيفة تاوريرت  65800 

تاوريرت   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   11 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت رقم 2695.

1077I

cabinet jdaini

CJSA IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

CJSA IMMOBILIER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لليمون  لقطعة 768 بركان - 

63300 بركان  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3205

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 66/2021.

1078I

Sté quick bridge

KAMAR CHERK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

KAMAR CHERK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي ر اء دو ر 

 ملظافرة هو رة  والد رحو  رسيف - 

35100  رسيف  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1175

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2020 نونبف   12  ملؤرخ في 

» ستيف د  من  نشاط  لشركة 

وتصد4ر« إلى » لري قطرة قطرة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 22 4نا4ر 

2021 تحت رقم 798/2020.

1079I
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COMPTA-YASS SARL AU

MADVOC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC

MADVOC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

ندى  لبقعة 5 حي  ملستشفى آسفي  

- 26000 آسفي   ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.10881

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  18 د نبف   ملؤرخ في 

مسؤولية  ذ ت  شركة   MADVOC

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

رأسمالها 10.000.000 درهم وعنو ن 

مقرها  إل تماعي تجزئة ندى  لبقعة 

 26000  - آسفي   حي  ملستشفى   5

آسفي   ملغرب نتيجة لصعوبة  لدعم 

 ملالي.

و عين:

و  محبوب  لحسن    لسيد)ة( 

عنو نه) ( تجزئة  ملنزه زنقة  بن رشد 

رقم 22 خارج باب سبتة سال 11150 

سال  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2020 د نبف   18 بتاريخ 

ندى  لبقعة 5 حي  ملستشفى آسفي  - 

26000 آسفي   ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   22 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 77.

1080I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

TELCAM MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

TELCAM MAROC »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 92 شارع 

آنفا  لطابق  لعاشر  لشقة رقم 

خمسة عشر - 20020  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.255221

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  30 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ب  مال  لشركة  رأس  زيادة  ما4لي: 

22.678.000 درهم وذلك برفعه من 

15.000.000 درهم إلى 39.678.000 
طريق  لحساب  لجاري  عن  درهم 

وذلك  للشريك  لوحيد   لد ئن 

حصة  د4دة   226.780 بإحد ث 

كلها  للو حدة،  درهم   100 فئة  من 

للشريك  لوحيد  ملسمى  مملوكة 

CAMUSAT INTERNATIONAL

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

خفض رأس مال  لشركة ب  ما4لي: 

درهم أل ل  متصاص   22.678.000

خسائر  لسنو ت  لسابقة على أساس 

بعد  رأسمال  لشركة  يستقر  أن 

 15.000.000 حدود  في   لتخفيض 

درهم

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  لفصلين  لسادس و  لسابع من 

 لقانون  ألسا�سي للشركة ليتالئم مع 

 لتغييف ت  لسابقة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

7:  لذي 4نص على  و   6 بند رقم 
تغييف  لفصلين  لسادس  ما4لي: 
من  لقانون  ألسا�سي  و لسابع 
مع  لتغييف ت  ليتالئم  للشركة 

 لسابقة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   08

.(762586(2350

1081I

PRIVILEGE CABINET

 TRANS LOGISTIC
DIAGONAL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

 TRANS LOGISTIC DIAGONAL
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  ليمن 

10  لطباق  لتاني رقم 2 طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
.LOGISTIC DIAGONAL SARL AU
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لوطني و  لدولي للسلع عبف  لطرقات.

زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ليمن 10  لطباق  لتاني رقم 2 طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  1000  : عثمان  شعرة   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عتمان  شعرة   لسيد 
طنجة   90000  27 زنقة  ر كون رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عتمان  شعرة   لسيد 
طنجة   90000  27 زنقة  ر كونرقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238629.
1082I

COMPTACOMPTE

WONDER TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 14000،  لقنيطرة 

مغرب
WONDER TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 100 

شارع موالي عبد  لعزيز مكت2 رقم 
2 إقامة ندى  - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
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ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WONDER TRAVAUX
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة و لبناء.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 100 شارع 
موالي عبد  لعزيز مكت2 رقم 2 إقامة 

ندى  - 12000  لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد كمال  لد4ن بالل :  2.500 
حصة بقيمة 250.000 درهم للحصة

 2.500   : أهو ري   لسيد  مال 
حصة بقيمة 250.000 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بالل   كمال  لد4ن   لسيد 
عنو نه) (  قامة نسيم  لبحر عمارة 
 لف بلوك  لف  لشقة 02 بئف  لر مل 

12000  لقنيطرة  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  مال أهو ري  
تجزئة حي  الزدهار رقم س 1  لهرهورة 

12000 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بالل   كمال  لد4ن   لسيد 
عنو نه) (  قامة نسيم  لبحر عمارة 
 لف بلوك  لف  لشقة 02 بئف  لر مي 

12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81351.

1083I

Advance Center

SOGECELK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

SOGECELK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال 9ك2 
زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط - 

10100  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOGECELK

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء ، أعمال متنوعة

 - توريد منتجات ومو د  لبناء

وتنسيق  ومر قبة  مر قبة   -  

 ألعمال.

فيال   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
9ك2 زنقة  لنجد حي  لرياض  لرباط 

- 10100  لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خالد  لو دفلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : خالد  لو دفلي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد  لو دفلي   لسيد 

دو ر  4ت عي�سى  نجيل بوملان 33002 

بوملان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خالد  لو دفلي   لسيد 

دو ر  4ت عي�سى  نجيل بوملان 33002 

بوملان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110822.

1082I

FIDUCOJ

 STE TARJA TRAVAUX ET
NEGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

 STE TARJA TRAVAUX ET

NEGOCE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  

 لسعادة رقم ف 32  - 62500 

 ر دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TARJA TRAVAUX ET NEGOCE

غرض  لشركة بإ4جاز : -مقاول في 

 لبناء و  ألشغال  ملختلفة

- ملتا رة

-- تنظيف و  هات  ملحالت .

حي    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لسعادة رقم ف 32  - 62500  ر دة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحمان    لسيد  ليحياوي 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .

 2.500   :  لسيد  لهاشمي حسن  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحمان    لسيد  ليحياوي 

 32 حي   لسعادة رقم ف  عنو نه) ( 

62500  ر دة  ملغرب.

 لسيد  لهاشمي حسن  عنو نه) ( 

62500  ر دة  حي أوالد سيدي علي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحمان    لسيد  ليحياوي 

 32 حي   لسعادة رقم ف  عنو نه) ( 

62500  ر دة  ملغرب

 لسيد  لهاشمي حسن  عنو نه) ( 

62500  ر دة  حي أوالد سيدي علي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 279.

1085I

HBLAWFIRM

NOVARES MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

HBLAWFIRM

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage

 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc

NOVARES MOROCCO »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  شارع 

أسام KM7 ، طريق طنجة  لقنيطرة 

- 12073  لقنيطرة  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.26757

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  31 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  ما4لي: 

أي  درهم«   35.699.200« قدره 

إلى  درهم«   33.500.000« من 

 : طريق  عن  درهم«   69.199.200«

 دماج  لحساب  لجاري للشركاء

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

مالءمة  لنظام  ألسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

تسعة  بمبلغ  رأس  ملال  تحد4د  تم 

وستين مليون ومائة وتسعة وتسعين 

ألف وأربعمائة )69.199.200( درهم 

ومقسمة إلى ستمائة وو حد وتسعين 

وتسعين  وأربعة  وتسعمائة  ألف 

 (100( من مائة   ، سهًما   )691.992(

درهم لكل منهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81220.

1086I

global audit partners

CHANTACO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

CHANTACO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 6 

أكتوبر رقم 6  لطابق 3   لشقة 3 - 

20100  لد ر  لبيظاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.236087

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 4وليوز   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بو فيف  )ة(  ويل  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   320

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

عادل بوزبع بتاريخ 07 4وليوز 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762651.

1087I

AB LAW GROUP

ECCBC
شركة  ملساهمة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AB LAW GROUP

 C12 Résidence Cerna Trava, rue

 Jean Jaurès, Casablanca, Maroc

 n38, lotissement le littoral,

 Dar Bouazza, Casabla، 20060،

CASABLANCA Maroc

ECCBC شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1 شارغ 

أهل  لغالم، حي  لبفنو�سي،  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.259265

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 09 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»1 شارغ أهل  لغالم، حي  لبفنو�سي، 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

إلى »برج  لقط2  ملالي  لد ر   ملغرب« 

 لبيضاء، تجزئة 57،  لطبق 5، ما4ن 

أنفاـ  لحي  ستف4ت،  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء    -  لحسني 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762222.

1088I

sopremag

SOPREMAG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sopremag

59 شارع  لزرقتوني  قامة  لورود 

 لطابق  لسابع رقم 20 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20، 20070،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

SOPREMAG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20  لد ر  لبيضاء 

20070  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOPREMAG

شركة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستف د و  لبيع بالجملة.

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20  لد ر  لبيضاء 20070 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة مغنية  لرشدي عنو نه) ( 

تجزئة  الد24   10 2012  لرقم  زنقة 

 لدشيفة 2336  تزكان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مغنية  لرشدي عنو نه) ( 

تجزئة  الد24   10 2012  لرقم  زنقة 

 لدشيفة 2336  تزكان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 2613.

1089I

jilovta sarl

ASTRA COLOMBE TAOUFIK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 ASTRA COLOMBE TAOUFIK

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

لعلج طريق بني مرين  لطابق 3 رقم 

20 - 60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36353

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3652

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ASTRA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.COLOMBE TAOUFIK

:  الستف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لتصد4ر و  لبيع و لشر ء.

عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم   3 لعلج طريق بني مرين  لطابق 

20 - 60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : توفيق  مغوتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  توفيق  مغوتي   لسيد 

 60000 دو ر سبارج بني وكيل  سلي 

و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  توفيق  مغوتي   لسيد 

 60000 دو ر سبارج بني وكيل  سلي 

و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   08 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 96.

1090I

jilovta sarl

 UNIQUE DISTRIBUTEUR
ORIENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 UNIQUE DISTRIBUTEUR

ORIENT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لطلحوي 10 طريق  لعونية  - 

60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36297

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 UNIQUE DISTRIBUTEUR

.ORIENT

غرض  لشركة بإ4جاز :  الستف د و 

 لتصد4ر و  لبيع و  لشر ء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - طريق  لعونية    10  لطلحوي 

60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : حمزة  محمد  شر طني   لسيد 

700 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 300   : قويدر  شر طني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

حمزة  محمد  شر طني   لسيد 
عنو نه) ( حي  لتفاح 1 طريق    2 رقم 

1 60000 و دة  ملغرب.

عنو نه) (  قويدر  شر طني   لسيد 
 12 رقم   2 طريق      1 حي  لتفاح 

60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حمزة  محمد  شر طني   لسيد 
عنو نه) ( حي  لتفاح 1 طريق    2 رقم 

1 60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 221.

1091I

jilovta sarl

IVAR CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

IVAR CAR  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 طريق 

 وكيمد ن حي  لزيتون - 60000 

و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36331

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IVAR  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. CAR

كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 23 طريق 

 60000  - حي  لزيتون   وكيمد ن 

و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد شوقي  لتاج 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد بلقا4د  د م 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شوقي  لتاج   لسيد 

طريق  بلحسين  تجزئة  حي  لزيتون 

و دة   60000  23 رقم   وكيمد ن 

 ملغرب.

 82  لسيد بلقا4د  د م عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  روما  زنقة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شوقي  لتاج   لسيد 

طريق  بلحسين  تجزئة  حي  لزيتون 

و دة   60000  23 رقم   وكيمد ن 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   06 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 96.

1092I

jilovta sarl

ERGUIG TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

ERGUIG TRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 وعنو ن مقرها  إل تماعي 1 طريق 

 لصفاء 1 حي  الندلس - 60000 

و دة  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك 

 28 بتاريخ   5635 عدد   لرسمية 

أكتوبر 2020.

 STE ERGUIG  : من  بدال 

 TRAVAUX

 STE ERGUIG TRAV : 4قرأ

 لباقي بدون تغييف.

1093I
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SAHEL CONSULTING

AZYAR SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

AZYAR SERVICE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 228 

سفلي شارع  لفرسان حي  لقدس  - 

70000  لعيون  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.15007

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   12  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   AZYAR SERVICE

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

سفلي شارع  لفرسان حي   228 رقم 

70000  لعيون  ملغرب   -  لقدس  

نتيجة اللعجز  ملالي لشركة .

و عين:

 لسيد)ة(  حمد  د4ك و عنو نه) ( 

70000  لعيون  ملغرب   لعيون 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 08 فبف 4ر 2021 وفي رقم 228 

 - سفلي شارع  لفرسان حي  لقدس  

70000  لعيون  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 215/21.

1092I

CHANIGUI CONTRACTOR

CHANIGUI CONTRACTOR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CHANIGUI CONTRACTOR

59 شارع  لزرقتوني  قامة  لورود 

 لطابق  لسابع رقم 20 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20، 20070،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 CHANIGUI CONTRACTOR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20  لد ر  لبيضاء 

20070  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHANIGUI CONTRACTOR

:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لزر عة.

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20  لد ر  لبيضاء 20070 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

شنيكي  عبد  لعالي   لسيد 
بوغريبة   بلخيف  دو ر  والد  عنو نه) ( 

2336 بركان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شنيكي  عبد  لعالي   لسيد 
بوغريبة   بلخيف  دو ر  والد  عنو نه) ( 

2336 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 2610.

1095I

FNMCOMPTA

G.T. EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
G.T. EXPRESS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  حي عين 
مزنود  ل.ط 575  لطابق  ألر�سي - 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 G.T.  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXPRESS
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
:  حي عين  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - 575  لطابق  ألر�سي  ل.ط  مزنود  

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
300 حصة    :  لسيد رشيد بنص 

بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   300  :   لسيد رشيد بنص 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي   لسيد رشيد بنص عنو نه) ( 
طنجة   90000 مزنود  لعو مة  عين 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي   لسيد رشيد بنص عنو نه) ( 
طنجة   90000 مزنود  لعو مة  عين 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1230.

1096I

STRAVISCO

LOTISSIMMO SARL AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

LOTISSIMMO SARL AU »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
سموني متجر ب2 مر ان 1 شارع 

سموني متجر ب2 مر ان 1 50000 
مكناس  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.33193
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  28 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
فتح  محمد   ستقالة  ملسيف  لسيد 
هللا لعلج وتعيين  لسيد عبد  لعزيز 
للشركة  لحامل  مسيف    ملكيكي 

D552616 للبطاقة  لوطنية
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تحد4د  لصال حيات  ملسيف  لجد4د 
عبد  لعزيز  ملكيكيي,ليس   لسيد 
و  بيع  ملمتلكات  في  له  لحق 
للشركة.تحد4د  ملوقعين   ملنتجات 
و  لبنكية  على  ملؤسسات  ملالية 
لدى  كموقع  تعيين  4قرر  ملجلس 
و لبنكية  لسيد   ملؤسسات  ملالية 
عبد  لعزيز  ملكيكي  و  لسيد محمد 

فتح هللا لعلج
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  لنظام   16-13 تعد4ل  ملادة 

 السا�سي
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 268.

1097I

comptoir expertise du maroc

PST MASSOUK
إعالن متعدد  لقر ر ت

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
PST MASSOUK »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

 N°63 :وعنو ن مقرها  ال تماعي
 HAY ADERRAB BENSLIMANE  -
.13000 BENSLIMANE  MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2595

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  25 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

بيع  لسيد  لعلوي عبد  الله نصيبه 

33 سهم بقيمة مائة درهم لكل سهم 

درهم  لى  لسيد   3300 ما مجموعه 

بيع  لسيد  وكذلك  مسوك  حسن 

بقيمة  سهم   33 لعوي�سي  سليمان 

مجموعه  ما  سهم  لكل  درهم  مائة 

3300 درهم 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

بيع  لسيد  لعلوي عبد  الله نصيبه 

33 سهم بقيمة مائة درهم لكل سهم 

درهم  لى  لسيد   3300 ما مجموعه 

بيع  لسيد  وكذلك  مسوك  حسن 

بقيمة  سهم   33 لعوي�سي  سليمان 

مجموعه  ما  سهم  لكل  درهم  مائة 

3300 درهم 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

4ملك  مسوك  حسن   صبح  لسيد 

 ميع  سهم  لشركة  ملذكورة  عاله

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 70.

1098I

SAHARA COLLE PEINTURE

اسطنبول كول بانتير- 

 ISTANBUL COLLE

PEINTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

SAHARA COLLE PEINTURE

122 زنقة محمد سميحة  لطابق 6 

 لشقة 35 درب عمر ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 ISTANBUL -سطنبول كول بانتيف 

COLLE PEINTURE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 122 زنقة 

محمد سميحة  لشقة 35  لطابق 

 لسادس درب عمر - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

272101

 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2021 4نا4ر   06 في   ملؤرخ 
» سطنبول  من  تسمية  لشركة 

 ISTANBUL COLLE بانتيف-  كول 

PEINTURE« إلى »صحرة كول بانتيف 

. »SAHARA COLLE PEINTURE -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762506.

1099I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

H.A.B TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

H.A.B TRADING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لظهرزنقة 31 رقم 73 عين  لشق 

 لد ر  لبيضاء - 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.270073

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( ضحى  بنشقرون 

250 حصة   تماعية من أصل 500 

سعيدة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بنسليمان بتاريخ 19 4نا4ر 2021.
زهيف بنشقرون  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   250

)ة(  لهام  500 حصة لفائدة   لسيد 

بنشقرون بتاريخ 19 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762776.

1100I

»AGRO FOURNITURE MOULOUYA« شركة

 AGRO FOURNITURE« شركة
»MOULOUYA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 AGRO FOURNITURE« شركة

»MOULOUYA
رقم 8، زنقة أطلس حي  لسعادة ، 

63300، بركان  ململكة  ملغربية

 AGRO FOURNITURE« شركة

MOULOUYA« شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 8، 
زنقة أطلس حي  لسعادة - 63300 

بركان  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7587

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AGRO FOURNITURE« شركة 

.»MOULOUYA
تجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ملو د  لفالحية و مو د وقا4ة  لنباتات 

من  ألمر ض.
 ،8 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 63300  - أطلس حي  لسعادة  زنقة 

بركان  ململكة  ملغربية.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 C.I.N. n°( لسيد ز وي عبد  لكبيف 
FE7740( :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 C.I.N.( عبد  لكبيف  ز وي   لسيد 
n° FE7720( عنو نه) ( رقم 33، زنقة 
بركان   63300 حي  لد خلة  سبتة 

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 C.I.N.( عبد  لكبيف  ز وي   لسيد 
n° FE7720( عنو نه) ( رقم 33، زنقة 
بركان   63600 حي  لد خلة  سبتة 

 ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 70/2021.

1101I

councilia

TINGISTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TINGISTATE
طنجة  لبالية مقاطعة  لسانية 

قطعة 6  لطابق  ألر�سي ، 90000، 
طنجة  ملغرب

TINGISTATE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طنجة 

 لبالية مقاطعة  لسانية قطعة 6 

 لطابق  ألر�سي - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TINGISTATE

:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

طنجة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 6 قطعة  مقاطعة  لسانية   لبالية 

طنجة   90000  -  لطابق  ألر�سي 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : 4اسر  لحمدوني    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : أحمد  لحمدوني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4اسر  لحمدوني  عنو نه) ( 

سبتة 90000 سبتة  سبانيا.

 لسيد أحمد  لحمدوني عنو نه) ( 

 لفنيدق 90000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4اسر  لحمدوني  عنو نه) ( 

سبتة 90000 سبتة  سبانيا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237165.

1102I

AGS CONSEIL

LES CRISTAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

LES CRISTAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 30 شارع 
خالد  بن  لوليد عين  لسبع - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.107883
بمقت�سى  لجمع  لعام 
د نبف   03 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة  رفع  تم   2020
درهم«   2.250.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   110.000.000« من  أي 
  : عن طريق  درهم«   112.250.000«

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760789.

1103I

AGS CONSEIL

MANORPAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

MANORPAN  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  بن 

زهر مد ل  مليناء - 20000  ملحمد4ة 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22509

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تم تعيين  29 د نبف   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

نصيف  سماعيل كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 222.

1102I

شركة بن بريك  الستشارية

EDAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة بن بريك  الستشارية

بلوك 7 رقم 13 4وسفية  لغربية 

 لرباط ، 10000،  لرباط  ملغرب

EDAP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 37 زنقة 

 دريس  الكبف  لشقة 6  لطابق 3 

حي حسان  لرباط - 10020  لرباط 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.EDAP : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

:  ميع  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة  ملتعلقة بالبناء.
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زنقة   37  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 3 6  لطابق   دريس  الكبف  لشقة 

10020  لرباط   - حي حسان  لرباط 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد مزور محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة  ملطيع سهام :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 13  لسيد مزور محمد عنو نه) ( 

10170  لرباط  والد عز م سوي�سي  

 ملغرب.

عنو نه) (  سهام   لسيدة  ملطيع 

شارع والد مر ح  قامة فطومة عمارة 

ن رقم 6 10000  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 13  لسيد مزور محمد عنو نه) ( 

10170  لرباط  والد عز م سوي�سي  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 11088.

1105I

FIDCOFISC

 SOLUTION PROTECTION
INCENDIE MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC

 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،

20610، CASABLANCA MAROC

 SOLUTION PROTECTION

INCENDIE MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

فد ن  لبفكة  لعمارة 11 رقم 7 

 لقدس  لبفنو�سي  - 20610  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288915

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOLUTION PROTECTION

.INCENDIE MAROC

:  لحما4ة  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لحر ئق و  ألشغال  ملعدنية.

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 7 رقم   11 فد ن  لبفكة  لعمارة 

20610  لد ر   -  لقدس  لبفنو�سي  

 لبيضاء   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : 4وسف   لسيد  و د 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  4وسف   لسيد  و د 

حي  الد رسة زنقة 1 رقم 83 بني مالل 

23000 بني مالل   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  4وسف   لسيد  و د 

حي  الد رسة زنقة 1 رقم 83 بني مالل 

23000 بني مالل   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762611.

1106I

PARFAIT PARE BRISE

PARFAIT PARE BRISE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PARFAIT PARE BRISE

125 شارع محمد  لخامس  لطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc

PARFAIT PARE BRISE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج رقم 

1 شارع موالي علي  لشريف رقم 

185  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARFAIT PARE BRISE

: بيع ز اج  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لسيار ت وملحقاتها.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : كر ج رقم 

1 شارع موالي علي  لشريف رقم 185  

- 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : بلحسن    لسيد  لياس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   :  لسيدة  لحمد ني كريمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد طارق بلحسن :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : بلحسن  4ونس   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لياس بلحسن  
191  لناظور  رقم  بوشو ف  حي 

62999  لناظور  ملغرب.
كريمة   لسيدة  لحمد ني 
 195 رقم  بوشو ف  حي  عنو نه) ( 

 لناظور 62999  لناظور  ملغرب.
عنو نه) (  بلحسن  طارق   لسيد 
125  لناظور  رقم  بوشو ف  حي 

62999  لناظور  ملغرب.
عنو نه) (  بلحسن  4ونس   لسيد 
125  لناظور  رقم  بوشو ف  حي 

62999  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لياس بلحسن  
191  لناظور  رقم  بوشو ف  حي 

62999  لناظور  ملغرب
عنو نه) (  بلحسن  4ونس   لسيد 
125  لناظور  رقم  بوشو ف  حي 

62999  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239126.

1107I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TASAA
إعالن متعدد  لقر ر ت

Atrium Audit et Conseil
شركة للخبفة  لحسابية – مر كش
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف4د 

2609 مر كش
شركة SCI TASAA « ش.م.ع »

مقرها  ال تماعي:11زنقة  بن طفيل 
 لد ر لبيضاء 

رأسمال  لشركة: 0.000,00 1درهم
« تفويت حصص تعيين مسيف  د4د 
و منح توقيع  لشركات  ملصرفية و 

تغييف ملقر  ال تماعي » 
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بمقت�سى نتيجة تد ول  لجمع  لعام 
 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 02 4نا4ر 
2021 قرر شركاء  لشركة  ملدنية 
 » SCI TASAA « لعقارية  ملسماة 

ما 4لي:
بيع  ميع  لحصص   •
)32 حصة(  لتي تمتلكها   ال تماعية 
في  محمد  مين  لقباج   لسيد 
لفائدة  لسيد    )SCI TASAA(شركة

خالد  لغري2.
بيع  ميع  لحصص   •
)32 حصة(  لتي تمتلكها   ال تماعية 
 SCI(  لسيد  لتاقي  لعر قي في شركة 
TASAA( لفائدة  لسيد خالد  لغري2.
بيع  ميع  لحصص   •
)32 حصة(  لتي تمتلكها   ال تماعية 
 SCI( شركة  في  لزرق  عزيز   لسيد 
TASAA( لفائدة  لسيد خالد  لغري2.
محمد  مين  •  ستقالة  لسيد 
 لقباج وتعيين  لسيد خالد  لغري2 

مسيف وحبد.
منح توقيع  لشركات  ملصرفية   •
بشكل فردي و منفصل و بدون أي 

قيود للسيد خالد  لغري2.
• تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة : 
11زنقة  بن طفيل  لد ر لبيضاء  من 
عمالة  لحوز  :  لعنو ن  لجد4د:  إلى 
د ئرة  4ت  ورير سيدي عبدهللا غياث 

 لحجر 2 دو ر فورو مر كش.
 7  6 •  ملو فقة على تعد4ل  ملادة 

و13 5 من  لقانون  ملذكور.
بمثابة مقتطف وبيان

خبيفة محاسبة. 
إ4مان إبن ز كور

1108I

AGS CONSEIL

MANORPAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

MANORPAN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  بن 

زهر مد ل  مليناء - 20000  ملحمد4ة 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22509
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 د نبف   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   3.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 
مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 222.

1109I

»ELECTRO BNI ZNASSEN« شركة

 ELECTRO BNI« شركة
»ZNASSEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ELECTRO BNI« شركة
»ZNASSEN

رقم 125، زنقة  لصفاء حي  لكرم ، 
63300، بركان  ململكة  ملغربية

 ELECTRO BNI« شركة
ZNASSEN« شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 125، 
زنقة  لصفاء حي  لكرم - 63300 

بركان  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7589
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.»ELECTRO BNI ZNASSEN«

و  بناء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 مد د  لشبكة  لكهربائية منخفضة 

 لتوتر و كذ  مقاول  ألشغال  ملختلفة 

أو  لبناء.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 125، 

 63300  - حي  لكرم  زنقة  لصفاء 

بركان  ململكة  ملغربية.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 C.I.N.(  لسيد بوحميد ن محمد 

n° F232392( :  500 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

 C.I.N. n°( سعيد  مريمي   لسيد 

F278393( :  500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 C.I.N.(  لسيد بوحميد ن محمد 

 ،125 رقم  عنو نه) (   )n° F232392

زنقة  لصفاء حي  لكرم 63300 بركان 

 ململكة  ملغربية.

 C.I.N. n°( سعيد  مريمي   لسيد 
زنقة   ،17 رقم  عنو نه) (   )F278393

بركان   63300 ليشبونة حي  لليمون 

 ململكة  ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 C.I.N.(  لسيد بوحميد ن محمد 

 ،125 رقم  عنو نه) (   )n° F232392

زنقة  لصفاء حي  لكرم 63300 بركان 

 ململكة  ملغربية

 C.I.N. n°( سعيد  مريمي   لسيد 
زنقة   ،17 رقم  عنو نه) (   )F278393

بركان   63300 ليشبونة حي  لليمون 

 ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 72/2021.

1110I

شركة  هاد  ملحاس2

شركة »ايت الحاج اوتو«
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 AIT EL HAJ AUTO«    شريك وحيد

» S.A.R.L   AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

شركة  هاد  ملحاس2

 لرقم 02 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي2 بنهيمة  ملد4نة  لجد4دة 

أسفي ، 26000، أسفي  ملغرب

شركة » 4ت  لحاج  وتو« شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد    

 AIT EL HAJ AUTO S.A.R.L   AU«

«  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : إقامة 

 لضحى عمارة رقم  1 متجر رقم م 1 

شارع موالي 4وسف  ملد4نة  لجد4دة 

أسفي -  ملغرب - 26000  أسفي  

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.8811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  28 د نبف   ملؤرخ في 

شركة » 4ت  لحاج  وتو« شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد    

 AIT EL HAJ AUTO S.A.R.L   AU«

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة    »

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إل تماعي إقامة  لضحى عمارة رقم  

1 متجر رقم م 1 شارع موالي 4وسف 

 - -  ملغرب  أسفي   ملد4نة  لجد4دة 

26000  أسفي   ملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق  لغرض من  لشركة .



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3658

و عين:

و  طه      4ت  لحاج   لسيد)ة( 
عنو نه) ( رقم 7 مكرر إمام مالك حي 

 ملد4نة  لجد4دة  سفي 26000  سفي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

إقامة  وفي   2020 د نبف   28 بتاريخ 

 1 1 متجر رقم م   لضحى عمارة رقم  

شارع موالي 4وسف  ملد4نة  لجد4دة 

أسفي - 26000 أسفي  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 128/2021.

1111I

PRACOFOR SARL

HIBA CHANGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

PRACOFOR SARL

31 ، شارع  لقدس ، 60000، و دة 

 ملغرب

HIBA CHANGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل  لفا�سي رقم 2 بلوك 22  - 

60000 و دة  ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27133

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

  HIBA CHANGE  لشريك  لوحيد 

درهم   1.000.000 رأسمالها  مبلغ 

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عالل 

 60000  -   22 بلوك   2  لفا�سي رقم 

و دة  ململكة  ملغربية نتيجة ل : • 

 لحل  ملقدم للشركة .

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 -   22 بلوك   2 رقم  عالل  لفا�سي 

60000 و دة  ململكة  ملغربية. 

و عين:

و  محمد   ليوسفي    لسيد)ة( 

حي  لنجاح  ظهر  ملحلة  عنو نه) ( 
زنقة ميموز  2 رقم 15  60000 و دة 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

: شارع عالل  لفا�سي رقم 2 بلوك 22 

و دة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 253.

1112I

Hedge Consulting

ALASKAFOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Hedge Consulting

 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca Maroc

ALASKAFOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 70 - 72, 

ز وية زنقة محمد سميحة و أوالد 

زيان،  لد ر  لبيضاء.  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALASKAFOOD

تصنيع،   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
إستيف د و تصد4ر  ملو د  بيع،   ، شر ء 
  ملنتجات 

ً
خصوصا و   لغذ ئية، 

 لحليبية،  مشتقاتها و مكوناتها..
 ,72 - 70 عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
أوالد  و  سميحة  محمد  زنقة  ز وية 
زيان،  لد ر  لبيضاء.  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 T-MAN HOLDING  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  6.500

للحصة .
 BUSINESS INTERFACE لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  3.500

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 T-MAN HOLDING  لشركة 
عنو نه) ( 70 - 72, ز وية زنقة محمد 
سميحة و أوالد زيان،  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 BUSINESS INTERFACE لشركة 
زنقة بني عمار،  لطابق   ,5 عنو نه) ( 
ال فليت، لد ر  لبيضاء   ,1 1,  لشقة 

20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  مال  لر جي 
كاليفورنيا،   ,10 رقم  رشاد،  تجزئة 
20150  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762082.
1113I

Assurances cherkaoui

ASSURANCES CHERKAOUI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

Assurances cherkaoui
 N°1، HORS BAB SEBTA

 LOTISSEMENT CHERKAOUI

IMM 4 ، 11000، Salé Maroc

Assurances cherkaoui  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 N°1، HORS BAB SEBTA

 LOTISSEMENT CHERKAOUI

.IMM 4 - 11000 Salé Maroc

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6335

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2012 03 فبف 4ر   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

Cherkaoui Hamza كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   26 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2012 تحت رقم 23257.

1112I

GLOBAL ACTIV & IMPEX

STE HBM GLASSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ACTIV & IMPEX

 AV HASSAN II IMM ATLAS

 4éme ETAGE N° 44 ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE HBM GLASS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لعصري  قامة عثمان رقم 5  بني 

مالل - 23000 بني مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HBM GLASS

:  لز اج  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ملر 4ا.

:  لحي  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بني    5 رقم  عثمان   لعصري  قامة 

مالل - 23000 بني مالل  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 320   : مد4حة  لكليل   لسيدة 

حصة بقيمة 32.000 درهم للحصة .

 330   :  لسيد  لبزكر وي  لحسين 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

 330   :  لسيد  نضاف  بر هيم 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مد4حة  لكليل   لسيدة 

 والد حسون  والد  مبارك بني مالل 

23000 بني مالل  ملغرب.

 لسيد  لبزكر وي  لحسين 

زنقة  حي  لرمان  عنو نه) (  مغيلة 
بني مالل   23000 بني مالل   1 رقم   1

 ملغرب.

 لسيد  نضاف  بر هيم عنو نه) ( 
36 زنقة موالي علي  لشريف شقة 9 

 لطابق  لثاني حسان  لرباط 10100 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مد4حة  لكليل   لسيدة 

 والد حسون  والد  مبارك بني مالل 

23000 بني مالل  ملغرب

 لسيد  نضاف  بر هيم عنو نه) ( 
36 زنقة موالي علي  لشريف شقة 9 

 لطابق  لثاني حسان  لرباط 10100 

 لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 13 4نا4ر 

2021 تحت رقم 29.

1115I

DISTRA CONSEILS

YASMAR TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS

رقم 2  لطابق 2 بلوك 21  لحي 

 لحسني ، 20000، مر كش  ملغرب

YASMAR TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 399 

مكت2 رقم 7  ملنطقة  لصناعية 

 ملسار - 20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YASMAR TRAVAUX

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 الشغال  ملختلفة  و  لبناء.

 399  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

7  ملنطقة  لصناعية  رقم  مكت2 

 ملسار - 20000 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : تكر تي   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  تكر تي   لسيد  حمد 
 2 02 عمارة ف شقة  عملية  لنخيل 
ف  لعزوزية 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  تكر تي   لسيد  حمد 
 2 02 عمارة ف شقة  عملية  لنخيل 

ف  لعزوزية 20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120355.
1116I

شركة  هاد  ملحاس2

شركة هناء شيبشندلر شركة 
ذات مسؤولية محدودة 

 HANAA SHIPCHANDLER
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

شركة  هاد  ملحاس2
 لرقم 02 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي2 بنهيمة  ملد4نة  لجد4دة 
أسفي ، 26000، أسفي  ملغرب
شركة هناء شيبشندلر شركة 

 HANAA ذ ت مسؤولية محدودة
SHIPCHANDLER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 12 

تجزئة  لساقية  لحمر ء حي  لكورس 
 سفي  - 26000 أسفي  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.6711
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 4نا4ر   12 في   ملؤرخ 
شركة  شيبشندلر  هناء  شركة  حل 
 HANAA محدودة  مسؤولية  ذ ت 
ذ ت  شركة   SHIPCHANDLER
ذ ت  شركة  محدودة   مسؤولية 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   80.000
تجزئة  لساقية   12 رقم   إل تماعي 
 لحمر ء حي  لكورس  سفي  - 26000 
ملناخ  لنظر   نتيجة  أسفي  ملغرب 

 ألعمال غيف  ملو تي الستمر رية نشاط 

 لشركة وبسب2  لخسائر .

و عين:

و  عادل    لنشار    لسيد)ة( 

عنو نه) ( 12  قامة  لساقية  لحمر ء 

آسفي     26000 حي  لكورس آسفي  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 12 وفي رقم   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

تجزئة  لساقية  لحمر ء حي  لكورس 

 سفي  - 26000 أسفي  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 127/2021.

1117I

FNMCOMPTA

RG WORLD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RG WORLD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 شارع 

 بن مرحل , إقامة  لسعادة  لطابق 

2 رقم 5 - طنجة, طنجة,  ملغرب - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RG  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WORLD
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:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 
و لتصد4ر بشكل عام.

21 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
إقامة  لسعادة  لطابق   ,  بن مرحل 
 - طنجة,  ملغرب  طنجة,   -  5 رقم   2

90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   :  لسيد 4وسف حسا4ني  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد محمد 4ونس  لعاقل :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 800  :   لسيد 4وسف حسا4ني  

بقيمة 100 درهم.
 لسيد محمد 4ونس  لعاقل : 200 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد 4وسف حسا4ني  عنو نه) ( 
تجزئة  لخيف  لرقم 565 حي  لخيف ح ي 

م  10000  لرباط  ملغرب.
4ونس  لعاقل  محمد   لسيد 
عنو نه) ( دو ر  لزهارة  ماعة و قيادة 
 لقصر  لصغيف عمالة  لفحص  نجرة 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 4وسف حسا4ني  عنو نه) ( 
تجزئة  لخيف  لرقم 565 حي  لخيف ح ي 

م  لرباط 10000  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1276.
1118I

FIDCOFISC

B2R CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC

B2R CONSULTING  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 

 قامة فد ن  لبفكة  لعمارة 11 رقم 

7  لبفنو�سي - 20610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288913

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 B2R  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CONSULTING

:  لتو صل  غرض  لشركة بإ4جاز 

و الستشار ت.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

فد ن  لبفكة  لعمارة   لقدس  قامة 
20610  لد ر   - 7  لبفنو�سي  11 رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رزوقي  سماء   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  رزوقي  سماء عنو نه) ( 1 
زنقة  ثينا  لطابق 5 شقة 20 20250 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  رزوقي  سماء عنو نه) ( 1 
زنقة  ثينا  لطابق 5 شقة 20 20250 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762612.

1119I

شركة  هاد  ملحاس2

شركة بتف ف سيتي

 BATRAV CITY  S.A.R.L  AU  
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

شركة  هاد  ملحاس2
 لرقم 02 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي2 بنهيمة  ملد4نة  لجد4دة 
أسفي ، 26000، أسفي  ملغرب
 BATRAV « شركة بتف ف سيتي

CITY  S.A.R.L  AU «   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 2 
عمارة 3  قامة  لوفاق شارع  بن 
بطوطة أسفي-  - 26000 أسفي  

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6225

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  28 د نبف   ملؤرخ في 
  BATRAV CITY « شركة بتف ف سيتي
S.A.R.L  AU «   شركة ذ ت مسؤولية 
مسؤولية  ذ ت  شركة  محدودة 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
3  قامة  لوفاق شارع  بن  عمارة   2
أسفي    26000  - أسفي-   بطوطة 
غيف  ملناخ  ألعمال  نتيجة   ملغرب 
نشاط  لشركة  الستمر رية   ملو تي 

وبسب2  لخسائر .

و عين:

نافل   عبد  لهادي     لسيد)ة( 

زمامرة  مركز  لغربية  عنو نه) (  و 

22200   لجد4دة   ملغرب   لجد4دة  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 2 وفي رقم   2020 د نبف   28 بتاريخ 

شارع  بن  3  قامة  لوفاق  عمارة 

أسفي    26000  - أسفي-   بطوطة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 091/2021.

1120I

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة

 ANAS TRAVAUX

ADDAQUIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة

 لنسيم 5 تجزئة بكري  لرقم 11 

 لجد4دة ، 22000،  لجد4دة  ملغرب

 ANAS TRAVAUX ADDAQUIR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لنسيم 

5 تجزئة  لبكري  لرقم 11 شقة 1 

 لسابق  ألول  - 22000  لجد4دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ANAS  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX ADDAQUIR
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
:  لنسيم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 1 شقة   11 تجزئة  لبكري  لرقم   5
22000  لجد4دة   -  لسابق  ألول  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  للطيف   لسيد  لذكيف 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  للطيف   لسيد  لذكيف 
أزمور  تجزئة  لخيف   16 عنو نه) ( 

22100 أزمور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  للطيف   لسيد  لذكيف 
 22000 تجزئة  لخيف    16 عنو نه) ( 

أزمور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25968.
1121I

STE ADRAR FINANCE SARL AU

 AVENTURES VERTICALE
  MONTAGNE MAROC

AVMM
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

 AVENTURES VERTICALE
(MONTAGNE MAROC (AVMM

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 08 
 AVENTURES أعطى   2021 4نا4ر 
 VERTICALE MONTAGNE
بالسجل  MAROC SARL  ملسجل 
باملحكمة  البتد ئية   8785  لتجاري 
لألصل  حق  لتسييف  لحر  بتنغيف 

 DOUAR ب   لتجاري  لكائن 

 TIZGUI TODGHA AL OULIA -

لفائدة   25800 TINGHIR MAROC

 15 ملدة   REDOUAN MARMIZI

و   2021 فبف 4ر   01 سنة تبتدئ من 

2036 مقابل مبلغ  31 4نا4ر  تنتهي في 

شهري قيمته 12.133,33 درهم.

1122I

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة

TRANSMED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة

 لنسيم 5 تجزئة بكري  لرقم 11 

 لجد4دة ، 22000،  لجد4دة  ملغرب

TRANSMED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لجد4د  لرقم 25  لشقة 1  لطابق 

 ألول  - 22100  لجد4دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSMED

بائع مو د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لبناء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

1  لطابق  25  لشقة   لجد4د  لرقم 

 ألول  - 22100  لجد4دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد معتصم محمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد معتصم محمد عنو نه) ( 
10  لجد4دة  تجزئة  لبكري  لرقم 

22000  لجد4دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد معتصم محمد عنو نه) ( 
10  لجد4دة  تجزئة  لبكري  لرقم 

22000  لجد4دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالجد4دة    البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 25669.
1123I

CABINET SARANOR

 ART LEBBARHICHAM ET
BADIA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CABINET SARANOR
 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5
 AIN MELLOUL TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

 ART LEBBARHICHAM ET BADIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شـــارع 
 لجــيش  ملــلكي عمــارة  لريــاني 2 

 لــطابق  لســفلي رقــم 8 - 93000 
تطـــو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11277
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 
 ART شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
LEBBARHICHAM ET BADIA  مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي شـــارع  لجــيش  ملــلكي 
عمــارة  لريــاني 2  لــطابق  لســفلي رقــم 
تطـــو ن  ملغرب نتيجة ل   93000 -  8

عدم فعل أي عمليات تجارية مند   :

بسب2  ملنافسة  لغيف   2017 سنة 

 لقانونية في  لقطاع..

شـــارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

رقم  إقــامة  لشــروق   لجــيش  ملــلكي 

10/11  - 93000 تطـــو ن  ملغرب. 

و عين:

و  هشــام    للبــار   لسيد)ة( 

عنو نه) ( شـــارع  لجــيش  ملــلكي إقــامة 

 لشــروق رقم 10/11 93000 تطـــو ن 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0171.

1122I

MH CONSEIL

INDISTOL
إعالن متعدد  لقر ر ت

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

INDISTOL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 163 

 ملنطقة  لصناعية زناتة عين حرودة  

 ملحمد4ة 28630  ملحمد4ة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.201

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  25 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

حصص بقيمة    200 تفويت  ما4لي: 

من  لسيد  100درهم/ لو حد 

إلى  لسيد  مصطفى   لبفهومي 

 20000 قدره  بما  محمد   لبفهومي 

درهم. 
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قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
إستقالة  لسيد  لبفهومي  تقد4م 

مصطفى من تسيف  لشركة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
 12600 تحويل  ملقر  ال تماعي من  
كلم  ط.و رقم 110 زناتة عين حرودة 
 ملحمد4ة إلى163  ملنطقة  لصناعية 

زناتة عين حرودة  ملحمد4ة
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  لسيد  لبفهومي محمد كمسيف 

وحيد لشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 12600 تحويل  ملقر  ال تماعي من  
كلم  ط.و رقم 110 زناتة عين حرودة 
 ملحمد4ة إلى 163  ملنطقة  لصناعية 

زناتة عين حرودة  ملحمد4ة
على  4نص  7-:  لذي   6 رقم  بند 
حصص  لسيد  إرتفاع  ما4لي: 

 لبفهومي محمد من 200 إلى 600
على  4نص  22:  لذي  رقم  بند 
تعيين  لسيد  لبفهومي محمد  ما4لي: 

كمسيف وحيد لشركة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 195.

1125I

FREE COMPTA SARL

 MOON CASH
MULTISERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 لقا�سي عياض و مغنولياس  قامة 

 با سفيان  لطابق 3  لرقم17 
،90020 طنجة مغرب شارع  

 MOON CASH MULTISERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي طريق 

 لرباط إقامة  لزموري بنا4ة رقم 7 
90000-طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
87615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون   2018 مارس   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MOON القتضاء بمختصر تسميتها 
غرض  ل   CASH MULTISERVICE

 لشركة بإ4جاز
طريق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 7 بنا4ة رقم  إقامة  لزموري   لرباط 

90000-طنجة  ملغرب
 ملدة  لتأسيس من أ لها  لشركة 

99  سنة 
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
حدو  لتمسماني   لسيد  حمد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100  :

للحصة 
 100 حدو  لتمسماني:   حمد 

بقيمة 1.000 درهم.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حدو  لتمسماني   لسيد  حمد 
فال   7 رقم   2 مار   تجزئة  عنو نه 

فلوري طنجة    ) (
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيف بالشركة
فال فلوري   7 رقم   2 تجزئة مار  
طنجة      لسيد  حمد حدو  لتمسماني  

عنو نه) ( 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
مارس   15 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2018 تحت رقم 1688.
1126I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

STE ANASELECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

STE ANASELECT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لرباط  قامة فضل هللا  عمارة  2 

شقة رقم 67  - 90000 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77321

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  28 شتنبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

  STE ANASELECT  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

طريق  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

 2 عمارة    لرباط  قامة فضل هللا  

شقة رقم 67  - 90000 طنجة  ملغرب 

توقف  لنشاط  لرئي�سي   : ل  نتيجة 

للشركة .

طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 2 عمارة    لرباط  قامة فضل هللا  

طنجة    90000  -   67 رقم  شقة 

 ملغرب. 

و عين:
و  بكوري  رشيد     لسيد)ة( 

رقم  شارع  لحسن  لثاني  عنو نه) ( 

طنجة    90000  29 رقم  شقة   132

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 

طريق  لرباط  قامة فضل هللا  عمارة  

2 شقة رقم 67 -طنجة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 235716.

1127I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

RIF IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

RIF IMPORT EXPORT  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 103 شارع 

بن رشد سا حة  لثيف ن -طنجة  - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59209

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  17 شتنبف   ملؤرخ في 

 RIF شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

IMPORT EXPORT   مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   50.000

 إل تماعي 103 شارع بن رشد سا حة 

طنجة   90000  - -طنجة    لثيف ن 

توقف  لنشاط   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لرئي�سي للشركة .

و حدد مقر  لتصفية ب 103 شارع 

 90000  - بن رشد سا حة  لثيف ن  

طنجة   ملغرب. 

و عين:

و  هتاف   حميد     لسيد)ة( 

 C/FERNANDO1 N°5 عنو نه) ( 

  EL EJIDO   02711 AMLERIA

ESPAGNE كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

103 شارع بن رشد سا حة  لثيف ن   :

-طنجة 
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 235852.

1129I

select conseil

 POLYCLINIQUE ATLAS

ANFA
إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

  POLYCLINIQUE ATLAS ANFA

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 27 شارغ 

 JEAN JAURES - QUARTIER

GAUTHIER   لد ر  لبيضاء  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.205625

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  01 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
من  شركة  مال  ر س  رفع  ما4لي: 

5.000.000  لى 11.000.000 بمقد ر 

 6.000.000

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

تجد4د  لقانون  السا�سي  ما4لي: 

لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  07:  لذي  رقم  بند 
في  ر سمال  لشركة   حدد   ما4لي: 

كاملة  محررة  درهم   11.000.000

للشريك  لوحيد

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 756819.

1130I

select conseil

 CONSEIL  & SERVICES

UNITED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

  CONSEIL  & SERVICES UNITED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 131 

شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

 لبيضاء 131 شارع  نفا  قامة  زور 

مكت2 11  لد ر  لبيضاء 20360 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.266005

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 07 أكتوبر 2020 تقرر حل 

  CONSEIL  & SERVICES UNITED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 

وعنو ن  درهم   50.000 رأسمالها 

شارع  نفا   131 مقرها  إل تماعي 

11  لد ر  لبيضاء   قامة  زور مكت2 

131 شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11 

20360  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب  نتيجة لعدم قدرة شركة على 

 الستمر ر في هد   ملجال .

و عين:

مهدي  عبد  لرحيم     لسيد)ة( 

زنقة  سرينكاس  ممر   عنو نه) (  و 

 20000 10  نفا  لبيضاء   رقم   2

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء   ملغرب  

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 131 وفي   2020 أكتوبر   07 بتاريخ 

شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

شارع  نفا  قامة  زور   131  لبيضاء 

 20360 11  لد ر  لبيضاء  مكت2 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 756817.

1131I

select conseil

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA

شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA  شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

propriete bretel province نو صر 

بوسكورة مجمع صناعي  لد ر 

 propriete bretel لبيضاء طريق 

province نو صر بوسكورة مجمع 

صناعي  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب .

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229711

بمقت�سى  لجمع  لعام 

نونبف   26 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة  رفع  تم   2020

درهم«   33.226.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   727.212.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   780.638.000«

د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 758276.

1132I

select conseil

MRIT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

MRIT SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 131 شارع 

 نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

278065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MRIT  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SARL

تصنيع و   : غرض  لشركة بإ4جاز 

تسويق  ملالبس  لجاهزة.

 131  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

20360  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة غبثة بوعياد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : غيثة  ملرني�سي    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  بوعياد    لسيدة غيثة 
6 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30050 فاس  ملغرب .
 لسيدة غيثة  ملرني�سي  عنو نه) ( 
زنقة  ان  وريس  لطابق   51
كويتي  لد ر  لبيضاء   10  لسفلي ش 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوعياد    لسيدة غيثة 
6 تجزئة  لنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا فاس 30050 فاس  ملغرب 
 لسيدة غيثة  ملرني�سي  عنو نه) ( 
زنقة  ان  وريس  لطابق   51
كويتي  لد ر  لبيضاء   10  لسفلي ش 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 752162.
1133I

CECOGEL / SARL

FACILITE BENI SNASSEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
FACILITE BENI SNASSEN شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي أحفيف، 
شارع  لسعيد4ة رقم 31. - 63050 

أحفيف  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6117

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  11 غشت   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    FACILITE BENI SNASSEN
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
شارع  أحفيف،  مقرها  إل تماعي 
أحفيف   63050  -  .31  لسعيد4ة رقم 

عدم  ستمر رية   : ل  نتيجة   ملغرب 
 ملشروع.

و حدد مقر  لتصفية ب أحفيف، 
 63050  -  31 تجزئة  لسعيد4ة رقم 

و دة  ملغرب. 
و عين:

و  بومد4ن  مصطفى    لسيد)ة( 
شارع  لسعيد4ة  أحفيف،  عنو نه) ( 
أحفيف  ملغرب   63050  .31 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   02 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2020 تحت رقم 296/2020.

1132I

select conseil

 LES ATELIERS ORPHEE BY
DS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 LES ATELIERS ORPHEE BY DS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي فضاء 
باب  نفا شارع باب منصور 36 

طابق سفلي  لد ر لبيضاء - 20370 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
277703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATELIERS ORPHEE BY DS

غرض  لشركة بإ4جاز : صناعة و 

بيع  ملجوهر ت  و  لساعات.

فضاء   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 36 منصور  باب  شارع  باب  نفا 

 20370  - طابق سفلي  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة د4نا سالوي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سالوي  د4نا   لسيدة 

شارع بوركون  قامة رياض  نفا   39

20000  لد ر لبيضاء   لد ر  لبيضاء  

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سالوي  د4نا   لسيدة 

شارع بوركون  قامة رياض  نفا   39

 لد ر  لبيضاء  20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751733.

1135I

select conseil

HAIRMANIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

HAIRMANIA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  9 شارع 

ليبيا  نفا  لعليا  لد ر لبيضاء - 

.CASABLANCA Maroc 20360
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.123129

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 نونبف   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755090.

1136I

select conseil

 CHINA CONSTRUCTION

YANGTZE MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 CHINA CONSTRUCTION

YANGTZE MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 119 شارع 

عبد  ملومن طابق 2 رقم 18  لد ر 

 لبيضاء  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.206363

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 غشت   27 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
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منتج  تصد4ر  ي   -  ستيف د 
بالغرض  متعلق  مادي  عنصر   و 

 ملؤس�سي للشركة .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 752761.

1137I

select conseil

 GLENCORE AGRICULTURE
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تغييف تسمية  لشركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 GLENCORE AGRICULTURE
MAROC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي 221 شارع 
غبد  ملومن طابق 2 رقم 12  لد ر 
 لبيضاء  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
90075

 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2020 نونبف   17  ملؤرخ في 
 GLENCORE« من  تسمية  لشركة 
 « إلى   »AGRICULTURE MAROC

. »AGRIVITERRA MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755091.

1138I

select conseil

G3C
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

G3C شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 AVENUE وعنو ن مقرها  إل تماعي
167 حسن صغيف طابق 2 رقم 

11  لد ر  لبيضاء  - 20000  لد ر 
 لبيضاء   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.171683
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 نونبف   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   3.000.000,00«
إلى  درهم«   10.000.000,00«
»13.000.000,00 درهم« عن طريق :  

تقد4م حصص نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755089.
1139I

fidcc

RESA GEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

resa gest شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 52 زنقة 
ليوتنون ماحرود إقامة فونفن  2 - 

20300  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.212371

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   02  ملؤرخ في 
 resa شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
100.000 درهم  gest  مبلغ رأسمالها 
زنقة   52 مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 -  2 ليوتنون ماحرود إقامة فونفن  
20300  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : عدم و ود نشاط.

زنقة   52 و حدد مقر  لتصفية ب 

 -  2 ليوتنون ماحرود إقامة فونفن  

20500  لد ر  لبيضاء  ملعرب. 

و عين:

و  عادل  نا�سي     لسيد)ة( 

 20500 إقامة  لحد4قة  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملعرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755223.

1120I

select conseil

 PRESTIGE MARRAKECH

DEVLOPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 PRESTIGE MARRAKECH

DEVLOPEMENT »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  نو ل 

شارع عبد ملومن مكت2 رقم 39 

 لد ر  لبيضاء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.388169

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 نونبف 2020 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:

SUPERMARCHÉ CHERIFIA

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755562.

1121I

select conseil

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA

إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA  »شركة  

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 

propriete bretel province نو صر 

بوسكورة مجمع صناعي  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.229711

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 نونبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  لشركة ملزمة بتوقع   لسيد 

و    SALAHADDINE MOUADDIB

SANJEEV KUMAR ARORA  لسيد 

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  لشركة ملزمة بتوقع   لسيد 

 SALAHADDINE MOUADDIB

 MADRAS SRINIVASA و   لسيد 

 ASHOK

على  4نص  03:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي:  لشركة ملزمة بتوقع   لسيد 

و    SANJEEV KUMAR ARORA

 MADRAS SRINIVASA  لسيد 

  ASHOK
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على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
و ود  لسيد  عدم  حالة  في  ما4لي: 
SANJEEV KUMAR ARORA  و 
 MADRAS SRINIVASA  لسيد 
صالحية  ستعطى   ASHOK
 SALAHADDINE للسيد   المضاء 

MOUADDIB و  د ري  خر 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 755565.

1122I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 BOULANGERIE
JOUWHARAT NOUR SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الول 
بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب
 BOULANGERIE JOUWHARAT

NOUR SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
 لتشارك رقم 7  والد مبارك  - 

23000 بني مالل  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.8687

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
خالص  عبد  لرحمان  فوت  لسيد 
  ،  CB 81628 بطاقته  لوطنية  
500 سهم كاملة لفائدة  خمس مائة 
 لسيد  حمد لشه2 بطاقته  لوطنية 
درهم   50000.00 مقابل   I 288357
بقيمة 100.00 درهم للسهم  لو حد.
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي:

عبد  لرحمان    ستقالة  لسيد 

وتعيين  مهمة  لتسييف  من  خالص 

مسيف   د4د   لشه2   لسيد  حمد 

ووحيد  للشركة.

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لسيد  حمد لشه2 بطاقته  لوطنية 

مغربي  لجنسية  ملزد د   I 288357

باب  حي  ب  01/01/1981  لقاطن 

فتوح زنقة 1 رقم 76 بني مالل  

على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 

لشه2  تعيين  لسيد  حمد  ما4لي: 

مسيف   د4د  ووحيد  للشركة.

على  4نص  2:  لذي  رقم  بند 

 BOULANGERIE شركة   ما4لي: 

JOUWHARAT NOUR SARL AU

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 1313.

1123I

sofoget

LOTFI BOIS L.B
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LOTFI BOIS L.B شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع 

4وسف تاشفين رقم 98 إقامة 

رياض  ألندلس 2 مكت2 1 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LOTFI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOIS L.B

تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لخش2 و ألملنيوم

أعمال  لنجارة و ألملنيوم.

شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إقامة   98 رقم  تاشفين  4وسف 

 12000 - 1 2 مكت2  رياض  ألندلس 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  للطفي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  للطفي    لسيد  

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  للطفي عنو نه) (   لسيد  

 ملغرب 12000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمد  للطفي عنو نه) (   لسيد  

 ملغرب 12000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 80326.

1125I

select conseil

JAY›S ADVISORY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

JAY›S ADVISORY  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 131 شارع 

 نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

276269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JAY’S  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. ADVISORY

تقد4م   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و  للمؤسسات  لعامة   الستشارة 

 لخاصة .

 131  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

20360  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:



3667 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

 لسيد  اي حكيمي 4اسين  : 100 

حصة  بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

4اسين   حكيمي  حاي   لسيد 

 Rond Point Rhin  21 عنو نه) ( 

Et Danube 92100 Boulogne-

فرنسا    Billancourt France 20545

فرنسا .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

4اسين   حكيمي  حاي   لسيد 

 Rond Point Rhin  21 عنو نه) ( 

Et Danube 92100 Boulogne-

فرنسا    Billancourt France 20545

فرنسا 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750533.

1126I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 BOULANGERIE

JOUWHARAT NOUR
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الول بني 

مالل 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

 BOULANGERIE JOUWHARAT

NOUR  »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 لتشارك رقم 7  والد مبارك بني مالل 

23000 بني مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.8687

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 نونبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
توسيع نشاط  لشركة بزيادة  ما4لي: 
بيع  لحلويات،   :  ألنشطة  لتالية 
تنظيم  توفيف  لخدمات،  مقهى، 
 ميع أنو ع  الحتفاالت )   تماعات 
 ملعارض ..(، ممون  لحفالت ومطعم.
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
بطاقته  لشه2  خالد  تعيين  لسيد 
Y 225201مسيف   د4د    لوطنية  
أحمد  إلى  ان2  لسيد  للشركة 
 ، I 288357 لشه2 بطاقته  لوطنية 
وتوقيعهما بشكل منفصل على  ميع 
 ( عد   لوثائق  لبنكية  ما   لوثائق 
قروض،شيكات، كمبياالت، تحويل، 
سح2، طل2 دفتف  لشيكات،  لرهن 
عمليات  لتحويل  كل  أو  لبيع...(و 
بيع،  شر ء،   ( و  لعقاري   لتجاري 
للسيد  مخصصة  ستكون  تبادل..( 
لشه2 أحمد و توقيعه بشكل منفرد 

على كل ما ذكر. 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  3:  لذي  رقم  بند 
توفيف  مقهى،  بيع  لحلويات،  ما4لي: 
أنو ع  تنظيم  ميع   لخدمات، 
 الحتفاالت )   تماعات  ملعارض ..(، 

ممون  لحفالت ومطعم.
بند رقم 12:  لذي 4نص على ما4لي: 
بطاقته  لشه2  خالد  تعيين  لسيد 
Y 225201مسيف   د4د    لوطنية  
أحمد  إلى  ان2  لسيد  للشركة 
 ، I 288357 لشه2 بطاقته  لوطنية 
وتوقيعهما بشكل منفصل على  ميع 
 ( عد   لوثائق  لبنكية  ما   لوثائق 
قروض،شيكات، كمبياالت، تحويل، 
سح2، طل2 دفتف  لشيكات،  لرهن 
عمليات  لتحويل  كل  أو  لبيع...(و 
بيع،  شر ء،   ( و  لعقاري   لتجاري 
للسيد  مخصصة  ستكون  تبادل..( 
لشه2 أحمد و توقيعه بشكل منفرد 

على كل ما ذكر.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

د نبف 2020 تحت رقم 1313.
1128I

comptajouari

 AUTO ECOLE GROUPE DE
CONNAISSANCES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
 AUTO ECOLE GROUPE DE

CONNAISSANCES  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 ER 1 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 ÉTAGE RMILA 02 FERYATA

TAGZIRT EL KSIBA - 23000 بني 
مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
10917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AUTO ECOLE GROUPE DE

. CONNAISSANCES
 TENANT : غرض  لشركة بإ4جاز
 UNE ECOLE DE CONDUITE DES

. AUTOMOBILES
 ER  1  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ÉTAGE RMILA 02 FERYATA
بني   TAGZIRT EL KSIBA - 23000

مالل  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

حي   لسيدة حنان زهيف عنو نه) ( 
قصبة   67 رقم   02 بلوك   لرحمة 

تادلة 23350 قصبة تادلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  زهيف   حنان   لسيدة 
67 قصبة  02 رقم  حي  لرحمة بلوك 

تادلة 23350 قصبة تادلة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 2021/68.
1129I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

AAKKAR B-MELLAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الول 
بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب
AAKKAR B-MELLAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحسن  لثاني رقم 82  لطابق 

 لخامس  بني مالل 23000 بني مالل 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2713
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 د نبف   17 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم«   2.361.000,00«
إلى  درهم«   100.000,00« من 

»2.261.000,00 درهم« عن طريق:
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 726.
1151I
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FLASH ECONOMIE

 SEHMAOUI«
TRANSPORT»ST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ئتمانية   سبع  عيون
حي  نور    رقم  26    شارع   لحسن  

 لثاني
سبع    عيون      مكناس

   ST « SEHMAOUI TRANSPORT «
شركة محدودة  ملسؤولية » ش. م. 

م «
رأس مالها00, 000 100 درهم

حي نور  رقم 68 زنقة  ملنزه سبع 
عيون  لحا 2

رقم  لسجل  لتجاري 52065 
مكناس

 ملوضوع  تأسيس شركة 
بمقت�سى  هذه  لشركة  أسست 
 لعقد  لعرفي بتاريخ 18/12/2020 و 
 21/12/2020  ملسجل بالحا 2 في 
 ملتضمنة للبيانات  لتالية من طرف 
و لسيدة  أ4وب    لسيد  لسحماوي 

بسبا�سي  ها ر  
  خصائصها كالتالي 

 شكل   لشركة   شركة محدودة  
 ملسؤولية »ش.م.م«  

 SEHMAOUI TRANSPORT
ST««      :     لتسمية                                                                                                                  

نقل  ملستخدمين:     ملوضوع  
عامة  ميع  لعمليات  بصفة  و 
و  ملالية   ملنقولة  لعقارية  لتجارية 
 لتي 4مكن أن تتصل بصفة مباشرة 
أو  أو غيف مباشرة بموضوع  لشركة 
تطور  لشركة  إلى  تؤدي  آن  4مكن 

 ملذكورة.
 68   ملقر  ال تماعي حي نور  رقم 

زنقة  ملنزه سبع عيون  لحا 2  
سنة تبتدئ من تاريخ   99  ملدة   

تسجيل  لشركة 
رأسمال  لشركة     00, 000 100 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
كل و حدة منها 00, 100درهم منحت 

كالتالي 
 500 أ4وب    لسيد  لسحماوي 

حصة                                 00, 000 50 درهم                                                                                                      

500   حصة                                      لسيدة ها ر بسبا�سي 

000.00 50 درهم

4ر ع  لتسييف  تسييف  لشركة  

غيف  ملدة  أ4وب   للسيد  لسحماوي 

محدودة  

للسيد  وير ع  إلمضاء   إلمضاء  

ها ر  و لسيدة  أ4وب   لسحماوي 

بسبا�سي  ملدة غيف محدودة

 31 4نا4ر إلى   1 سنة  لشركة  من  

د نبف 

توزيع  ألرباح

بعد خصم  ملصاريف و  لتحمالت 
في  لقانون  إليها   لقانونية  ملشار 

 لتأسي�سي و بعد خصم 5%  لتكوين 

فان  لربح   الحتياطي  لقانوني 

 لصافي 4قسم بين  لشركاء كل حس2 

مال  رأس  في  حصصه  ال تماعية 

 لشركة
رقم   لتقييد  في   لسجل   لتجاري  

  52065 باملحكمة  لتجارية بمكناس 

عدد   تحت    25/01/2021 4وم  ثم 

225
1152I

FLASH ECONOMIE

GPC TEXTILE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 GPC TEXTILE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها:100.000 درهم 

مقرها  إل تماعي: زنقة سمية إقامة 

شهرز د 3، لطابق 5 رقم 22 بامليي 

-   لد ر  لبيضاء 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

269861

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

قرر   2020 أكتوبر   19  ملؤرخ بتاريخ 

و  ملسيف  لوحيد  لسيد   لشريك 

 لهطال عبد  لرحيم :

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة    
زنقة سمية إقامة  من  لد ر  لبيضاء 
بامليي   22 رقم   5 3، لطابق  شهرز د 

إلى طريق عين بر ة رقم 2  لطابق 1 

على  ليمين أمام كاريان  لحجر،عين 

 لسبع   لد ر  لبيضاء

من  لنظام   2 تعد4ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة-

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763526

1152I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

SNACK AZRG
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

SNACK AZRG »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 

ميمونة رقم 38 بني مالل 23000 بني 

مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2257

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2019 نونبف   29  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي:  

بقيمة   لزيادة في رأس مال  لشركة  

 ,00 من  لنقله  درهم   500.000,  00

980.000  درهم إلى  1.280.000,00 

حصة   9800 بزيادة  وذلك  درهم 

 د4دة بقيمة 100 درهم للو حدة. 

على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

رأسمال  من  ما4لي:  لتخفيض 

 لشركة بنسبة 1.295.500,00 درهم 

إلى  درهم   1.280.000,00 من  لنقله 

182.500,00 درهم.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  6:  لذي  رقم  بند 
رأسمال  لشركة  لحالي  ما4لي:  
هو184.500،00 درهم مجزء كالتالي 
:  لدحموني عبد  لعزيز 62.700،00 
درهم .  لدحموني فاطمة 60.900،00 
درهم.  لدحموني عتيقة 60.900،00 

درهم.
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي:  
 184.500،00 هو  رأسمال  لشركة 
1825 حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 
100 درهم للحصة  لو حدة مسجلة 
و محررة كاملة موزعة على  لشركاء 
عبد  لعزيز  :   لدحموني  كالتالي 
 609 ، لدحموني فاطمة  627 حصة 
حصة، لدحموني عتيقة 609 حصة. 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 672.

1155I

SOCIETE INNOV-FASHION

شركة انوف-فاشن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE INNOV-FASHION
 Av. Youssef Ibnou 5

Tachefine,2ème Etage N°3-
 TANGER ، 90000، Tanger

Maroc
شركة  نوف-فاشن شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

4وسف بن تاشفين، لطابق 
 لثاني، لرقم 3 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

107729
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 نوف-فاشن.
تسويق   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس  لجاهزة.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تاشفين، لطابق  بن  4وسف 
 لثاني، لرقم 3 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة رضو ن  ميمة عنو نه) ( 
12.طنجة  9،رقم  مزوق،زنقة  حي 

90000 طنجة  ملغرب.
حمزة  محمد   لسيد  وقال 
شارع  ز وية  زنقة  4بيزة  عنو نه) ( 
طنجة   .  لحسن  لثاني،25  لشقة2 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة رضو ن  ميمة عنو نه) ( 
12.طنجة  9،رقم  مزوق،زنقة  حي 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
شتنبف   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
.M09202058662  2020 تحت رقم
1158I

AL ASSASSE AFFAIRES

 CAN-CAPTER HIGH
CENTER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
 لشقة 5 أ  لعمارة 15  لطابق  لثاني 
زنقة سبو  ملد4نة  لجد4دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،50000
 CAN-CAPTER HIGH CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 

مر ان 2 شارع محمد 6  لعماررة 
ز1  لطابق  لثاني  لشقة رقم 03 و 
 لشقة رقم 02  - 50050 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4ونيو   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
CAN-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CAPTER HIGH CENTER
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستشار ت 

في تسييف  ملقاوالت.
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
6  لعماررة  محمد  شارع   2 مر ان 
و   03 ز1  لطابق  لثاني  لشقة رقم 
مكناس   50050  -   02 رقم   لشقة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 60.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيد عبد  لنبي متوفق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مو�سى خو خي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد رشيد مستف4ح :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة كوثر لخضر :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : متولي  عائشة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة مرية أكود4ر :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لنبي متوفق عنو نه) ( 
رقم 715 حي  لسالم توسيع 2 سيدي 

سعيد  50000 مكناس  ملغرب.

عنو نه) (  خو خي  مو�سى   لسيد 
حي  ملنتزه قطاع ب رقم 303  12090 

قنيطرة  ملغرب.
عنو نه) (  مستف4ح  رشيد   لسيد 
سيدي   3 توسيع  حي  لسالم   128

سعيد 50000 مكناس  ملغرب.
 لسيدة كوثر لخضر عنو نه) ( 62 
 50000  لطابق  لثاني تجزئة سلمة  

مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  متولي  عائشة   لسيدة 
رقم  بلوك  يم  عمارة  ألحباس 
 50000 سعيد  سيدي  10  لوفاق 

مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  أكود4ر  مرية   لسيدة 
 2 حي  لسالم  لتوسيع   715 رقم 
مكناس   50000 سعيد  سيدي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لنبي متوفق عنو نه) ( 
رقم 715 حي  لسالم توسيع 2 سيدي 

سعيد  50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   11 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 2206.

1159I

KAMAR BENOUNA

ECOVIS MOROCCO  ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC
ECOVIS MOROCCO  ش م م  
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 32 زنقة 
شرم  لشيخ  لطابق  لثاني مكت2 
رقم 8  - 20320  لد ر لبيضاء  

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.262569

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  15 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

مجموع  هاب  كريم  4وسف   لسيد 

 لحصص  لتي 4متلك في  لشركة   ي 

125 حصة  لى  لسيد نسيم كريم 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

د نبف   15 في   لجمع  لعام  ملؤرخ 

 125 قرر  ملصادقة على هبة   2020

حصة لفائدة  لسيد نسيم كريم 

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

 50.000 قرر  لزيادة في ر سمال من 

درهم  لى 100.000 درهم 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين  لسيد  ملهدي بنونة كمسييف 

قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  لبند  لسابع  لثامن و  لثالث و 

 الربعون من  لقو نين 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملساهمة

بند رقم 8:  لذي 4نص على ما4لي: 
ر سمال

على  4نص  23:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: تعيين مسييف

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763073.

1160I

CAGECO

INVICTA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CAGECO

29 شارع محمد  لسادس عمارة ف2 

 لرقم 10  لد ر  لبيضاء ، 20500، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

INVICTA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 شارع 

محمد  لسادس عمارة ج1 رقم 6 - 

20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.238587

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 22 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
عمارة  محمد  لسادس  شارع   29«
20500  لد ر لبيضاء   -  6 رقم  ج1 
صهي2  لرومي  »شارع  إلى   ملغرب« 
بلوك 39 رقم 20  لبفنو�سي - 20620 

 لد ر لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762201.

1162I

STE AK MISSION SARL AU

 STE ZAKI ALI LUXURY
IMMO SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
 STE ZAKI ALI LUXURY IMMO

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
صفرو رقم 223 زنقة  دة  لوفاء 2 

فاس 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

63613
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.ZAKI ALI LUXURY IMMO SARL

:  ميع ما  غرض  لشركة بإ4جاز 
في  لبناءو النعاش  4خص  ملقاولة 

 لعقاري

عامة  ميع  لعمليات  وبصفة 
 ملرتبطة بصفة مباشرة  و غيف مباشرة 
بالهدف  عاله و لتي من شانها تسهيل 

تطوير  لشركة .
طريق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 2 زنقة  دة  لوفاء   223 صفرو رقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : محمد  لطيبي    لسيد 
حصة بقيمة 90.000 درهم للحصة .
 لسيد زكرياء  لطيبي :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد محمد  لطيبي  
زنقة  دة   223 رقم  صفرو  طريق 

 لوفاء2 30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (  زكرياء  لطيبي   لسيد 
زنقة  دة   223 رقم  صفرو  طريق 

 لوفاء2 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لطيبي   لسيد 
زنقة  دة   223 رقم  صفرو  طريق 

 لوفاء2 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4وليوز   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2020/2058.
1163I

Sacofi

 ESPACE EL BARAKA ET EL
KHAIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

Sacofi
 2RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
 ESPACE EL BARAKA ET EL

KHAIER شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
أمال 1 تجزئة رقم 9 تيط 

مليل  لد ر لبيضاء - 29620  
 لد ر لبيضاء  ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.135839
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2015 أكتوبر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عثمان    )ة(  تفويت  لسيد 
100 حصة   تماعية من   لحريفي   
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
30 أكتوبر  )ة( خد4جة ساغي  بتاريخ 

.2015
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2016 تحت رقم 00598332.

1166I

select conseil

 AL AMAL STATION
SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
  AL AMAL STATION SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 131 شارع 

 نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 
 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AMAL STATION SERVICES

محطة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وقود.

 131  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  نفا  قامة  زور مكت2 11  لد ر 

20360  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لرحمان نا�سي  :  600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  للطيف نا�سي  :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  :  لسيد عبد  لحفيظ مسعودي 

150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

نا�سي   عبد  لرحمان   لسيد 
زنقة  بن خيف ن  لطابق   8 عنو نه) ( 

2 شقة 8  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب .

مسعودي   عبد  لحفيظ   لسيد 

عمارة   8 تجزئة  لبستان  عنو نه) ( 

ق ج لبد ر  لبيضاء    19 شقة  ج    2

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

نا�سي  عبد  للطيف   لسيد 
عنو نه) ( 53 زنقة عالل بن عبد هللا 
طابق 2 رقم 3  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مسعودي   عبد  لحفيظ   لسيد 

عمارة   8 تجزئة  لبستان  عنو نه) ( 

ق ج لبد ر  لبيضاء    19 شقة  ج    2

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762631.

1167I
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select conseil

BRÜCKE CENTER PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
BRÜCKE CENTER PRIVE  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 216  نو ل 
شارع عبد ملومن طابق 2  مكت2 رقم 

28  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287969

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BRÜCKE CENTER PRIVE
مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 للغات .
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 216  نو ل 
شارع عبد ملومن طابق 2  مكت2 رقم 
20000  لد ر   - 28  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غز ر  ها ر   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  غز ر  ها ر   لسيدة 

قم   27 رقم   7 بلوك  حي   لعنق 

20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  غز ر  ها ر   لسيدة 

قم   27 رقم   7 بلوك  حي   لعنق 

20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763721.

1168I

FLASH ECONOMIE

TBIB.COM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

 TBIB.COM « - S.A.R.L «

D’ASSOCIE UNIQUE

عادي،  قر ر  لغيف  بمقت�سى   -I

بتاريخ 23 د نبف 2020، قام  لشريك 

 TBIB.COM «  « لشركة   لوحيد 

 ،-S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

درهم،   200.000,00 رأسمالها 

بالد ر  لبيضاء  مقرها  ال تماعي 

شارع  لزرقطوني  لطابق   –   265–

للغرض   ،22 رقم  شقة   –  لتاسع 

» لتدري2   ألسا�سي للشركة بإضافة 

من   3 تعد4ل  ملادة  تم  و ملشورة«، 

وتحد4ث  لنظام   لنظام  ألسا�سي، 

 ألسا�سي للشركة.                      

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  II

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

تحت  فبف 4ر2021،   02 في   لبيضاء 

عدد 762028.
لالستخالص و لنشر

 ملسيف  ملشتفك

1169I

select conseil

COTECNA MAROC SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 

 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

COTECNA MAROC SA  »شركة  

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 62 شارع 

 نفا و شارع موالي 4وسف طابق 

3 رقم 32  لد ر  لبيضاء  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.225299

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 08 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تحويل   السهم 

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تعيين رئيس مجلس  الد رة   

على  4نص  03:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تعيين  د ريين

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  -:  لذي  رقم  بند 

من  لسيد  تحويل  السهم  ما4لي: 

 MATTHIEU DELORME

DOMINIQUE EDOUARD    لى 

 PETIT ROMAIN NICOLAS لسيد 

ADRIEN

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ETIENVRE تحويل  السهم من  لسيد

FABRICE EMMANUEL JEAN   لى 

 DANNAUD SEBASTIEN  لسيد 

JEAN PIERRE

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

 LAFONT تحويل  السهم من  لسيد 

 DOMINIQUE MARIE JOSEPH

THOMAS JEAN- لى  لسيد    JEAN

FREDERIC PAUL

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

 MATTHIEU قبول  ستقالة  لسيد 

 DELORME DOMINIQUE

 PETIT و تعيين  لسيد    EDOUARD

 ROMAIN NICOLAS ADRIEN
 د ري

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ETIENVRE قبول  ستقالة  لسيد 

و    FABRICE EMMANUEL JEAN

THOMAS JEAN- تعيين  لسيد 
FREDERIC PAUL  د ري

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

 LAFONT قبول  ستقالة  لسيد 

 DOMINIQUE MARIE JOSEPH

 DANNAUD JEAN  و تعيين  لسيد  
رئيس   SEBASTIEN JEAN PIERRE

ملجلس  الد رة   

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760790.

1171I

FLASH ECONOMIE

SOFT ROLOOKING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOFT ROLOOKING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

مرس  لسلطان  لشقة رقم 3 

 لطابق 1 - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOFT  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ROLOOKING

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 إلستشارة،تدري2 ، تصميم ، شر ء ، 

بيع ، تمثيل ، تصنيع ،معالجة وتعبئة 

مستحضر ت  وتصد4ر  و ستيف د 

 لتجميل و لعطورو ميع مستلزمات 

 لزينة و لعنا4ة.

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

مرس  لسلطان  لشقة رقم 3  لطابق 

1 - 20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بقال   لسيد رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : ربيع  هيبة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بقال  رشيد   لسيد 

222  ملد4نة  فيال  سيتي  كولف 

 لخضر ء بوسكورة  لنو صر 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 11  لسيدة هيبة ربيع عنو نه) ( 

ممر ما4ن  لطابق  لسفلي الرميطاج 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بقال  رشيد   لسيد 

222  ملد4نة  فيال  سيتي  كولف 

 لخضر ء بوسكورة  لنو صر 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 11  لسيدة هيبة ربيع عنو نه) ( 

ممر ما4ن  لطابق  لسفلي الرميطاج 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763976.

1173I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

LAKHAL AGRI AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

LAKHAL AGRI AGRO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 19 زنقة 

سعيدة درب  لسعد4ين مكناس  - 

50000 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21727

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  01 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    LAKHAL AGRI AGRO

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

سعيدة  زنقة   19 مقرها  إل تماعي 

 50000  - مكناس   درب  لسعد4ين 

عدم   : ل  نتيجة  مكناس  ملغرب 

 لتفاهم بين  لشركاء.

زنقة   19 و حدد مقر  لتصفية ب 

 - مكناس   درب  لسعد4ين  سعيدة 

50000 مكناس  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لكحل   لسيد)ة( 

عنو نه) ( درب حسان 2  إقامة مريم 

10090  لرباط  أكد ل     8 رقم  ب 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 22.

1175I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE REJDALI TRAVAUX

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 20 

4نا4ر 2021 تم إعد د  لقانون 

 ألسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE REJDALI TRAVAUX

. SARL

:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة .

قصر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 52000  - تافروخت  لريصاني  

 لر شيد4ة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  معرير  4وسف   لسيد 

 52000 قصر خطارة ملع2 كلميمة  

 لر شيد4ة  ملغرب.

 لسيد حسن  لر د لي  عنو نه) ( 

 52000 تافروخت  لريصاني   قصر 

 لر شيد4ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حسن  لر د لي  عنو نه) ( 

 52000 تافروخت  لريصاني   قصر 

 لر شيد4ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بانزكان  بتاريخ - تحت رقم 

.-

1177I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZYZ NEGOCE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE ZYZ NEGOCE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي قصر 

 لقصبة  لقد4مة لشرفا مدغرة 

 لر شيد4ة  - 52000  لر شيد4ة  

 ملغرب .

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2021 4نا4ر   29 في   ملؤرخ 

»ضخ  ملياه  من  نشاط  لشركة 

وأنابي2

» إلى »تجارة«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 57.

1178I

BUSINESS WAYS

BIOHEUR
 KOUNINA DI و شعارها  لثجاري

FOUNINA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

BIOHEUR و شعارها  لثجاري 

         KOUNINA DI FOUNINA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 

في  لطابق  ألول من مشروع مركز 

شريفية طريق أمزميز تجزئة رقم 12 

’ شريفية - 20023 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110879

 30 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 شتنبف 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
شعارها  لثجاري  و   BIOHEUR

.        KOUNINA DI FOUNINA

و بات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

سريعة : ساندويتش ’ بيتز  و مقهى..

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مركز  مشروع  من  في  لطابق  ألول 

 12 شريفية طريق أمزميز تجزئة رقم 

’ شريفية - 20023 مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيدة  لعبدوني سعد4ة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد أعلوشا عمر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

سعد4ة   لسيدة  لعبدوني 

عنو نه) ( أطلس كولف روسور شقة 
بلوك  لنخيل  لجنوبي   323 رقم 

20016 مر كش  ملغرب.

عنو نه) (  عمر  أعلوشا   لسيد 

 90060  لعو مة  لحجر  ألصفر  

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سعد4ة   لسيدة  لعبدوني 
عنو نه) ( أطلس كولف روسور شقة 
بلوك  لنخيل  لجنوبي   323 رقم 

20016 مر كش  ملغرب
عنو نه) (  عمر  أعلوشا   لسيد 
 90060  لعو مة  لحجر  ألصفر  

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120132.

1179I

karama conseil

SAKHR SOFT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

30000، فاس  ملغرب
SAKHR SOFT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 33 
 لشقة رقم 1 زنقة  سامة  بن زيد 

شارع  لجيش  مللكي فاس،  - 30000 
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAKHR SOFT

غرض  لشركة بإ4جاز :  العالميات  
)  لبفمجة . لتحليل.  لتسويق. لتجارة 
 / كر فيك...(  مصمم  و   اللكتفونية 

 الستيف د و لتصد4ر.
 33 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زيد  زنقة  سامة  بن   1 رقم   لشقة 
شارع  لجيش  مللكي فاس،  - 30000 

فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : صخر   لسيد  ملومني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  صخر   لسيد  ملومني 
فاس  وهابط  طالع  مكرر   7 رقم 

 لجد4د فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  صخر   لسيد  ملومني 
فاس  وهابط  طالع  مكرر   7 رقم 

 لجد4د فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 563/2020.

1181I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

PALAIS DE SOIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

PALAIS DE SOIE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 9 

 لسكن  النيق  لبساتين مكناس - 
50000 مكناس  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 د نبف   15 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 PALAIS DE ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    SOIE

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

مكناس  9  لسكن  النيق  لبساتين 

 : مكناس  ملغرب نتيجة ل   50000  -

بسب2  لظروف  إلقتصاد4ة  لسيئة .

 9 رقم  مقر  لتصفية ب  و حدد 

 - مكناس   لسكن  النيق  لبساتين 

50000 مكناس  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( علي   لعكري و عنو نه) ( 

9  لسكن  النيق  لبساتين  رقم 

مكناس  ملغرب   50000 مكناس 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 23.

1183I

CABINET CC ORGA

ENTREPRISE LM
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي  لطابق 

2 رقم 12  ملعاريف ، 20330، 

 لبيضاء  ملغرب

ENTREPRISE LM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 5 زنقة 

سلمون بن دحان عكاشة عين 

 لسبع - 20250  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.52517

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 4نا4ر   15  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم  الول:  لذي 4نص على 
بوفاة  لشريك  تم  إلعالم  ما4لي: 
توزيع  و  محمد  ملهاو�سي  و  ملسيف 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 إلر ثة  ملؤرخ في 29 د نبف 2020 .
قر ر رقم  لثاني:  لذي 4نص على 
محمد  نقل حصص  ملرحوم  ما4لي: 
حصة  ب8800  تقدر   ملهاو�سي  لتي 
ستوزع    تماعية  لى  لورثة  لتي 

عليهم حس2 عقد  الرثة
قر ر رقم  لثالت:  لذي 4نص على 
تعيين  لسيد عاصم  ملهاو�سي  ما4لي: 
 ENTREPRISE مسيف   د4د  لشركة 

LM خلفا للمرحوم محمد  ملهاو�سي
4نص  رقم  لر بع:  لذي  قر ر 
تحيين  لنظام  السا�سي  ما4لي:  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  رقم  الول:  لذي  بند 
من  لقانون   6 تعد4ل  لفصل  ما4لي: 
 ENTREPR ISE LMالسا�سي لشركة 
موزع  ر س  ملال  لشركة   ذ  صبح 
درهم   230000 كالتالي:  مال لطيفة 
 385000 عاصم  ملهاو�سي   لسيد 
حنان  ملهاو�سي  درهم  لسيدة 
و  لسيدة  كر م  درهم   192500

 ملهاو�سي 192500 درهم   
بند رقم  لثاني:  لذي 4نص على 
من  لقانون   7 تعد4ل  لفصل  ما4لي: 
 ENTREPR ISE LMالسا�سي لشركة 
كالتالي:  حصص  لشركة   ذ  صبح 
حصة  لسيد   2300 لطيفة   مال 
عاصم  ملهاو�سي 3850 حصة  لسيدة 
و  حصة   1925 حنان  ملهاو�سي 
 لسيدة  كر م  ملهاو�سي 1925 حصة    
بند رقم  لثالت:  لذي 4نص على 
ما4لي: تعد4ل  لفصل 12 من  لقانون 
تعيين  لسيد   : للشركة   السا�سي 
ملدة  كمسيف د4د  عاصم  ملهاو�سي 
 ENTREPRISE غيف محددة لشركة   
بالتوقيع  شرعا  تلتزم  لشركة    LM
 ، عاصم  ملهاو�سي  للسيد   لوحيد 

بالنسبة لكل  لعقود  ملتعلقة بها. 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763716.
1185I

select conseil

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELOPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 PRESTIGE MARRAKECH

DEVELOPMENT »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  نو ل 

شارع عبد ملومن مكت2 رقم 39  لد ر 
 لبيضاء 216  نو ل شارع عبد ملومن 
مكت2 رقم 39  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.388169
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 12 4نا4ر 2021 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
LA GRANDE EPICERIE

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762280.
1187I

select conseil

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELOPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELOPMENT »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  نو ل 
شارع عبد ملومن مكت2 رقم 39 

 لد ر  لبيضاء 131 شارع  نفا  قامة 
 زور مكت2 11  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.388169
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 05 نونبف 2020 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
L’ARTISAN BY PHILIPPE

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 753990.
1189I

select conseil

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELOPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 PRESTIGE MARRAKECH

DEVELOPMENT »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 216 

 نو ل شارع عبد ملومن مكت2 رقم 
39  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.388169
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2020 4وليوز   03 في   ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
L’ESPLANADE

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4وليوز 2020 تحت رقم 739256.
1190I

select conseil

 VARUN BEVERGES
MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ر ت
select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 VARUN BEVERGES MOROCCO

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 
propriete bretel province نو صر 

بوسكورة مجمع صناعي  لد ر 
 propriete bretel لبيضاء طريق 
province نو صر بوسكورة مجمع 
صناعي  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.229711

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 19 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تقرير  القتف ض و ضمانات
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

تقرير  القتف ض و ضمانات
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760237.
1192I

nador conseil sarl au

 FIBER SISAL MAROC SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 
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nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 FIBER SISAL MAROC SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  ال تماعي  لحي 

 لقد4م  لشرقي  لعروي  - 62000 
 لناظور  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12261
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 25 4نا4ر 2021 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
نشاط  لنقل  لطرقي  -  ضافة 
توضيح   - لفائدة  لغيف  للبضائع 
على  و لتصد4ر  نشاط  الستيف د  
:  ستيف د  ميع  ملو د   لشكل  لتالي 
مستحضر ت  و ملنتجات  لغذ ئية، 
ومو د  لبناء  و ملنسو ات   لتجميل 
و إللكتفونيات و أل هزة  ملنزلية ومو د 

 لتنظيف….(.
و لحرف  -تصد4ر  ملنتجات 
)منتجات  لصناعة   ليدوية 
و ملنتجات  لغذ ئية،   لتقليد4ة  

 لزر عية و لزيوت  لعطرية.
باملحكمة  .تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 260.
1193I

select conseil

 VARUN BEVERAGES
MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 VARUN BEVERAGES

MOROCCO »شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 

propriete bretel province نو صر 
بوسكورة مجمع صناعي  لد ر 

 propriete bretel لبيضاء طريق 
province نو صر بوسكورة مجمع 
صناعي  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.229711

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 30 شتنبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تحويل   السهم 
على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما4لي: تغييف رئيس مجلس  الد رة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 
 PARIKH تحويل   السهم من  لسيد 
 JAIN MADHUSUDAN  لى  لسيد 

KAMLESH KUMAR
بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 
 PARIKH قبول  ستقالة  لسيد 
تعيين  لسيد  و    MADHUSUDAN
رئيس   JAIN KAMLESH KUMAR

مجلس  الد رة  
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 752289.
1195I

زمر نية  مكت2  لدر سات  لحسابية و  ملالية

برموسيون ايموبيلييغ ال 
سلمان

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

زمر نية  مكت2  لدر سات  لحسابية 
و  ملالية

2, زنقة  لوطني طابق 1 شقة 1 ، 
20080،  لد ر لبيضاء  ملغرب

برموسيون  4موبيلييغ  ل سلمان 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 9  قامة  
 اليس  لطابق 2 شقة 17 ز وية 
شارع  لال 4اقوت وشارع  لعر ر  - 

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

برموسيون  4موبيلييغ  ل سلمان.

:  لتفويج  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.

9  قامة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ز وية   17 شقة   2  اليس  لطابق 

 - وشارع  لعر ر   4اقوت  لال  شارع  

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 
عنو نه) (  الندلس 3 زنقة 1 رقم 23 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 
عنو نه) (  الندلس 3 زنقة 1 رقم 23 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762239.

1198I

YF CONSULTING SERVICES

PLYTRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
PLYTRANS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 27 زنقة 
عمر  بن  لعاص إقامة إسماعيل 
مكت2 رقم 2  لقنيطرة. - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLYTRANS
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  على  لصعيد  لوطني   لبضائع 

 لدولي.  ستيف د وتصد4ر..
زنقة   27  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إسماعيل  إقامة  عمر  بن  لعاص 
 12000  - 2  لقنيطرة.  رقم  مكت2 

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هشام  لشه2   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  هشام  لشه2   لسيد 
222 مهد4ة  لشاطئ  تجزئة  لعامرية 
 لقنيطرة. 12000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هشام  لشه2   لسيد 
222 مهد4ة  لشاطئ  تجزئة  لعامرية 

 لقنيطرة. 12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81365.

1199I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L )A-U

أيوا مطال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة  ملغرب

أ4و  مطال شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لصفاح، 
حي سيدي بو معة،  لطابق  ألر�سي 

- 91000 شفشاون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أ4و    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مطال.
أشغال   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 
في  لصفقات   لبناء،  ملشاركة 

 لعمومية و أشغال مختلفة.
- بيع مو د  لبناء .

-  لتجارة بشكل عام.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  لصفاح، 
حي سيدي بو معة،  لطابق  ألر�سي 

- 91000 شفشاون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : وليد  لنبخوت   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : أ4وب  لنبخوت   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  وليد  لنبخوت   لسيد 
شفشاون   91000 حي دهار بن عياد 

 ملغرب.
 لسيد أ4وب  لنبخوت عنو نه) ( 
شفشاون   91000 حي دهار بن عياد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  وليد  لنبخوت   لسيد 
شفشاون   91000 حي دهار بن عياد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بشفشاون    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 12/2021.
1200I

sté   »LES TERRASSES DU VALLON « SARL AU 

HYGIENE PRO SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 sté   » HYGIENE PRO SERVICES
« SARL AU

حي نجيبة زنقة 88 رقم 11  لطابق 
 ألر�سي ، 90000، طنجة  ملغرب

HYGIENE PRO SERVICES شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجيبة 
زنقة 88 رقم 11  لطابق  ألر�سي - 

90000 طنجة . ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYGIENE PRO SERVICES

تسويق   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  الستهالكية  لشبه  لطبية.

 الستيف د و لتصد4ر

 ميع  لعمليات  لتجارية 

بهدف  صلة  لها  و لتسويقية  لتي 

 لشركة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي نجيبة 
 - 11  لطابق  ألر�سي  رقم   88 زنقة 

90000 طنجة . ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد سامي بن  لون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سامي بن  لون عنو نه) ( 

شارع موالي رشيد  قامة  ملجاهد4ن 

رقم 261 90000 طنجة . ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سامي بن  لون عنو نه) ( 

شارع موالي رشيد  قامة  ملجاهد4ن 

رقم 261 90000 طنجة . ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238663.

1203I

RAISON CONSEIL

STE EXPO ZALIJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE EXPO ZALIJ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

متجر،قطعة 8،تجزئة نسمة 

 نان  لورد سه2  لورد بالد 

بنسودة،فاس. - 30000 فاس 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.60621

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 30 نونبف 2020 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

نسمة  8،تجزئة  »متجر،قطعة  من 

بالد  سه2  لورد   نان  لورد 

فاس   30000  - بنسودة،فاس. 

9،تجزئة  »متجر،قطعة  إلى   ملغرب« 

سه2  لورد  نسمة  نان  لورد 

فاس    30000  - بنسودة،فاس.  بالد 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 551.

1202I

زمر نية  مكت2  لدر سات  لحسابية و  ملالية

سارة فليكس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

زمر نية  مكت2  لدر سات  لحسابية 

و  ملالية

2, زنقة  لوطني طابق 1 شقة 1 ، 

20080،  لد ر لبيضاء  ملغرب

سارة فليكس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 9  قامة  

 اليس  لطابق 2 شقة 17 ز وية 

شارع  لال 4اقوت وشارع  لعر ر  - 

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

سارة   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

فليكس.

تصنيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وبيع  الستيف د  شر ء   فرشة 

و لتصد4ر.

9  قامة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ز وية   17 شقة   2  اليس  لطابق 

 - وشارع  لعر ر   4اقوت  لال  شارع  

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 
عنو نه) (  الندلس 3 زنقة 1 رقم 23 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لكريم   لسيد  لشو دلي 
عنو نه) (  الندلس 3 زنقة 1 رقم 23 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762220.
1205I

 دكو كونسيل

OMEGA MONTAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 دكو كونسيل
26 حي  لريحان  لطابق 1  لشقة 2 
حي  لر حة. ، 20550،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
OMEGA MONTAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي 271 شارع 
 ملقاومة زنقة 17 حسنية 1 - 28830 

محمد4ة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17501

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 د نبف   15 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
-  ملقاولة  و  لبناء 
- تصنيع  ألنابي2.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 03 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 256.
1206I

FIDEREC

BLANC MARRAKECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BLANC MARRAKECH شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 28 دو ر 

بن كاوي تسلطانت سعادة مر كش - 
20000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23281
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2019 4ونيو   27  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    BLANC MARRAKECH
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
كاوي  بن  دو ر   28 مقرها  إل تماعي 
 20000  - تسلطانت سعادة مر كش 
مر كش  ملغرب نتيجة ل : بيع  ألصل 

 لتجاري.
28 دو ر  و حدد مقر  لتصفية ب 
بن كاوي تسلطانت سعادة مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب. 
و عين:

  Jean, Norbet Pierre  لسيد)ة( 
PERES و عنو نه) ( طريق  ريكة كلم 
 20000 مر كش  12.200  غو تيم 
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
12.200  غو تيم  طريق  ريكة كلم   :

مر كش
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120266.

1208I

 دكو كونسيل

MYWEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 دكو كونسيل
26 حي  لريحان  لطابق 1  لشقة 2 
حي  لر حة. ، 20550،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MYWEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي 19 زنقة 

أبو شجاع  لفر دي بورغون - 
20020  لد ر لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.221371

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

- بيع  ألحذ4ة بالتقسيط.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762285.

1211I

ste controle balance sarl

 CHARIKAT MANAZIL

NASSIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 CHARIKAT MANAZIL NASSIM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 1108 

تجزئة رياض  السماعيلية مر ان 

 لشطر2 شقة 2  - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHARIKAT MANAZIL NASSIM

:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.
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رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رياض  السماعيلية  تجزئة   1108
 50000  -   2 شقة  مر ان  لشطر2 

مكناس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد  لحبي2  لبوبكري 
درهم   100 بقيمة  حصة   20.000

للحصة .
  : عبد الاله  لحجوي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   20.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحبي2  لبوبكري 
  70 رقم   1 تجزئة  ملنارة  عنو نه) ( 

12200 سيدي سليمان  ملغرب.
عبد الاله  لحجوي   لسيد 
 3 سر ميطو   207 رقم  عنو نه) ( 
مكناس   50000 ليف ك  لتو ركة  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحبي2  لبوبكري 
 70 رقم   1 تجزئة  ملنارة  عنو نه) ( 
سيدي   12200 سليمان  سيدي 

سليمان  ملغرب
عبد الاله  لحجوي   لسيد 
 3 سر ميطو   207 رقم  عنو نه) ( 
 50000 مكناس  ليف ك  لتو ركة 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 700.

1215I

FLASH ECONOMIE

S K D DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 S K D DISTRIBUTION
شركة محدودة  ملسؤولية
رأس  ملال 99.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي:  26 شارع  لزرقطوني 
 لطابق  لتاني  لشقة رقم 6  

 لد ر لبيضاء.
 1 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 تم تأسيس شركة ذ ت  د نبف 

 لخصائص  لتالية:
 S K D  سم  لشركة: 

 DISTRIBUTION
 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية
شارع   26   :  ملقر  لرئي�سي  
 لزرقطوني  لطابق  لتاني  لشقة رقم 

6   لد ر  لبيضاء
:     ستيف د   لهدف  ألسا�سي 
وتوزيع   ميع  تصنيع  وتصد4ر 

 ملنتجات  ملصنعة و لتبغ  
 ملــــــدة: 99 سنة.

رأس  ملــــال: 99.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بقيمة   سهم   990 إلى 

مدفوعة بالكامل من نصي2:
-  لسيد ة  مك�سي كوثر 330 سهم.

 330 ضحى  مك�سي  ة   -  لسيد 
سهم.

-  لسيد  مك�سي سعد 330 سهم. 
: سيتولى تسييف  لشركة   لتسييـــــر 
ة   و   لسيد  كوثر  مك�سي  ة    لسيد 
مك�سي ضحى و   لسيد  مك�سي سعد   

ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت عدد 763728.

1217I

FLASH ECONOMIE

W&B SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

W&B SERVICES
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
رأس  ملال 100.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي:  26 شارع  لزرقطوني 
 لطابق  لتاني  لشقة رقم 6   لد ر 

 لبيضاء.

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذ ت   2021 4نا4ر 

 لخصائص  لتالية:
W&B SERVICES :سم  لشركة 

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

شارع   26   :  ملقر  لرئي�سي  
 لزرقطوني  لطابق  لتاني  لشقة رقم 

6   لد ر  لبيضاء
تطوير       :  لهدف  ألسا�سي 
نظم  ملعلومات   و ستشار ت 

و التصاالت
 ملــــــدة: 99 سنة.

درهم   100.000 رأس  ملــــال: 
 100 مقسمة إلى  لف سهم بقيمة  

درهم مدفوعة بالكامل من نصي2:
 1000 ملخيدة   سفيان  -  لسيد 

سهم.
 لتسييـــــر  : سيتولى تسييف  لشركة 
غيف  ملدة  ملخيدة   سفيان   لسيد 

محدودة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت عدد 763729.
1218I

select conseil

LABORATIORE  GALILEE
إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
LABORATIORE  GALILEE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 
29 شارع مو�سى بن نصيف و شارع 
غاليلي  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.282663

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 أبريل   21  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

تحويل شكل  لقانوني لشركة  ما4لي: 

من شخص د تي  لى شخص معنوي 

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

سعاد  وحيد  لسيدة  شريك  ما4لي: 

زغلول 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: شركة د ت مسؤولية محدودة 

بشريك

على  4نص  02:  لذي  رقم  بند 

 LABORATOIRE تسميتها   ما4لي: 

 GALILEE SARL AU

على  4نص  03:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: غرضها  لتجاري مختبف تحاليل 

طبية  و كل ما 4تعاق بهد 

على  4نص  02:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: مقرها  ال تماعي رقم 29 شارع 

مو�سى بن نصيف و شارع غاليلي  لد ر 

 لبيضاء

على  4نص  05:  لذي  رقم  بند 

من  إبتد ء   سنة   99 مدتها  ما4لي: 

تاريخ تأسيسه

على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 

ما4لي:  لسنة  ملالية تبتدئ في  الول 

من 4نا4ر و تنتهي في  خر د نبف من كل 

سنة

على  4نص  08:  لذي  رقم  بند 

 260.000 رأس مال  لشركة   ما4لي: 

حصة من   2600 إلى  درهم مقسمة 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

محررة كاملة لفائدة  لسيدة  زغلول 

سعاد

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 759657.

1220I
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L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

RINAMED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
RINAMED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لسعد4ين عمارة دعاء متجر رقم 2 
مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22237
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 
مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 592.

1221I

FLASH ECONOMIE

 FAKHAMAT AL ATLAS
TOBACCO COMPAGNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FAKHAMAT AL ATLAS 
TOBACCO COMPAGNE
شركة محدودة  ملسؤولية
رأس  ملال 99.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي:  26 شارع  لزرقطوني 
 لطابق  لتاني  لشقة رقم 6  

 لد ر لبيضاء.
 1 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 تم تأسيس شركة ذ ت  د نبف 

 لخصائص  لتالية:

 FAKHAMAT AL  سم  لشركة: 

ATLAS TOBACCO COMPAGNE

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية

شارع   26   :  ملقر  لرئي�سي  

 لزرقطوني  لطابق  لتاني  لشقة رقم 

6   لد ر  لبيضاء

:     ستيف د   لهدف  ألسا�سي 

وتوزيع   ميع  تصنيع  وتصد4ر 

 ملنتجات  ملصنعة و لتبغ  

 ملــــــدة: 99 سنة.
رأس  ملــــال: 99.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة   سهم   990  لى 

مدفوعة بالكامل من نصي2:

-  لسيد ة  مك�سي كوثر 330 سهم.

 330 ضحى  مك�سي  ة   -  لسيد 

سهم.

-  لسيد  مك�سي سعد 330 سهم. 

 لتسييـــــر     : سيتولى تسييف  لشركة 

ة   و   لسيد  كوثر  مك�سي  ة    لسيد 

مك�سي سعد    مك�سي ضحى و  لسيد  

ملدة غيف محدودة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت عدد 763730.

1222I

CANOCAF SARL

NORD DIRASSAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل مكان فرع تابع للشركة

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC

NORD DIRASSAT  »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

 لجيش  مللكي زنقة  لخنساء رقم 7، 

 لطابق  لثاني شقة رقم 3 - 62000 

 لناظور  ملغرب.

»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2573

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   07 في   ملؤرخ 

لشركة  تابع  فرع  مكان  تحويل 

إقامة  من    NORD DIRASSAT

 لسعادة، ملتقى شارع  لحسن  لثاني 

وشارع محمد  لخامس،  ملدخل »1«، 

 لطابق  لثامن رقم 120،  - -  لرباط  

 ملغرب إلى عمارة رياض  لنخيل، شقة 

7 سكتور 17 شارع  لنخيل  قامة حي 

 لرياض  - -  لرباط   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 13 4نا4ر 

2021 تحت رقم 88.

1223I

SHORA AUDITING

TUNNEL IT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK  N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

TUNNEL IT  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 

أحمد  ملجاطي إقامة  ألل2  لطابق 

 ألول رقم 8  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.226399

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  28 د نبف   ملؤرخ في 

عو د   مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 

 حمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 763068.

1222I

OREA

 LE MARCHE DES
GOURMETS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
 LE MARCHE DES GOURMETS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 زنقة 
و د زيز، طابق 2، رقم 2،  كد ل، 
 لرباط - 10010   لرباط   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.125603
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 نونبف   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بلمليح   ناد4ة  )ة(  تفويت  لسيد 
500 حصة   تماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( منى  لرفالي 

بتاريخ 07 أكتوبر 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110862.
1225I

select conseil

 VARUN BEVERAGES
MOROCCO SA

شركة  ملساهمة
رفع رأسمال  لشركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة221  لطابق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب
 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA  شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي نو صر 
بوسكورة منطقة صناعية  لد ر 
 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب .
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.229711

بمقت�سى  لجمع  لعام 
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نونبف   16 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة  رفع  تم   2020
درهم«   89.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   780.638.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   869.638.000«
د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 759616.
1226I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BEMBAL SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
BEMBAL SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 لورود 3   عو مة تجزئة 702 

 لطابق  الر�سي طنجة - 90000 
طنجة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112211

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEMBAL SARL

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

منتجات  مختلف  توزيع  و  وتصد4ر 

 لخاصة بالتغليف بصفة عامة 

وبيع  تحويل  و  وتصنيع   شر ء 

 ملنتجات  ملتعلقة بالتغليف .

:  قامة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لورود 3   عو مة تجزئة 702  لطابق 

طنجة    90000  - طنجة   الر�سي 

 ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بولعيش   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بولعيش   لسيد  حمد 

طنجة   702 لوط  تجزئة  لورود 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بولعيش   لسيد  حمد 

طنجة   702 لوط  تجزئة  لورود 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238629.

1227I

FIDULONIA

 STE RASOUL ALUMINIUM

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 STE RASOUL ALUMINIUM

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي عين 
حوزي  لحي  إلد ري شفشاون - 

91000 شفشاون  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.727

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  22 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 STE RASOUL  لشريك  لوحيد 
مبلغ    ALUMINIUM SARL AU
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
حوزي  لحي  عين  مقرها  إل تماعي 
 إلد ري شفشاون - 91000 شفشاون 
 ملغرب نتيجة ل : أزمة قطاع  لتجارة.
عين  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - شفشاون  حوزي  لحي  إلد ري 

91000 شفشاون  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( ربيع    دي و عنو نه) ( 
 قامة رأس  ملاء 1 شارع  ملغرب  لعربي 
كمصفي  شفشاون  ملغرب   91000

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بشفشاون  بتاريخ 21 4نا4ر 

2021 تحت رقم 17/2021.
1228I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BATIAVIE SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب

BATIAVIE SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

ماسوتليد  لشروق ب  لطابق  لر بع 
رقم 57 دو ر بني توزين طنجة  - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112219

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BATIAVIE SARL

مختلف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 عمال  لبناء 

 ميع  عمال  لهندسة  ملدنية .

مجمع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

ماسوتليد  لشروق ب  لطابق  لر بع 
 - طنجة   توزين  بني  دو ر   57 رقم 

90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : عزيز  لصغيف    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عزيز  لصغيف    لسيد 

حاج  كريمة  تجزئة   ملجمع  لحسني 
 90000 طنجة    05 رقم   20  قامة 

طنجة  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عزيز  لصغيف   لسيد 
حاج  كريمة  تجزئة   ملجمع  لحسني 
 90000 طنجة    05 رقم   20  قامة 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238812.
1229I

nador conseil sarl au

NOVA LAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
NOVA LAND شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موسكو رقم 02  لطابق  لتاني شقة 
رقم 02 لعري  لشيخ  - 62000 

 لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NOVA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LAND
توطين   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لشركات.
وبيع  ال هزة  وتصد4ر  -  ستيف د 

 اللكتفونية.
- خدمات  لوسائط  ملتعددة            
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
02  لطابق  لتاني شقة  موسكو رقم 
 62000  - لعري  لشيخ    02 رقم 

 لناضور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مصطفى  شن   لسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 200   : بوروق   سفيان   لسيد 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 لسيد مجمد  لرطبي :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مصطفى  شن   لسيد 
 9 رقم   16 زنقة  ميمون  حي  والد 

 لناضور 62000  لناضور  ملغرب.

عنو نه) (   لسيد سفيان بوروق  
62000  لناضور  حي  لركوالريس   

 ملغرب.

عنو نه) (  مجمد  لرطبي   لسيد 

فرنسا 0000 ***** ****.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مصطفى  شن   لسيد 
  9 رقم   16 زنقة  ميمون  حي  والد 

62000  لناظور  ملغرب

عنو نه) (   لسيد سفيان بوروق  
62000  لناظور  حي  لركوالريس   

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 22 4نا4ر 

2021 تحت رقم 156.

1230I

PRO INTERNATIONAL

بروأنترنسيونال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PRO INTERNATIONAL

 Place Mozart ,Rue Ibn Marhal

 Résidence Amal B N° 6 4 éme

 étage N° 9 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

بروأنتفنسيونال شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5،شارع 

4وسف  بن تاشفين  لطابق 2،رقم 3 

MAROC طنجة - 90000 طنجة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2013 ماي   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بروأنتفنسيونال.

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

ت  ما لخد و  لتعشيف  ، لنقل  

 للو ستكية.

5،شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

2،رقم  تاشفين  لطابق  4وسف  بن 

.MAROC 3 طنجة - 90000 طنجة

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : زهيف  عو ن   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة عاقل نسرين :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نسرين  عاقل   لسيدة 

 TANJA BALIA LOTS FACINTA N

.398 90000 TANGER MAROC

عنو نه) (  زهيف  عو ن   لسيد 

 TANJA BALIA LOTS FACINTA N

.398 90000 TANGER MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زهيف  عو ن   لسيد 

 TANJA BALIA LOTS FACINTA

N398 90000 TANGER MAROC

عنو نه) (  نسرين  عاقل   لسيدة 
 TANJA BALIA LOTS FACINTA N

398 90000 TANGER MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4ونيو   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2013 تحت رقم 118092.
1231I

OREA

Le marché des gourmets
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
Le marché des gourmets شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي 55 زنقة 
و د زيز، طابق 2، رقم 2،  كد ل، 

 لرباط - 10010  لرباط .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.125603

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2020 نونبف   19  ملؤرخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110862.
1232I

FITARCO

HTMA CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

  HTMA CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 122 
ود د4ة   لخيف   لركادة  85000 

تيزنيت  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 HTMA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. CONSTRUCTIONS
:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء 
مفاوض .

 122  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ود د4ة   لخيف   لركادة  85000 تيزنيت 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد لعالي   محمد  4ت   لسيد 
150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 150   :  لسيد  لحسن  4ت تيزي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لعالي   محمد  4ت   لسيد 
عنو نه) ( 17 تجزئة تيزنيت3  85000 

تيزنيت   ملغرب.
تيزي   لسيد  لحسن  4ت 
  1 رقم   3 عنو نه) (  مرشيش  ملنار 

20000 مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد لعالي   محمد  4ت   لسيد 
عنو نه) ( 17 تجزئة تيزنيت3  85000 

تيزنيت  ملغرب
تيزي   لسيد  لحسن  4ت 
  1 رقم   3 عنو نه) (  مرشيش  ملنار 

20000 مر كش   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 25.
1232I

sofoget

AGRI BENDYAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AGRI BENDYAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 

59 إقامة موالي عبد لعزيز شارع 

موالي عبد لعزيز ررقم 2 - 12000  

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AGRI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BENDYAR

:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لفالحية

بيع مو د  لفالحية

نقل  لبضائع

أشغال عامة و أعمال  لبناء.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :   لقنيطرة 

شارع  عبد لعزيز  موالي  إقامة   59

  12000  -  2 موالي عبد لعزيز ررقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بند4ار   لسيد   و د 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد   و د بند4ار : 1000 بقيمة 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بند4ار   لسيد   و د 
12000  لقنيطرة   لقنيطرة  ملغرب 

 لقنيطرة.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بند4ار   لسيد   و د 

 لقنيطرة 12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81302.

1236I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

OULALAE SRI KAM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس  ملغرب

OULALAE SRI KAM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

طنطة رقم 39 حنيف زهور  س - 
30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
65991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OULALAE SRI KAM

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة

 عمال بناء

مخطط  لبناء للطرق و ملباني.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - زهور  س  حنيف   39 رقم  طنطة 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد كمال صريصرة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد كمال صريصرة عنو نه) ( 

شارع  السماعيلية زنقة فنيزويال رقم 

28 زهور 1فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد كمال صريصرة عنو نه) ( 

شارع  السماعيلية زنقة فنيزويال رقم 

28 زهور 1فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 532.

1237I

FIDUCOMPETENCES

كيب سطور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

كي2 سطور شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
شارع  لطبفي و شارع  بو  لعباس 
 لعزفي  لطابق  لسفلي محل رقم 

8  ملعاريف - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
كي2   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سطور.
تركي2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لكهرباء.
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  بو  لعباس  و  شارع  لطبفي 
 8  لعزفي  لطابق  لسفلي محل رقم 
20000  لد ر  لبيضاء   -  ملعاريف 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لبوحري محمد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لبوحري محمد  عنو نه) ( 
زنقة  بو حسن  لصغيف ط   29 رقم 
20000  لد ر  29  ملعاريف  2  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لبوحري محمد  عنو نه) ( 
زنقة  بو حسن  لصغيف ط   29 رقم 
20000  لد ر  29  ملعاريف  2  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762375.

1238I

FIDUCOMPETENCES

عنبري أسبيطاليتي جروب - 
AHG

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
 AHG - عنبفي أسبيطاليتي  روب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 219 زنقة 
مصطفى  ملعاني  لطابق 3  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
عنبفي   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.AHG - أسبيطاليتي  روب
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستشارة و 

تسييف  لفنادق.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 219 زنقة 
مصطفى  ملعاني  لطابق 3  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ملالك سرغيني عنبفي 
 100 حصة بقيمة   1.000   : حسني 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  ملالك سرغيني عنبفي 
ممر  لحد ئق   202 حسني عنو نه) ( 
 3 5  لطابق  درج   2  قامة  اردن 
20000  لد ر  لبيضاء   17  لشقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  ملالك سرغيني عنبفي 
ممر  لحد ئق   202 حسني عنو نه) ( 
 3 5  لطابق  درج   2  قامة  اردن 
20000  لد ر  لبيضاء   17  لشقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762376.

1239I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

REMOSAL TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
REMOSAL TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
لفطيحات شارع  لشيخ محمد 

لغظف رقم 373 - 73000  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REMOSAL TRANS

-نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف

-نقل  ملستخدمين لحساب  لغيف.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

محمد  شارع  لشيخ  لفطيحات 

73000  لد خلة   -  373 لغظف رقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : محمد  الشقر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : رضو ن  هبيهي2   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : حمادي  منصور   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  حمد سالم حمادي :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  الشقر   لسيد 
 1055 رقم   12 زنقة  حي  لسالم 

73000  لد خلة  ملغرب.

 لسيد رضو ن  هبيهي2 عنو نه) ( 

 73000  305 حي و دي  لشياف رقم 

 لد خلة  ملغرب.

 لسيد منصور حمادي عنو نه) ( 

محمد  شارع  لشيخ  لفطيحات  حي 

73000  لد خلة   372  الغظف رقم 

 ملغرب.

حمادي  سالم   لسيد  حمد 

 22 رقم  لفطيحات  حي  عنو نه) ( 

73000  لد خلة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رضو ن  هبيهي2 عنو نه) ( 

 73000  305 حي و دي  لشياف رقم 

 لد خلة  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 168.

1220I

CABINET CC ORGA

 HARAMOUS

CONSTRUCTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي  لطابق 

2 رقم 12  ملعاريف ، 20330، 

 لبيضاء  ملغرب

 HARAMOUS CONSTRUCTION

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 27 

شارع لاللة 4اقوت  لطابق 5  - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.339695

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   15  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  الول:  لذي 4نص على 

بوفاة  لشريك  تم  إلعالم  ما4لي: 

و  محمد  ملهاو�سي  و  ملسيف   لوحيد 

 لرسم 
ً
توزيع حصصه على  لورثة تبعا

 إلر ثة  ملؤرخ في 29 د نبف 2020 .

قر ر رقم  لتاني:  لذي 4نص على 

محمد  نقل حصص  ملرحوم  ما4لي: 

حصة  ب1000  تقدر   ملهاو�سي  لتي 

ستوزع    تماعية  لى  لورثة  لتي 

عليهم حس2 عقد  الرثة

قر ر رقم  لثالث:  لذي 4نص على 

تعيين  لسيد عاصم  ملهاو�سي  ما4لي: 

 HARAMOUS مسيف   د4د  لشركة 

للمرحوم  خلفا   CONSTRUCTION

رقم  لر بع:  قر ر  محمد  ملهاو�سي 

 لذي 4نص على ما4لي: تحيين  لنظام 

 السا�سي للشركة

4نص  رقم  لر بع:  لذي  قر ر 

تحويل  لشكل  لقانوني  ما4لي:  على 

مسؤولية  ذ ت  شركة  من  للشركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد  لى  محدودة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

4نص  رقم  الول:  لذي  بند 

من  تعد4ل  لفصل3  ما4لي:  على 

 لقانون  السا�سي للشركة  ذ  صبح 

ذ ت  شركة  للشركة  شكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة

بند رقم  لتاني:  لذي 4نص على 
من  لقانون   6 تعد4ل  لفصل  ما4لي: 

 HARAMOUSلشركة  السا�سي 

CONSTRUCTION   ذ  صبح ر س 

كالتالي:  مال  موزع   ملال  لشركة 

درهم  لسيد عاصم   12500 لطيفة 

 ملهاو�سي 23700 درهم  لسيدة حنان 

و  لسيدة  درهم   21900  ملهاو�سي 

 كر م  ملهاو�سي 21900 درهم

بند رقم  لثالث:  لذي 4نص على 
من  لقانون   7 تعد4ل  لفصل  ما4لي: 

 HARAMOUSلشركة  السا�سي 

CONSTRUCTION  ذ  صبح 

حصص  لشركة كالتالي:  مال لطيفة 

حصة  لسيد عاصم  ملهاو�سي   125

حصة  لسيدة حنان  ملهاو�سي   237

219 حصة و  لسيدة  كر م  ملهاو�سي 

219 حصة 

بند رقم  لر بع:  لذي 4نص على 
ما4لي: تعد4ل  لفصل16 من  لقانون 

 السا�سي للشركة  د تم تعيين  لسيد 

ملدة  كمسيف د4د  عاصم  ملهاو�سي 

 HARAMOUS لشركة  محددة  غيف 

تلتزم  لشركة   CONSTRUCTION

شرعا بالتوقيع  لوحيد للسيد عاصم 

لكل  لعقود  بالنسبة   ،  ملهاو�سي 

 ملتعلقة بها. 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763715.

1221I

SOFTMAN62

كابيلو فود

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

softman64

129 شارع لال  لياقوة  لد ر  لبيضاء 

، 20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

كابيلو فود شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لر سين شارع موالي رشيد فضاء 

بورت دو أنفا رقم 3 - 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

320825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2015 فبف 4ر   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

كابيلو   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

فود.

مقهى   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

ومحل للو بات  لسريعة.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

فضاء  رشيد  موالي  شارع   لر سين 

- 20100  لد ر   3 بورت دو أنفا رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سلوى موصليح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سلوى موصليح عنو نه) ( 
إقامة  سافو   زنقة  مكرر   02
حي   5 21  لطابق  رقم  صباح شقة 
 20360  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سلوى موصليح عنو نه) ( 
إقامة  سافو   زنقة  مكرر   02
حي   5 21  لطابق  رقم  صباح شقة 
 20360  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2015 تحت رقم 569253.
1222I

FLASH ECONOMIE

OMIS IMPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

(OMIS IMPORT(ومس لالستيف د 
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 500.000،00 درهم
 ملقر  إل تماعي 57 زنقة  بو عالء 
 لزهار حي  ملستشفيات -  لد ر 

 لبيضاء
 لزيادة في رأسمال  لشركة

)1-بمقت�سى  لقر ر  لجماعي 
لشركاء  لشركة  ملسماة   ومس 

 (OMIS IMPORT(لالستيف د
  ملنعقد بتاريخ فاتح فبف 4ر 2021، 

تقرر ما 4لي:
رأسمال  لشركة  في  ·  لزيادة 
درهم   500.000.00 قدره   بما 
درهم  لى   500.000.00 من  لرفعه 

1.000.000.00 درهم.
· تحيين  لقانون  ألسا�سي

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   -  )2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
فبف 4ر     5 بتاريخ   بتاريخ   لبيضاء 

2021تحت 762322
قصد  لنشر و  إلعالن

1223I
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CABINET RAMI EXPERTISE

JM DIGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

JM DIGITAL  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي فاس ، 

شارع عبد  لكريم  لخطابي  عمارة 

بن مو�سى  لجو ش   لطابق  لثاني - 

30000 فاس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DIGITAL

 ، مبفمج   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

محلل ، مصمم كمبيوتر .

 ، فاس   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عمارة  عبد  لكريم  لخطابي   شارع 

 - بن مو�سى  لجو ش   لطابق  لثاني 

30000 فاس   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد  بر هيم  ملاموني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم  ملاموني عنو نه) ( 
لشبونة  زنقة   69 شارع  لكر مة 

 لزهور1 فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  بر هيم  ملاموني عنو نه) ( 
لشبونة  زنقة   69 شارع  لكر مة 

 لزهور1 فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   22 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3682.

1225I

فا4يك

VANIDOSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فا4يك
رقم 12 شارع  لحسن  لتاني م.ج 

فاس. ، 30000، فاس  ملغرب
VANIDOSA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 25 تجزئة 

فاس سيتي سانتف )محل( ملع2 
 لخيل   - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
62877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VANIDOSA
صالون   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

للتجميل.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 25 تجزئة 
ملع2  )محل(  سانتف  سيتي  فاس 

 لخيل   - 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   :  لسيد عمر نقاز  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : عذر ء  لتيجاني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 9 عنو نه) (  نقاز  عمر   لسيد 

تجزئة  لهو ء  لجميل 3 م.ج  30000 

فاس  ملغرب.

 لسيدة عذر ء  لتيجاني عنو نه) ( 

م.ج    3 تجزئة  لهو ء  لجميل   9

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 9 عنو نه) (  نقاز  عمر   لسيد 

تجزئة  لهو ء  لجميل 3 م.ج  30000 

فاس  ملغرب

 لسيدة عذر ء  لتيجاني عنو نه) ( 

م.ج    3 تجزئة  لهو ء  لجميل   9

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3229.

1226I

ADERJ MINING COMPANY

ADERJ MINING COMPANY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ADERJ MINING COMPANY

شارع  اللة 4اقوت و زنقة  لعرعار 

إقامة ڭاليز ) )GALIS ( عمارة 

9  لطابق 2 شقة 17 ، 20000، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 ADERJ MINING COMPANY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  

اللة 4اقوت و زنقة  لعرعار إقامة 

ڭاليز ) )GALIS ( عمارة 9  لطابق 

2 شقة 17  لد ر لبيضاء 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ADERJ : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MINING COMPANY

غرض  لشركة بإ4جاز :   ستخر ج 

و ستغالل ومعالجة  ملعادن – شغال 

متنوعة – ستيف د-تصد4ر-تجارة..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع  اللة 

 ( 4اقوت و زنقة  لعرعار إقامة ڭاليز 

)GALIS ( عمارة 9  لطابق 2 شقة 17 

20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لياس   رود  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لياس   رود  

بوسكورة   27 فيال   نان بوسكورة  

27182  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  لياس   رود  

بوسكورة   27 فيال   نان بوسكورة  

27182  لد ر لبيضاء  ملغرب



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3686

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762219.

1228I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIETE MAGHREBINE

 D›EMBALLAGE DE

PLASTIQUE »PRODISACS«
إعالن متعدد  لقر ر ت

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAGHREBINE

 D›emballage de plastique

PRODISACS «« »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 12 

متف  لرقم 10 ال ونكييف - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.38229

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 فبف 4ر   01  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحد4ث  لقانون  قرر  لجمع  لعام 

 السا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم -:  لذي 4نص على ما4لي: 

بالقانون  بنود  تعد4ل  ي  4تم  لم 

 السا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762699.

1229I

FIDLOUK

LOCAZER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت  لقصر  لكبيف ، 

92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب

LOCAZER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 لليمون ب رقم 305 مشرع 
بلقصيفي - 16150 مشرع بلقصيفي 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.26877

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   LOCAZER

 90.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لليمون ب رقم 305 مشرع بلقصيفي 

بلقصيفي  ملغرب  مشرع   16150  -

نتيجة لحل  لشركة.

و عين:

 لسيد)ة( عزيز   لشن و عنو نه) ( 

مشرع   305 رقم  ب  حي  لليمون 
بلقصيفي  مشرع   16150 بلقصيفي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

حي  وفي   2021 4نا4ر   08 بتاريخ 
 لليمون ب رقم 305 مشرع بلقصيفي 

- 16150 مشرع بلقصيفي  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

4نا4ر 2021 تحت رقم 39.

1251I

FIDICOM

 STE YOUNES ET YAHYA DE

TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

 STE YOUNES ET YAHYA DE

TRANSPORT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر والد 

كيف د ئرة عين  لشقف عين  لشقف  

- 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE YOUNES ET YAHYA DE

. TRANSPORT

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف و  الشغال  ملختلفة .

: دو ر والد  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

كيف د ئرة عين  لشقف عين  لشقف  

- 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحر ري علي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : رشيد   لسيد  لحر ري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  علي    لسيد  لحر ري 

دو ر والد كيف د ئرة عين  لشقف عين 

 لشقف 30000 فاس  ملغرب.

عنو نه) (  رشيد   لسيد  لحر ري 

دو ر والد كيف د ئرة عين  لشقف عين 

 لشقف 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  علي    لسيد  لحر ري 

دو ر والد كيف د ئرة عين  لشقف عين 

 لشقف 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 602.

1252I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

ENTRAVAIL SUD
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب

ENTRAVAIL SUD  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

إدريس  ألول رقم 189    لعيون. - 

70000  لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28021

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   27  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

من  لسيد  حصة   3000 بيع  ما4لي: 

إلى  لسيد   لبطاح  مبارك   لبطاح 

محمد 

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

من  لسيد  حصة   3000 بيع  ما4لي: 

إلى  لسيد   لبطاح  مبارك   لبطاح 

هشام

على  4نص  03:  لذي  رقم  قر ر 

من  لسيد  حصة   2250 بيع  ما4لي: 

سعد4ة  إلى  لسيدة    لبطاح مبارك 

حا 2 
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على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
من  لسيد  حصة   2250 بيع  ما4لي: 
إلى  لسيدة   لبطاح  مبارك   لبطاح 

حنان
على  4نص  05:  لذي  رقم  قر ر 
تعيين   لسيد  لبطاح هشام  ما4لي: 
للشركة ملدة غيف محدودة إلى  مسيف  
 ان2  لبطاح مبارك و  لبطاح محمد 
على  4نص  06:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: تحويل  لشركة إلى شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  06:  لذي  رقم  بند 
للسيد  لبطاح  حصة   2500 ما4لي: 
للسيد لبطاح  حصة   3000 مبارك. 
حصة للسيد  لبطاح   3000 محمد. 
هشام. 2250 حصة للسيدة سعد4ة 
حا 2. 2250 حصة  لبطاح حنان .

على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 
تعيين   لسيد  لبطاح هشام  ما4لي: 
للشركة ملدة غيف محدودة إلى  مسيف  
 ان2  لبطاح مبارك و  لبطاح محمد 
على  4نص  02:  لذي  رقم  بند 
ما4لي: تحويل  لشركة إلى شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
08 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 206/2021.

1253I

تر مس

ترامس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

تر مس
عمارة 35 رقم 7 مشروع  لحسن 
 لثاني  لحي  ملحمدي ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تر مس  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 35 
رقم 7 مشروع  لحسن  لثاني  لحي 
 ملحمدي  - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.338603
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  12 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
تر مس   مبلغ رأسمالها 20.000 درهم 
 35 وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 
مشروع  لحسن  لثاني  لحي   7 رقم 
20000  لد ر  لبيضاء    -  ملحمدي  

 ملغرب  نتيجة ل : توقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب عمارة 35 
مشروع  لحسن  لثاني  لحي   7 رقم 
20000  لد ر  لبيضاء    -  ملحمدي  

 ملغرب . 
و عين:

و  عو دي   لسيد)ة(  لسعيد  
2 سيدي عبد  عنو نه) ( تجزئة رفيع 
20000  لد ر  لبيضاء   لرحمان  نفا 

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة(  مين   رشاد  و عنو نه) ( 
 20000 106  اللفة   186 رقم  شارع 
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب  

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 3060.

1255I

كار أكونتين

باتيطيرم فلويد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

كار أكونتين
تقاطع شارع عبد  ملومن و شارع 
 نو ل A216 طابق 3 رقم 19 ، 
20022،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باتيطيفم فلويد شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 2OP وعنو ن مقرها  إل تماعي

 OUM RABII GH1 MG C13  -

20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287757

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

باتيطيفم فلويد.

بيع   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وشر ء،  ستيف د و تركي2  ميع أنو ع 

ذلك سخانات  في  بما   ، مو د  لبناء 

سخانات  ملياه   ملياه  لكهربائية، 

بالطاقة  لشمسية، ألحو ض، 

تركيبات  لسباكة،

و بشكل عام أي مشاركة مالية   -

ذ ت  عقارية  أو  صناعية  أو  تجارية 

صلة مباشرة مع  لهدف أعاله أو أي 

هدف مماثل أو ذ ت صلة و ذلك أل ل 

تطورها أو تحولها و أ4ضا أي مشاركة 

شكل  بأي  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

تنتهج  بالشركات  لتي  من  ألشكال 

أهد ف مماثلة آو ذ ت صلة لتحقيق 

هذ   لهدف، 4جوز للشركة في  ميع 

 ألماكن في  ميع  ألعمال أو  لعمليات 

ألنها  أهميتها  و  طبيعتها  كانت  مهما 

تساهم أو 4مكن أن تساعد في تسهيل 

تنفيذ  ألنشطة  ملذكورة  تسهيل  أو 

أعاله و تسمح بطريقة مباشرة أو غيف 

مباشرة في حفظ  ملصالح  لتجارية أو 

 ملالية  لصناعية للشركة أو  لشركات 

 لتي تكون معها في  لعالقة عمل..

 2OP  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 OUM RABII GH1 MG C13  -

.20000 CASABLANCA MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : 4ونس   لسيد  لعتيق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  4ونس   لسيد  لعتيق 

 résidence les jardins de la

 corniche, villa 61, Boulevard

 Abdelhadi Boutaleb. 20000

.casablanca maroc

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  4ونس   لسيد  لعتيق 

 résidence les jardins de la

 corniche, villa 61, Boulevard

 Abdelhadi Boutaleb. 20000

casablanca maroc

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763589.

1257I

A2CONSEILS

 SOCIETE DE TRANSPORT

LAMSSAKI
شركة  لتضامن

تفويت حصص

A2CONSEILS

 Rue Al Farabi, Résidence Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT

LAMSSAKI شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إل تماعي 87 مر ان 

2 تمد4د  - 50000 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.37035

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 نونبف   10 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( عثمان  لطريبق 
590 حصة   تماعية من أصل 590 
4وسف  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملوساوي بتاريخ 20 نونبف 2020.
تفويت  لسيد )ة( عثمان  لطريبق 
 10 أصل  من  حصة   تماعية   10
خالد   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لفهمي بتاريخ 20 نونبف 2020.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
د نبف   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 2163.

1258I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

TSDC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف4د 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

TSDC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
موالي رشيد  لشطر  لثاني بلوك ج 
رقم 115 - 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35111

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.TSDC : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ4جاز :  الشغال و 
 لخدمات  ملختلفة
 لتجارة  لعامة

 الستف د و  لتصد4ر.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
موالي رشيد  لشطر  لثاني بلوك ج 

رقم 115 - 70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : بوتوميالت   لسيد  بر هيم 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوتوميالت   لسيد  بر هيم 
محمد  لزرقطوني  شارع  عنو نه) ( 
 70000   01 منطقة  لفيالت  لرقم 

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوتوميالت   لسيد  لحسين 
دو ر تنضلت  ملن تيزنيت  عنو نه) ( 

85000 تيزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
08 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 203/21.

1259I

JR CONSULTANTS SNC

MAJCAM GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

MAJCAM GROUP شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  26، 
شارع مرس سلطان في  لطابق 
 ألول، لشقة 3 - 20020  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAJCAM GROUP
:  لغرض   : غرض  لشركة بإ4جاز 
من  ملغرب  كل  في  هو  من  لشركة 

و لخارج:
و ميع  - لتد ول  لدولي و ملحلي، 
أنو ع  ملعامالت  لتجارية،بما في ذلك 
ذ ت  و لخدمات  معد ت  لحاسوب 

 لصلة.  
- ل2  ألعمال  لتجارية.

-إد رة  ملعلومات  القتصاد4ة 
و ملالية. 

-  لتد ول بشكل عام، في أي منتج 
قانوني؛ 

-  ملشاركة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 
في  ميع  ملعامالت  لتجارية

من  لكائنات  و حدة  تتصل  قد 
إنشاء  طريق  عن  أعاله   ملذكورة 

كائنات  د4دة
أو  و ملؤسسات،  - لشركات 
أو عن طريق   ملنظمات من أي نوع، 
 ملدخالت من  الشتف ك، شر ء عنو ن 
أو بأي  أو خيار   تماعي،  الندماج، 

طريقة أخرى. 
عام  ميع  لتجارية،  بشكل   -
أو  و لصناعية،  ملالية  و لخدمات، 
 إلعالن أو  ألور ق  ملالية أو  لعقار ت 
غيف  بشكل  أو  مباشرة  ذ ت  لصلة 
إلى أي من   ، كليا أو  زئيا   ، مباشر 

 لكائنات  ملذكورة أعاله ومن  ملرجح 
أن تعزز تنمية  ملجتمع..

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  26، شارع 
مرس سلطان في  لطابق  ألول، لشقة 

3 - 20020  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لحفيظ بن منصور 
شارع  لحسن  لثاني ز وية  عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء   لعبقرية 

 ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لحفيظ بن منصور 
شارع  لحسن  لثاني ز وية  عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء   لعبقرية 

 ملغرب 
تم  إل4د ع  لقانوني ب-  بتاريخ 28 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.
1260I

MA GLOBAL CONSULTING

 MOROCCO
INTERNATIONAL BRAND

إعالن متعدد  لقر ر ت

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية شارع عبد  ملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة،  لطابق  لر بع، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 MOROCCO INTERNATIONAL
BRAND »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
بوركون، زنقة  عفر  بن حبي2، 
رقم 3،  لطابق  ألول  - 20.000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.269353

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  31 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
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قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

إنريك  سانتيآكو   ستقالة  لسيد 

كاريطيفو إسكيل من مهامه كمصفي، 

إبر ء دمته

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين  لسيد  سانشيز سانطوس  وز 

قفل  لحين  كمصفي  د4د  لويس 

تصفية  لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 

ما4لي: تسييف  لشركة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762557.

1261I

STE ARSALAN CHAOUIA

 IMPORT EXPORT HARIT

AHMED SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع  لجيش  مللكي حي  ملعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 823 163 ص.ب

MAROC

 IMPORT EXPORT HARIT

AHMED SARL  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

حسنيية 2 رقم 162  لطابق  الول - 

26000 سطات  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2071

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  إلعالم  4نا4ر   07  ملؤرخ في 

بوفاة  لشريك  حمد  حاريت و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 د نبف   01 في   إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي :

 5   ، زرقاني   فاتحة   لسيد)ة( 

حصة .

 7   ، حاريت   عصمة   لسيد)ة( 

حصة .

 لسيد)ة( سارة حاريت  ،  7 حصة 

 7   ، حاريت   مالك   لسيد)ة( 

حصة .

 12   ، حاريت   عمر   لسيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

02 فبف 4ر   البتد ئية بسطات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 61/21.

1262I

Oussama Fadil

JAD BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Oussama Fadil

 Rue 107 n16 Ain chok ، 20000،

Casablanca Maroc

JAD BUSINESS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لهدى شارع محمد بلفريج إقامة  ج 

ش 2 إقامة 90  لطابق 3  لشقة رقم 

15 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JAD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BUSINESS

-مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألعمال و  لتوطين

- ملحاسبة.

إقامة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لهدى شارع محمد بلفريج إقامة  ج 

ش 2 إقامة 90  لطابق 3  لشقة رقم 

15 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : فضيل   لسيد  وسامة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد فياللي  لبوبر هيمي 4ونس :  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  وسامة فضيل عنو نه) ( 
زنقة 107 رقم 16 عين  لشق  20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيد فياللي  لبوبر هيمي 4ونس 

عمارة  رشيد  موالي  حي  عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  أ   6 شقة   13

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  وسامة فضيل عنو نه) ( 
زنقة 107 رقم 16 عين  لشق  20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 لسيد فياللي  لبوبر هيمي 4ونس 

عمارة  رشيد  موالي  حي  عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  أ   6 شقة   13

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 761883.

1262I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE TGM WORKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع  لجيش  مللكي حي  ملعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 823 163 ص.ب

MAROC

STE TGM WORKS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي ملويلحة 

01  لبفوج - 26252 سطات  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5539

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

STE TGM WORKS  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   500.000

 - 01  لبفوج   إل تماعي حي ملويلحة 

 : ل  نتيجة  سطات  ملغرب   26252

عدم توفر  ي نشاط لشركة.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

ملويلحة 01  لبفوج - 26252 سطات 

 ملغرب. 

و عين:

تكلموسين و   لسيد)ة( مصطفى  

دو ر  ملحرك حي لعمارشة  عنو نه) ( 

سطات  ملغرب   26252  لبفوج 

كمصفي )ة( للشركة.

و  تكلموسين  محمد    لسيد)ة( 

دو ر  ملحرك حي لعمارشة  عنو نه) ( 

سطات  ملغرب   26252  لبفوج 

كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة( عبد  لرحيم  تكلموسين 

و عنو نه) ( دو ر  ملحرك حي لعمارشة 

سطات  ملغرب   26252  لبفوج 

كمصفي )ة( للشركة.

و  تكلموسين  سعيد    لسيد)ة( 

 22300 دمنات  حي  يغيف  عنو نه) ( 

دمنات  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

02 فبف 4ر   البتد ئية بسطات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 62/21.

1265I
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كابيني كونسيلتينك رحاب

ELFBRO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

كابيني كونسيلتينك رحاب

8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

ELFBRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لدروة 

برشيد  قامة  ملنزل  لدروة 1 رقم 

12  لطابق  لسفلي - 26202  لدروة 

برشيد  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.217585

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

لحسن   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   90  لفوز ري 

)ة(  حصة لفائدة   لسيد   90 أصل 

د نبف   15 بتاريخ  4ونس   لفوز ري 

.2020

لحسن  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   80  لفوز ري 

)ة(  حصة لفائدة   لسيد   80 أصل 

 15 بتاريخ  تاكريم  لفوز ري  عبد 

د نبف 2020.

لحسن  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   80  لفوز ري 

)ة(  حصة لفائدة   لسيد   80 أصل 

عبد  لحق  لفوز ري بتاريخ 15 د نبف 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762622.

1266I

كابيني كونسيلتينك رحاب

ELFBRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

ELFBRO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  13 زنقة 
 حمد  ملجاطي  قامة  الل2  لطابق 

 الول رقم 8 حي  ملعاريف  لد ر 
 لبيضاء - 20330  لدر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.217585

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 15 د نبف 2020 تم  تحويل  
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من » 
13 زنقة  حمد  ملجاطي  قامة  الل2 
حي  ملعاريف   8 رقم   لطابق  الول 
 لد ر  لبيضاء - 20330  لدر  لبيضاء 
برشيد   قامة  » لدروة  إلى   ملغرب« 
12  لطابق  رقم   1  ملنزل  لدروة 
برشيد   26202  لدروة   -  لسفلي  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762622.
1267I

FLASH ECONOMIE

HIDAYYA EQUIPEMENTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HIDAYYA EQUIPEMENTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك ف1 رقم 10 - 70000  

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HIDAYYA EQUIPEMENTS

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معد ت  ملطابخ  لصناعية   لبناء 

و لتجارية.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
  70000 - 10  لوحدة بلوك ف1 رقم 

 لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لحسن  سمالل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسن  سمالل عنو نه) ( 

عميفة  أ4ت  تن  4ت  بر هيم  دو ر 

شتوكة 87100  4ت باها  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسن  سمالل عنو نه) ( 

عميفة  أ4ت  تن  4ت  بر هيم  دو ر 

شتوكة  87100  4ت باها  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   06 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 39.2021.

1268I

FLASH ECONOMIE

 SAIDANI CONSTRUCTION

MULTSERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SAIDANI CONSTRUCTION

MULTSERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مد4نة 

 لوحدة بلوك ج مكرر  - 70000 

 لعيون  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SAIDANI CONSTRUCTION

.MULTSERVICES

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة.

مد4نة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 70000  - مكرر   ج  بلوك   لوحدة 

 لعيون  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : سعيد ني  منيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعيد ني  منيف   لسيد 

شارع مكة عمارة  لديش رقم 9  لحي 

 الد ري  70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعيد ني  منيف   لسيد 

شارع مكة عمارة  لديش رقم 9  لحي 

 الد ري 70000   لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 30 د نبف 

2020 تحت رقم 3228.2020.

1269I

كابيني كونسيلتينك رحاب

ELFBRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

كابيني كونسيلتينك رحاب

8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

ELFBRO  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لدروة 

برشيد  قامة  ملنزل  لدروة 1 رقم 

12  لطابق  لسفلي - 26202  لدروة 

برشيد  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.217585

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  15 د نبف   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لفوز ري لحسن كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762622.

1271I

ORENJI

STE DOUZALL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ORENJI

32 شارع محمد  لخامس  لشقة 
رقم 2 حي  لحسني بركان ، 63000، 

بركان  ملغرب

STE DOUZALL SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 235 

تجزئة بلحسون طريق بوقنادل 

و دة - 62250 و دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32293

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 أبريل   16  ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 STE DOUZALL  لشريك  لوحيد 

 10.000 مبلغ رأسمالها    SARL AU

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

235 تجزئة بلحسون طريق بوقنادل 

62250 و دة  ملغرب نتيجة   - و دة 

صعوبة مو صلة  لنشاط لعدم   : ل 

 لحصول على صفقات.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 235 

تجزئة بلحسون طريق بوقنادل و دة 

- 62250 و دة  ملغرب. 

و عين:

و  حدو�سي  إلياس    لسيد)ة( 

 62900 عنو نه) (  لحي  لجد4د ز 4و 
ز 4و  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   30 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 92.

1273I

كابيني كونسيلتينك رحاب

 DENTAL GATEWAY

INTERNATIONAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

كابيني كونسيلتينك رحاب

8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 DENTAL GATEWAY

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 

 القحو ن  لرحمة رقم 1  لطابق 1 - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229981

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
سون  سونك  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة   تماعية   750 ميونك 

)ة(  750 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

د نبف   01 بتاريخ  4ونسونك   كيم  

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760771.

1275I

كابيني كونسيلتينك رحاب

 DENTAL GATEWAY

INTERNATIONAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

كابيني كونسيلتينك رحاب

8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 DENTAL GATEWAY

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي 10 زنقة 

 القحو ن حي  لرحمة رقم 1  لطابق 

1 - 20200  لد ر  لبيضاء .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229981

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 د نبف 2020 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760771.

1277I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

2NK IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

2NK IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  89 شارع 

2 مارس - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 2NK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IMMO
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إنشاء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

رأس  في  حصة  على  أو  الستحو ذ 

عن  بغض  لنظر  شركة،  أي  مال 

شكلها  لقانوني و لغرض منها، بهدف 

 لسيطرة أو  لتأثيف على أخد  لقر ر أو 

ببساطة تنفيذ  ستثمار مالي،

أكثف  وبشكل  -  الستشار ت 

و لدعم  عرض  لخدمات  تحد4ًد  

شكل  بأي   ، و لخبفة  و ملساعدة 

عن  لشركات  نيابة  من  ألشكال 

 لتابعة  في  لشؤون  ملالية و لقانونية 

وفي  إلد رة  وإد رة  ملو رد  لبشرية 

و إلستف تيجية  لتشغيلية   لعامة 

و لتنظيمية ،

 - حيازة أي أرض لتشييدها أو أي 

مبنى الستخد مها في تلبية  حتيا ات 

 لشركة أو  لشركات  لتابعة لها ،

أو تمثيل أو  ستيف د أو  -  قتناء   

تصد4ر أي مادة أو معد ت أو سلع أو 

أنو عها  بجميع  منتجات  ستهالكية 

الستغاللها ،

أو  توثيق  أو  در سة  أي  إ ر ء   -

تحليل أو بحث أو تدري2 4تعلق بهذ  

 لنشاط أو  ألنشطة ذ ت  لصلة،

معامالت  أي   ، عامة  وبصفة   -

منقولة أو  صناعية،  مالية،  تجارية، 

عقارية مرتبطة بشكل مباشر أو غيف 

بأحد  ألشياء  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

 ملحددة أعاله أو  لتي من  ملحتمل أن 

تعزز تطوير  لشركة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  89 شارع 

20000  لد ر  لبيضاء   - مارس   2

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ناصر  لحفيفي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : نو ل  لحفيفي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : كنزة  لحفيفي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ناصر  لحفيفي   لسيد 
 20000 ويد رو  لحسن  شارع   157

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة نو ل  لحفيفي عنو نه) ( 
زنقة  الل  لد4ن  صيوتي طابق   22

1 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  كنزة  لحفيفي   لسيدة 
 20000 ويد رو  لحسن  شارع   157

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ناصر  لحفيفي   لسيد 
 20000 ويد رو  لحسن  شارع   157

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 لسيدة نو ل  لحفيفي عنو نه) ( 
زنقة  الل  لد4ن  صيوتي طابق   22

1 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762510.
1278I

كابيني كونسيلتينك رحاب

 MONDIAL GATEWAY
INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د4د للشركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
8 شارع خريبكة  قامة د ر مبفوكة 

 لطابق 2  لشقة 20 ، 20250،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 MONDIAL GATEWAY
INTERNATIONAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 10 زنقة 

 القحو ن حي  لرحمة رقم 1  لطابق 
1 - 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229981
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  01 د نبف   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

4ونسونك كيم  كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760771.
1279I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PROMO GESTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
PROMO GESTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبي2، إقامة 
 ملشرق 2،  لطابق  ألول،  لشقة 

رقم 3  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROMO GESTION
شر ء،   -   : غرض  لشركة بإ4جاز 
وتأ يف  ميع  ألمو ل  ملنقولة  بيع 

وغيف  ملنقولة،
 - إد رة  ملباني،

وتشغيل  تأ يف  حيازة،  إنشاء،   -
 ميع  ملؤسسات  ملتعلقة باألنشطة 

 ملذكورة أعاله،
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إقامة  حبي2،  إبن  زنقة  بورغون، 
2،  لطابق  ألول،  لشقة   ملشرق 
20000  لد ر  3  لد ر  لبيضاء  رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 990   : ريزي  هولد4نك   لشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 10   :  لسيد عبد  لعزيز  لحريزي 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لشركة هولد4نك ريزي عنو نه) ( 
107، شارع عالل بن عبد هللا 20000 

 لرباط  ملغرب.
عبد  لعزيز  لحريزي   لسيد 
أحمد  زنقة  لقا�سي   ،28 عنو نه) ( 
20000  لرباط  بناني،  لسوي�سي  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لعزيز  لحريزي   لسيد 
أحمد  زنقة  لقا�سي   ،28 عنو نه) ( 
زنقة  لقا�سي   ،28 بناني،  لسوي�سي  
بناني،  لسوي�سي   لرباط  أحمد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762509.
1280I

BEN.COMPTA

STE PHOENIX MERYEM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع  لدرفوفي عمارة  إلتحاد 

 لسكنية  لطابق  لثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، و دة
STE PHOENIX MERYEM شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
 لدرفوفي عمارة  لدوحي  لطابق 

 الول شقة 2 - 60000 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHOENIX MERYEM
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
57 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 لدرفوفي عمارة  لدوحي  لطابق  الول 

شقة 2 - 60000 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مريم  بنعبيد   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مريم  بنعبيد   لسيدة 
كسرزنجا   فريج  بن  محمد  شارع 

61002 فكيك  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مريم  بنعبيد   لسيدة 
كسرزنجا   فريج  بن  محمد  شارع 

61002 فكيك  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   20 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 221.

1281I

CANOCAF SARL

RACHI PROMO 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
 RACHI PROMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي أوالد 
ميمون تجزئة  لسقلي، زنقة 65 رقم 

05 - 62000  لناظور   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.18115

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 4نا4ر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
غانم   نافع  )ة(  تفويت  لسيد 
152.570 حصة   تماعية من أصل 
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   152.570
رشيدة  رشيدة بتاريخ 02 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 251.

1282I

TCJ CONSEIL

 ALMAGHREB ALKABIR
ASSISTANCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

TCJ CONSEIL
 N°589 SECT 11 EXT HAY

 SALAM AV 20 AOUT SALE ،
11140، SALE MAROC

 ALMAGHREB ALKABIR
ASSISTANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 15 

شارع  البطال  لطابق  لر بع  كد ل 
 لرباط. - 10090  لرباط  كد ل 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ALMAGHREB ALKABIR  :

.ASSISTANCE

غرض  لشركة بإ4جاز : -1 مشغل 

سيارة  إلسعاف.

-2 تأ يف مكثف  الوكسجين.

-3  نقاد و سح2  ملركبات..
 15 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  البطال  لطابق  لر بع  كد ل 

10090  لرباط  كد ل   -  لرباط. 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد  تري محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة ويدوح  لهام :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  تري 
 08 رقم   119 حي  والد  بر هيم زنقة 

 لناظور 62999  لناظور  ملغرب.

 لسيدة ويدوح  لهام عنو نه) ( حي 
موالي  لعربي  لعلوي  زنقة   لكندي 
62999  لناظور  26  لناظور  رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  تري 
 08 رقم   119 حي  والد  بر هيم زنقة 

 لناظور 62999  لناظور  ملغرب

 لسيدة ويدوح  لهام عنو نه) ( حي 
موالي  لعربي  لعلوي  زنقة   لكندي 
62999  لناظور  26  لناظور  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110879.

1282I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

C-ED-T.D
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
C-ED-T.D  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة 2 
زنقة 2 رقم 22 - 73000  لد خلة 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9701

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تم تعيين  16 د نبف   ملؤرخ في 
مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( شرف 

 لد4ن عبد  لرحيم كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 05.

1285I

CANOCAF SARL

RACHI PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
RACHI PROMO  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي حي أوالد 
ميمون تجزئة  لسقلي، زنقة 65 رقم 

05 - 62000  لناظور   ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.18115

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 4نا4ر   18  ملؤرخ في 
غانم  مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة( 

نافع كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 251.

1286I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

ALLOPISRIMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

ALLOPISRIMA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبي2، إقامة 
 ملشرق 2،  لطابق  ألول،  لشقة 

رقم 3  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALLOPISRIMA

غرض  لشركة بإ4جاز : -  ستيف د، 

بيع و توزيع بالتقسيط  ميع  شر ء، 

 ملنتجات، لسلع أو  لبضائع.

متا ر  وتشغيل  حيازة  إنشاء،   -

أو  ملنتجات،  هذه  ألصناف  لبيع 

 ملو د  لغذ ئية أو  لبضائع في  ملغرب 

توفيف  ميع  لخدمات   ، وفي  لخارج 

 ملحتملة.

-  لشر ء،  لتصنيع،  لبيع، 

 لتمثيل،  لتكييف و لتعبئة، وبشكل 

عام  ميع  لعمليات أو  لخدمات  لتي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بهذه  ألصناف،  ملنتجات،  ملو د 

 لغذ ئية و لبضائع.

-  قتناء، تشغيل أو بيع أي عالمات 

تجارية أو  متياز ت أو بر ء ت  ختف ع 

تتعلق بأنشطتها،

و بشكل عام،  ميع  ملعامالت   -

أو  أو  ملنقولة  أو  ملالية   لتجارية 

 لعقارية  ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بغرض  لشركة أو  لتي 4حتمل 

أن تساهم في تطويرها.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
إقامة  حبي2،  إبن  زنقة  بورغون، 

2،  لطابق  ألول،  لشقة   ملشرق 
20000  لد ر  3  لد ر  لبيضاء  رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : سعيد  لعلمي   إدريس   لسيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سعيد  لعلمي   إدريس   لسيد 

محج  لخليج  لعربي   06 عنو نه) ( 

أنفا   20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سعيد  لعلمي   إدريس   لسيد 

محج  لخليج  لعربي   06 عنو نه) ( 

أنفا   20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762558.

1287I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE IJAR CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة  مال  لد4ن  ألفغاني 

 لطابق  لر بع شقة رقم 1 و دة. ، 

60000، و دة  ملغرب

STE IJAR CAR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

درفوفي رقم 12 و دة - 60000 

و دة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19707

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 نونبف   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«

درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   12 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2950.

1288I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

C-ED-T.D
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 

صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

C-ED-T.D شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

2 زنقة رقم 2 رقم 22 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9701

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( بشرى  لدي 50 

حصة   تماعية من أصل 50 حصة 

لفائدة   لسيد )ة( عبد  لرحيم شرف 

 لد4ن بتاريخ 16 د نبف 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 05.

1289I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LAMBIS

إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف4د 

2609 ، 20000، مر كش  ملغرب

LAMBIS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: إقامة 

 لبفج IIIمحل رقم 1, شارع يعقوب 

 ملنصور حي بوكار كليز - 20000 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.82027

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  03 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
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قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

بيع  ميع  لحصص  ال تماعية 

)200 حصة   تماعية (  لتي 4متلكها 

شركة  في   لسيد  لحسين  خر ز 

لفائدة  لسيدة   »LAMBIS (SARL(«

أنتونيال فانييني بارنتي

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

و   ستقالة  لسيد  لحسين  خر ز 

تعيين  لسيدة أنتونيال فانييني بارنتي 

مسيفة وحبدة

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

منح توقيع  لشركات  ملصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدون  ومنفصل  فردي 

للسيدة أنتونيال فانييني بارنتي

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ،6  ،3  ،1  ملو فقة على تعد4ل  ملو د 

7 و 13 من  لقانون  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120371.

1290I

FIDUCIAIRE MOUANI

SOAZIMOL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

SOAZIMOL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي سيدي 

4حيى  وساعد  ملركز  لقباب - 

52000 خنيفرة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.879

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   28 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   732.000«

عن  درهم«   722.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 08 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25.

1291I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LAMBIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف4د 

2609 ، 20000، مر كش  ملغرب

LAMBIS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: إقامة 

 لبفج III محل رقم 1, شارع يعقوب 

 ملنصور حي بوكار كليز - 20000 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.82027

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2020 تم  تخاذ  30 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 Antonella VANNINI تعيين  لسيدة

رحال  و النسة  ميلة   PARENTI

مسيف ن منفصالن ملدة غيف محددة؛

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

منح توقيع  لشركات  ملصرفية بشكل 

من  لسيدة  لكل  ومنفصل  فردي 

 Antonella VANNINI PARENTI

و النسة  ميلة رحال.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
من   13 تعد4ل  ملادة  على   ملو فقة 

 لقانون  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120372.
1292I

د4و ن  لخدمات

 STE ZT SERVICE ET
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

د4و ن  لخدمات
شارع محمد  لخامس رقم 92 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
 ملغرب

  STE ZT SERVICE ET TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 لحفا4ة قيادة موالي عبد  لقادر 
 SIDI KACEM 16000 رف  مللحة 

سيدي قاسم   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

285
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE ZT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. SERVICE ET TRAVAUX
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الششخاص-نقل  لبضائع.
دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عبد  لقادر  موالي  قيادة   لحفا4ة 
 SIDI KACEM 16000  رف  مللحة 

سيدي قاسم   ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد طبي بوشتى 
بقيمة 50 درهم للحصة .

 500   :  لسيد  لحاجي  لحبي2 
حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوشتى  لطيبي   لسيد 
دو ر  لحفا4ة قيادة موالي عبد  لقادر 
 SIDI KACEM  16000  رف  مللحة 

 ملغرب.
 لسيد  لحبي2  لحاجي عنو نه) ( 
دو ر  والد  خريص قيادة  لخنيشات 
 SIDI KACEM  16000  رف  مللحة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوشتى  طي2   لسيد 
دو ر  لحفا4ة قادة موالي عبد  لقادر 
 SIDI KACEM  16000  رف  مللحة 

 ملغرب
عنو نه) (   لسيد  لحبي2  لحاج 
دو ر  والد خريص قيادة  لخنيشات 
 SIDI KACEM  16000  رف  مللحة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

4نا4ر 2021 تحت رقم -.

1292I

JADAOUI CONSEIL

INISAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

JADAOUI CONSEIL
32 شارع طر بلس  لطابق  الول رقم 

2 ، 2000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
INISAN شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 5RUE OULAD BOUZID,

 VAL D›ANFA CASABLANCA
 5RUE OULAD BOUZID, VAL

 D›ANFA CASABLANCA 20000
.CASABLANSA MAROC
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تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18800
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 28 د نبف 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 5RUE OULAD BOUZID,« من 
 VAL D’ANFA CASABLANCA
 5RUE OULAD BOUZID, VAL
 D’ANFA CASABLANCA 20000
إلى   »CASABLANSA MAROC
 13Bis rue Essaidia, Hay«
 Salam, Cil. Casablanca - 20000

.»CASABLANCA  MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763813.
1295I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

فيفــا أثـــاث و ديــكــــور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
فيفــا أثـــاث و د4ــكــــور  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 31 زنقـــة 
أبـــو إسحــــاق و ـــاج  ملـــعـــاريـــف  -- 

20330  لبيضــاء   ملــغــــرب .
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.197.851

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  12 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
فيفــا أثـــاث و د4ــكــــور   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
إسحــــاق  أبـــو  زنقـــة   31  إل تماعي 
و ـــاج  ملـــعـــاريـــف  -- 20330  لبيضــاء  
 ملــغــــرب  نتيجة ل :  ملنــافســة و  ألزمـــة 

 إلقتصــــاد4ـــة .

31 زنقـــة  و حدد مقر  لتصفية ب 
 -- و ـــاج  ملـــعـــاريـــف   إسحــــاق  أبـــو 

20330   لد ر لبيضاء   ملــغــــرب . 
و عين:

و  عـــمــــــر   مـــر نـــي    لسيد)ة( 
حــي  زنقـة  لخنســاء     11 عنو نه) ( 
20320  لبيضــاء    ملــغـــرب      لنخيــل  

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 31 زنقـــة 

أبـــو إسحــــاق و ـــاج  ملـــعـــاريـــف 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.358.
1297I

كونسيلت هل2

ABDO AL AAKAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

كونسيلت هل2
 Chakib Arssalan Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg
 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan  ملغرب
ABDO AL AAKAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE وعنو ن مقرها  إل تماعي

 CHAKIB ARSSALAN IMMEUBLE
 NUM 09 ETAGE 3 NUM 10

 TETOUAN - 93000 TETOUAN
.MAROC

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27169
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 02 نونبف 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 RUE CHAKIB ARSSALAN« من 
 IMMEUBLE NUM 09 ETAGE 3
 NUM 10 TETOUAN - 93000
 AV« إلى   »TETOUAN MAROC
 OUM SALAMA RESIDENCE
 SAMAR 2 ETG 5 HAUT

 BOUJARAH TETOUAN - 93000

.»TETOUAN  MAROC

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

02 د نبف   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6108.

1298I

F.C.G.E

LAVANDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

LAVANDA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1 زنفة 

 بر هيم أوحمان 4وسف بن تاشفين 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12229

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  29 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ    LAVANDA  لشريك  لوحيد 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

زنفة  بر هيم   1 مقرها  إل تماعي 

أوحمان 4وسف بن تاشفين مر كش 

 : مر كش  ملغرب نتيجة ل   20000  -

توقف  لنشاط..

زنفة   1 و حدد مقر  لتصفية ب 

 بر هيم أوحمان 4وسف بن تاشفين 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب. 

و عين:

و  زكرياء    ملصطفى   لسيد)ة( 

ب2  إقامة  لتسيفعمارة  عنو نه) ( 

لور ن  سان  4ف  30زنقة   لشقة 

مر كش  ملغرب   20000 ما وريل 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120356.

1300I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

C-ED-T.D

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 

صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

C-ED-T.D شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة 

2 زنقة رقم 2 رقم 22 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9701

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 16 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 -  22 رقم   2 رقم  زنقة   2 » ملسيفة 

»حي  إلى  73000  لد خلة  ملغرب« 

- 73000  لد خلة    73 1 رقم   لقسم 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

4نا4ر 2021 تحت رقم 05.

1301I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MAMBJ TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

MAMBJ TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 5 حي 
 لز وية سيدي  ملختار شيشاوة. - 

21000 شيشاوة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAMBJ TRAVAUX
-1مقاول   : غرض  لشركة بإ4جاز 

أعمال أو إنشاء ت مختلفة.
-2حفر آبار مياه  لشرب و لبحث 

عن مصادر  ملياه و ملياه  لجوفية.
مشاريع  لري  وتنفيذ  -3در سة 

 لزر عي.
-2تا ر..

 5 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
حي  لز وية سيدي  ملختار شيشاوة. - 

21000 شيشاوة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مختاري  رشيد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مختاري  رشيد   لسيد 
شيشاوة  سيدي  ملختار  حي  لز وية 

21000 شيشاوة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مختاري  رشيد   لسيد 
شيشاوة  سيدي  ملختار  حي  لز وية 

21000 شيشاوة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بامنتانوت    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 39/2021.
1303I

JADAOUI CONSEIL

CIHA H
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

JADAOUI CONSEIL
32 شارع طر بلس  لطابق  الول رقم 

2 ، 2000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
CIHA H شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 26BD وعنو ن مقرها  إل تماعي
 ZERKTOUNI BUREAU 15 ET
 16 CASABLANCA - 20000

.CASABLANSA MAROC
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.220981

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 28 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 26BD ZERKTOUNI BUREAU«
 15 ET 16 CASABLANCA - 20000
إلى   »CASABLANSA MAROC
 13BIS RUE ESSAIDIA, HAY«
 SALAM CIL, CASABLANCA -
.»20000 CASABLANSA  MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763812.
1305I

bemultico  بيمولتيكو

GTM ISTITMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

GTM ISTITMAR  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج في 
 لرقم 19 حي موالي علي شريف عين 
شكف فاس - 50000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66051
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GTM  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. ISTITMAR
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة أو  لبناء
تا ر مو د  لبناء

 لتفاوض.
كر ج في   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لرقم 19 حي موالي علي شريف عين 

شكف فاس - 50000 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    :  لسيد بي  دريس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رقم  بي  دريس عنو نه) (   لسيد 
18 زنقة هنغاريا  قامة  ملفتاح  لزهور 

02 فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

رقم  بي  دريس عنو نه) (   لسيد 
18 زنقة هنغاريا  قامة  ملفتاح  لزهور 

02 فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 582.

1306I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE HECI

 RESEAU UNIVERSITE

INTERNATIONALE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 GROUPE HECI RESEAU

 UNIVERSITE INTERNATIONALE

مقرها  ال تماعي: 66 شارع 

 ألطلنتيك بولو - لد ر  لبيضاء 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

107215

بمو 2  لجمع  لعام  إلستثنائي 

قرر   2020 غشت   17  ملؤرخ بتاريخ 

 لشريك  لوحيد ما 4لي :

إلى  تسمية  لشركة  -تغييف 

 GROUPE HECI BUSINESS

 SCHOOL RESEAU NEW WORLD

UNIVERSITY PRIVE

 تعد4ل نشاط  لشركة -

قرر  لجمع  لعام تعد4ل  لفصل 3 

من  لنظام  ألسا�سي و 4صبح كالتالي

من  NEW WORLD  لغرض 

من  أو  مباشرة  هو  إلد رة   لشركة 

خالل أي ترتي2 قانوني ،إد رة  إل4جار 

،  الستثمار في  ألسهم ،  المتياز ، إلخ 

من  ...،  ميع  لعالمات  لتجارية. 

 لعالمة  لتجارية  لرئيسية

و لتي هي ملك للمؤسس  لسيد    

فيصل غسا�سي

تحويل  ملقر  إل تماعي إلى:3 طريق 

ليساسفة  منطقة   1077  لجد4دة 

 لد ر  لبيضاء-

غسا�سي  تعيين  لسيدة  سماء 

كمسيفة مشاركة للشركة-
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761121
1307I

MLM FINANCE

UNIVERS TECH TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 UNIVERS TECH TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
03 حي  كود ر  4ت  ورير مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.UNIVERS TECH TRADING
غرض  لشركة بإ4جاز :  ستيف د و 

تصد4ر  ال هزة  اللكتفونية 
كل  ال هزة  و  صالح  تتبيث 

 اللكتفونية و  لكهربائية
عنو ن  ملقر  ال تماعي : محل رقم 
 - مر كش  حي  كود ر  4ت  ورير   03

20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : غد وي  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  غد وي  محمد   لسيد 
  1292 رقم  تجزئة  لزرقطوني 

 ملحاميد  20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  غد وي  محمد   لسيد 
  1292 رقم  تجزئة  لزرقطوني 

 ملحاميد 20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 180353.
1308I

IFCOF

ابريم صوفيا
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
 بريم صوفيا شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 127 شارع 
 ملقاومة  قامة  فا  لطابق 2 شقة 22 

- 20550  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  بريم  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

صوفيا.
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 127  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 2 شارع  ملقاومة  قامة  فا  لطابق 

شقة 22 - 20550  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : نور لد4ن   لسيد  لعمر ني 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
نور لد4ن   لسيد  لعمر ني 
 3 زنقة مدريد  لطابق   22 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نور لد4ن   لسيد  لعمر ني 
 3 زنقة مدريد  لطابق   22 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763535.
1310I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العقـــاريـــة  كيــنـهـــي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  كيــنـهـــي  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2  زنــقـــة  
 ليـــرمـــوك  حــــي  ر ســيـــــن  -- 20100 

 لد ر لبيضاء   ملغــــرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.138.211

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  05 د نبف   ملؤرخ في 

شركة  كيــنـهـــي    لشــركـــة   لعقـــاريـــة  

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

  2 مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
 -- ر ســيـــــن   حــــي   زنــقـــة   ليـــرمـــوك  

20100  لد ر لبيضاء   ملغــــرب  نتيجة 

الملنـــافـــســة  و  ألزمـــة  إلقتصـــاد4ـــة .

و عين:
 لسيد)ة( عبـــد  لـعـــــزيــــز     حمــــري  
هـبــري  زنقـة  بــل   11 عنو نه) (  و 

20210  لبيضــاء    ملـــغــــــرب      لسيـــال  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

2  زنــقـــة   2020 وفي  05 د نبف  بتاريخ 

 20100  -- ر ســيـــــن   حــــي    ليـــرمـــوك  

 لبيضـــأء   ملــــغــــرب  .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.353.

1312I

COFISCOM

NIZAR TRANSFERT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

NIZAR TRANSFERT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 17 حي 

 لرياض تجزئة  لوفاء حي  ملحمدي  - 

63300 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NIZAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSFERT
وسيط   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مقابل عمولة وتحويل  المو ل.
رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
حي  تجزئة  لوفاء  حي  لرياض   17

 ملحمدي  - 63300 بركان  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لتاكمي فيصل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لتاكمي فيصل عنو نه) ( 
قاشاظ   حي  زنقة  لعدنان   12 رقم 

63300 بركان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لتاكمي فيصل عنو نه) ( 
قاشاظ   حي  زنقة  لعدنان   12 رقم 

63300 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 59/2021.

1312I

OREA

CREATIVE MEDIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC
CREATIVE MEDIA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 295، 

شارع عبد  ملومن، زنقة بيف�سي طابق 
2، رقم 7 - 20320  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.221331

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2018 د نبف   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »3.000.000 
تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2018 تحت رقم 686861.
1315I

ملياء  لحيفش

 STE PHYTO DOUKKALA
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ملياء  لحيفش
رقم 2 تجزئة عمار ، 22350، سيدي 

بنور  ملغرب
 STE PHYTO DOUKKALA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لجيش  مللكي  ر ج  مللكي  قامة 

سلمانية سيدي بنور   سيدي بنور  
22350 سيدي بنور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2159
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  للطيف  )ة(  تفويت  لسيد 
 ملنصوري  100 حصة   تماعية من 
)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

أكتوبر   23 بتاريخ   4وب  ملنصوري  
.2020

عبد  للطيف  )ة(  تفويت  لسيد 
 ملنصوري  100 حصة   تماعية من 
)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
أكتوبر   23 بتاريخ   مين  ملنصوري  

.2020
عبد  للطيف  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   تماعية   100  ملنصوري  
200 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 
أكتوبر   23 مليكة قصري بتاريخ  )ة( 

.2020
عبد  للطيف  )ة(  تفويت  لسيد 
 ملنصوري  100 حصة   تماعية من 
)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
أكتوبر   23 بتاريخ  حمزة  ملنصوري  

.2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 27 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

نونبف 2020 تحت رقم 3836.

1316I

PARAPHARMACIE BUENA

PARAPHARMACIE BUENA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PARAPHARMACIE BUENA
 HAY OUROUBA GR/B RUE 11
 NR 21 HAY OUROUBA GR/B
 RUE 11 NR 21، 92150، KSAR

EL KEBIR MAROC
parapharmacie buena شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي

 MARCHE VERTE LOTISSEMENT
 HAMZA 02 N 04 92150 KSAR

EL KEBIR MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.parapharmacie buena
 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 NEGOCIANT DES PRODUITS

.PARAPHARMACEUTIQUE
 HAY  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 MARCHE VERTE LOTISSEMENT
 HAMZA 02 N 02 92150 KSAR

.EL KEBIR MAROC
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 5 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد BILAL DAOUD عنو نه) ( 
 HAY OUROUBA GR/B RUE 11
 NR 21 92150 KSAR EL KEBIR

.MAROC
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد BILAL DAOUD عنو نه) ( 
 HAY OUROUBA GR/B RUE 11
 NR 21 92150 KSAR EL KEBIR

MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 26.
1317I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

EL JOSELITO
إعالن متعدد  لقر ر ت

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
EL JOSELITO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 7،  قامة 
ر مي، شارع سبتة، مكت2 رقم 8 - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.335185

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 4نا4ر   18  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

من  سهم   200 نقل  على   ملو فقة 

 لسيد أبابو 4حيى إلى  لسيد لخضر 

4اسين.

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة  لسيد أبابو 4حيى من مهامه 

كمد4ر.

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

مد4ر   4اسين  لخضر  تعيين  لسيد 

 د4د 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملعدل 

للشركة

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لشكليات و لصالحيات

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762761.

1319I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العقـــاريـــة  
بيرسبيكتيـــف

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  بيفسبيكتيـــف  

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2  زنــقـــة  

 ليـــرمـــوك  حــــي  ر ســيـــــن  -- 20100  

 لبيضـــأء   ملغــــرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.108.869

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 د نبف   ملؤرخ في 
بيفسبيكتيـــف    لشــركـــة   لعقـــاريـــة  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
2  زنــقـــة   ليـــرمـــوك   مقرها  إل تماعي 
20100   لبيضـــأء    -- ر ســيـــــن   حــــي  
و  ألزمــة  ملنــافســة  نتيجة   ملغــــرب  

 إلقتصـــاد4ـــة .
و عين:

و   لسيد)ة( حســن     لصــد4ــــق   
زنقـة  و  محج  ملنــار  ز ويـة  عنو نه) ( 
بوركـون     8 رقـم  شقـة  شيفروي 
20050  لبيضــاء    ملــغــــرب   كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
2  زنــقـــة   2020 وفي  05 د نبف  بتاريخ 
  20100  -- ر ســيـــــن   حــــي    ليـــرمـــوك  

 لبيضــاء   ملــــغــــرب   .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.352.

1320I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE PHARMACIE MISSOUR
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

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 MISSOUR
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل بن عبد هللا  ميسور )م( - 

33250 ميسور   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PHARMACIE MISSOUR SARL

.AU

غرض  لشركة بإ4جاز : صيدلي .

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - )م(  ميسور  هللا   عبد  بن  عالل 

33250 ميسور   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.700.000 درهم، مقسم كالتالي:

 17000  : بادو   لسيد  لهادي 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بادو   لسيد  لهادي 

ميسور  شارع  ملسيفة  لحي  الد ري 

33250 ميسور   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بادو   لسيد  لهادي 

ميسور  شارع  ملسيفة  لحي  الد ري 

33250 ميسور   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ   البتد ئية ببوملان  

2021 تحت رقم 22/2021.

1321I

ملياء  لحيفش

SOCIETE RETAGRI SARLOU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ملياء  لحيفش

رقم 2 تجزئة عمار ، 22350، سيدي 

بنور  ملغرب

 SOCIETE RETAGRI SARLOU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ر ج رقم 

282 حي  لبام سيدي بنور سيدي 

بنور 22350 سيدي بنور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE RETAGRI SARLOU

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  الدوية 

 لفالحية

بيع  السمدة و  لبدور

بيع  العالف  لحيو نية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي :  ر ج رقم 

سيدي  بنور  سيدي  حي  لبام   282

بنور 22350 سيدي بنور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحيم   لسيد  ملنصوري 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحيم   لسيد  ملنصوري 
حي   5 مجموعة   282 رقم  عنو نه) ( 
22350 سيدي بنور  بام سيدي بنور 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحيم   لسيد  ملنصوري 
حي   5 مجموعة   282 رقم  عنو نه) ( 
22350 سيدي بنور  بام سيدي بنور 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 3866.

1322I

EL FACHTALI CONSEIL

GASMAR AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس  لطابق  لتاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مر كش ، 

20000، مر كش  ملغرب

GASMAR AGRI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حد ئق 

أكد ل شقة رقم A7 6 غرفة A-2 كم 

2.5 طريق أمزميز - 20000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GASMAR AGRI

إد رة    : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  و الستيف د   إلنتاج  لزر عي 

 لتصد4ر.
حد ئق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
أكد ل شقة رقم A7 6 غرفة A-2 كم 
مر كش   20000  - طريق أمزميز   2.5

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
رشيدي  عبد  لكريم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.500   :

للحصة .
رشيدي  هدي  رومين   لسيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.500   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رشيدي  عبد  لكريم   لسيد  
ليون     69002 غرولي   6 عنو نه) ( 

فرنسا.
رشيدي  هدي  رومين   لسيد  
طريق   21 عنو نه) (  لطابق  لعلوي 
لندن   NW17SY بارك  ريجنتس 

 ململكة  ملتحدة .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رشيدي  عبد  لكريم   لسيد 
ليون     69002 غرولي   6 عنو نه) (   

فرنسا
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120376.

1323I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العقـــاريـــة  هــنـــد إريــــس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  هــنـــد إريــــس   
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2  زنــقـــة  
 ليـــرمـــوك  حــــي  ر ســيـــــن  -- 20100 

 لبيضـــأء   ملغــــرب .
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.97.221

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  07 د نبف   ملؤرخ في 
إريــــس    هــنـــد   لشــركـــة   لعقـــاريـــة  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
2  زنــقـــة   ليـــرمـــوك   مقرها  إل تماعي 
20100  لبيضـــأء    -- ر ســيـــــن   حــــي  
و  ألزمـــة  نتيجة الملنــافــســة    ملغــــرب  

 إلقتصـــاد4ــة .
و عين:

 لسيد)ة( حســن      لصــد4ــــق    و 
زنقـة  و  محج  ملنــار  ز ويـة  عنو نه) ( 
بوركـون     8 رقـم  شقـة  شيفروي 
20050  لبيضـــاء    ملــغــــرب   كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
2  زنــقـــة   2020 وفي  07 د نبف  بتاريخ 
 20100  -- ر ســيـــــن   حــــي    ليـــرمـــوك  

 لبيضــاء   ملــــغــــرب   .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.352.
1322I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إيـــنـــــاس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
إ4ـــنـــــاس  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2  زنــقـــة  
 ليـــرمـــوك  حــــي  ر ســيـــــن  -- 20100 

 لبيضـــأء   ملغــــرب  .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.117.661
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   05 في   ملؤرخ 
شركة ذ ت  ملسؤولية  حل إ4ـــنـــــاس  
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
  2 مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
 -- ر ســيـــــن   حــــي   زنــقـــة   ليـــرمـــوك  
نتيجة  20100  لبيضـــأء   ملغــــرب   

ملنــافســـة  و   ألزمـــة  إلقتصـــاد4ـــة .
و عين:

 لسيد)ة( محمــد      لصــد4ــــق   و 
زنقـة  و  محج  ملنــار  ز ويـة  عنو نه) ( 
بوركـون      8 رقـم  شقـة  شيفروي 
20050   لبيضــاء    ملــغــــرب   كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
2  زنــقـــة   2020 وفي  05 د نبف  بتاريخ 
 20100  -- ر ســيـــــن   حــــي    ليـــرمـــوك  

 لبيضـــأء   ملــــغــــرب   .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.356.

1325I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 STE EL WAKAR DES 
TRAVAUX GENARAL SARL/

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع  لقيف و ن، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .02،  لعيون
70000 ، .1349،  لعيون  ملغرب

 STE EL WAKAR DES TRAVAUX 
GENARAL SARL/AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
سكيكيمة شارع تشاد رقم 100 
 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8283

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 فبف 4ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 221/2021.

1326I

SONEMARO

SONEMARO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SONEMARO
 59BD ZERKTOUI ETG 7 APP

CASALACA ، 0 20،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

SONEMARO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 7 شقة 20  - . 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SONEMARO
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت، وسيط.

59 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 .  -   20 شقة   7  لزرقطوني  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد 4وسف بن كرت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد 4وسف بن كرت عنو نه) ( 

قصر عمار  لنيف  . تنغيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 4وسف بن كرت عنو نه) ( 

قصر عمار  لنيف  . تنغيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 286969.

1327I

COFISCOM

ALCO EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

ALCO EXPRESS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 5 
 لسوق  ملغطى  لطابق  لسفلي  - 

60000 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ALCO  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EXPRESS
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملشروبات  لكحولية
 ستغالل مطعم.

 5 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  لسوق  ملغطى  لطابق  لسفلي  

60000 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 510   : كمال  عجرودي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 290   :  لسيد  لصفر وي  لزبيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عجرودي كمال عنو نه) ( 
63300  لسعيد4ة  زنقة و دة    12

 ملغرب.
 لسيد  لصفر وي  لزبيف عنو نه) ( 
63300  لسعيد4ة  حي  لسنايسة  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عجرودي كمال عنو نه) ( 
63300  لسعيد4ة  زنقة و دة     12

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 226.
1328I

 ئتمانية بوعرفة

STE ILMOTNE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمانية بوعرفة
رقم29 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب

STE ILMOTNE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 3 
مكرر زنقة سد  لحسن  لد خل 
حي  ال شغال  لعمومية - 61200 

بوعرفة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.583

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبف 4ر   01 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   STE ILMOTNE حل 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 3 رقم  مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
مكرر زنقة سد  لحسن  لد خل حي 
 ال شغال  لعمومية - 61200 بوعرفة 
لصعوبات  لولوج  نتيجة   ملغرب 

للصفقات  لعمومية.
و عين:

و  شفيق   لسيد)ة(  لحسين  
بوعرفة  حي  لفالحة  عنو نه) ( 
)ة(  بوعرفة  ملغرب كمصفي   61200

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 3 رقم  وفي   2021 فبف 4ر   01 بتاريخ 
سد  لحسن  لد خل  زنقة  مكرر 
 61200  - شغال  لعمومية  حي  ال 

BOUARFA  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2021 تحت رقم 09/2021.
1329I

 ئتمانية بوعرفة

STE ISOSYSTEM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمانية بوعرفة
رقم29 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب
STE ISOSYSTEM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 203 
شارع  ملسيفة - 61200 بوعرفة 

 ملغرب.
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قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.373

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 

شركة ذ ت   STE ISOSYSTEM حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

61200 بوعرفة   - 203 شارع  ملسيفة 

و  مالية  لصعوبات  نتيجة   ملغرب 

غياب  لصفقات  لعمومية  ملناسبة 

للشركة..

و عين:

و  بنبف هيم  منيف    لسيد)ة( 

 61200 بودني2  زنقة   53 عنو نه) ( 

بوعرفة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 203 وفي   2020 د نبف   28 بتاريخ 

 BOUARFA  61200  - شارع  ملسيفة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   28 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2020 تحت رقم 230/2020.

1330I

SNACK EL FLACO

SNACK EL FLACO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SNACK EL FLACO

 N60 BLVD MOULAY IDRISS1

 HAY EL MASSIRA1 TEMARA ،

12000، TEMARA MAROC

SNACK EL FLACO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 60 

شارع موالي إدريس  ألول حي  ملسيفة 

1 - 12000 تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

131905

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SNACK EL FLACO

مأكوالت   : غرض  لشركة بإ4جاز 

خفيفة.
 60 رقم    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع موالي إدريس  ألول حي  ملسيفة 

1 - 12000 تمارة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   :  لسيد أنس مشري 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

 50   : سهام  لسالوي   لسيدة 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أنس مشري عنو نه) (  رقم 

حي  إدريس  ألول  موالي  شارع   60

 ملسيفة 1 12000 تمارة  ملغرب.

 لسيدة سهام  لسالوي عنو نه) (  
رقم 60 شارع موالي إدريس  ألول حي 

 ملسيفة 1 12000 تمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أنس مشري عنو نه) (  رقم 

حي  إدريس  ألول  موالي  شارع   60

 ملسيفة 1 12000 تمارة  ملغرب

 لسيدة سهام  لسالوي عنو نه) (  
رقم 60 شارع موالي إدريس  ألول حي 

 ملسيفة 1 12000 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2885.

1331I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

 BRIDGE BUSINESS SCHOOL
-PRIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

 Res Bab Doukkala, Bloc B, ,

 Etage 4, App N°16 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BRIDGE BUSINESS SCHOOL

PRIVE- شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 325 

 ملسار طريق  سفي مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BRIDGE BUSINESS SCHOOL

.-PRIVE

غرض  لشركة بإ4جاز :   مركز 

 لتكوين   .
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 325 

 ملسار طريق  سفي مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد   بر هيم  رقيان  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد   بر هيم  رقيان  عنو نه) ( 
تسلطانت. سعيد  زمر ن  والد  دو ر 

مر كش   20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  بر هيم  رقيان  عنو نه) ( 
تسلطانت. سعيد  زمر ن  والد  دو ر 

مر كش   20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1296.

1332I

FIDUCIAIRE 2006

LAK-BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
LAK-BUILDING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
أمين رقم 115  لطابق 2 سيدي 
معروف - 20280  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288709

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
LAK-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BUILDING
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:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 
 لبناء و كل ما 4تعلق باملقاوالت.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
سيدي   2 115  لطابق  رقم  أمين 
20280  لد ر لبيضاء   - معروف 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  دريس  لعمر وي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  دريس  لعمر وي عنو نه) ( 
تجزئة رقية بلوك  وء عمارة1 شقة7 
سيدي معروف 20280  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  دريس  لعمر وي عنو نه) ( 
تجزئة رقية بلوك  وء عمارة1 شقة7 
سيدي معروف 20280  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762381.
1333I

cabinet comptable chtioui

الطود ايموبيليي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

 لطود  4موبيليي »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 
 الندلس مج    زنقة 12 رقم 9  - 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.569

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

وتبعا   2019 أكتوبر   05 في   ملؤرخ 

تعيين  تقرر  لتعيين مسيف)4ن(  دد 

 ملمثل)4ن(  لقانوني)4ن(: 

-  لطود  مالك

ذ ت  شركة  -  لطود  موبيليي 

مقرها   ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 

مج     حي  الندلس  ب:   إل تماعي 
زنقة 12 رقم 9  92150  لقصر  لكبيف 

 ملغرب
عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: 569

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

أكتوبر 2019 تحت رقم 393.

1332I

مكت2  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE SOLFIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد4نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 

 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

60000، و دة   ملغرب

SOCIETE SOLFIS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لبستان 3 زنقة  لصحابة رقم 15 - 

60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE SOLFIS
غرض  لشركة بإ4جاز : 1/  شغال 

 لبناء و ألشغال  ملختلفة.
2/ أشغال  لصباغة .

3/ لنجارة  لعامة:  لخش2, 
 ألملينوم و لحد4د.

2/أشغال  لكهرباء و لتفصيص.
5/منعش عقاري.
بائع مو د  لبناء..

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  15 زنقة  لصحابة رقم   3  لبستان 

60000 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عمر  لو لي :  1.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي  عنو نه) (  عمر  لو لي   لسيد 
رقم15  زنقة  لصحابة   3  لبستان 

60000 و دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي  عنو نه) (  عمر  لو لي   لسيد 
 15 رقم  زنقة  لصحابة   لبستان 

60000 و دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 215.

1335I

مكت2  ملحاسبة  لصالحي

SOTRAMIMOUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت2  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد4نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

60000، و دة   ملغرب
SOTRAMIMOUN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لبستان 3  لقطعة أو551 - 60000 

و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOTRAMIMOUN

غرض  لشركة بإ4جاز : 1/ ألشغال 

 ملختلفة وأشغال  لبناء.

2/  ألشغال  لفالحية و لتشجيف.

3/ لبستنة وصيانة  لحد ئق.

:  لصباغة  2/ \شغال  لد4كور 

و لجبص.

5/أشغال  لتهيئة و لتجهيز.

6/أشغال  لطرق و لتزفيت.

و الشغال  كر ء  ليات  لبناء   /7

 ملختلفة.

8/بائع مو د  لبناء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

3  لقطعة أو551 - 60000   لبستان 

و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : هينا�سي  ميمون   لسيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 500   : لعوج  نصر لد4ن   لسيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ميمون هينا�سي عنو نه) ( 
رقم20   7 زنقة  لهد4ل  حي  لتفاح1 

60000 و دة  ملغرب.
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 لسيد نصر  لد4ن لعوج عنو نه) ( 
شارع محمد  لخامس تجزئة  لبستان 

3 رقم أو551 60000 و دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد نصر  لد4ن لعوج عنو نه) ( 
شارع محمد  لخامس تجزئة  لبستان 

3 رقم أو551 60000 و دة  ملغرب
 لسيد ميمون هينا�سي عنو نه) ( 
 20 رقم   7 زنقة  لهد4ل  حي  لتفاح1 

60000 و دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211.
1336I

موثقة

    HERITA IMMOBILIER
 ريتا  موبيلبي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

موثقة
29 زنقة  نطاكي  مكت2 رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب
HERITA IMMOBILIER     ريتا 
 موبيلبي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 168 شارع 

محمد  لسادس - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
30311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2006 د نبف   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
HERITA IMMOBILIER     ريتا 

 موبيلبي.
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

 168  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 90000  - محمد  لسادس  شارع 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 180.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   :  لسيدة مونات بوضزر    

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 لسيد رشيد موحند وعمر  :  200 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لو حد   موحند وعمر  

درهم   20.000 حصة بقيمة   200   :

للحصة .

  : وعمر   موحند  نعيمة   لسيدة 

درهم   20.000 بقيمة  حصة   200

للحصة .

 لسيد خالد موحند وعمر  :  200 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

موحند وعمر    لسيد نور  لد4ن  

درهم   20.000 حصة بقيمة   200   :

للحصة .

 لسيد عبد  لحكيم  موحند وعمر  

درهم   20.000 حصة بقيمة   200   :

للحصة .

موحند  سعيد    محمد   لسيد 

وعمر    :  200 حصة بقيمة 20.000 

درهم للحصة .

موحند وعمر    لسيد عبد  لباقي  

درهم   20.000 حصة بقيمة   200   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة مونات بوضزر    عنو نه) ( 

طنجة   90000 ولي  لعهد  شارع   65

 ملغرب.

وعمر  موحند  رشيد   لسيد 

شارع فاس  قامة نسرين  عنو نه) ( 
رقم 12 90000 طنجة  ملغرب.

 لسيد عبد  لو حد   موحند وعمر  

عنو نه) ( شارع  النطاكي  قمة حياة 
ط 2 رقم 31 90000 طنجة  ملغرب.

وعمر   موحند  نعيمة   لسيدة 

عنو نه) ( 65 شارع و لي  لعهد طابق 

وعمر   موحند  خالد   لسيد 

عنو نه) ( 65 شارع ولي  لعهد 90000 

طنجة  ملغرب.

موحند وعمر   لسيد نور  لد4ن  

بتهوفن  قامة  شارع   22 عنو نه) ( 
 102 رقم   03 طابق   02  لشهباء 

90000 طنجة  ملغرب.

 لسيد عبد  لحكيم  موحند وعمر 
زنقة ولي  لعهد عمارة   65 عنو نه) ( 

 90000  8 3  لشقة  موحند  لطابق 

طنجة  ملغرب.

موحند  سعيد  محمد   لسيد 

شارع ولي  لعهد    65 وعمر عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب.

موحند وعمر   لسيد عبد  لباقي  

عنو نه) ( 65 شارع ولي  لعهد 90000 

طنجة طنجة.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

موحند وعمر   لسيد عبد  لباقي  

عنو نه) ( 65 شارع ولي  لعهد 90000 

طنجة  ملغرب

موحند  سعيد    محمد   لسيد 

شارع ولي  لعهد      65 وعمر عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب

وعمر   موحند  نعيمة   لسيدة 

65 شارع و لي  لعهد طابق  عنو نه) ( 
3 رقم 10  90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2007 تحت رقم 26801.

1337I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العقـــاريـــة  حــمــــاس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

 لشــركـــة   لعقـــاريـــة  حــمــــاس  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2  زنــقـــة 
2 شتنـبـــر إقـــامــــة  للـيــلـــــج  حــــي 

 لـســوســـن  -- 20580  لبيضــاء  
 ملغــــرب  .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.106.307
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 د نبف   ملؤرخ في 
حــمــــاس  شركة   لشــركـــة   لعقـــاريـــة  
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
2 شتنـبـــر  زنــقـــة    2 مقرها  إل تماعي 
 -- حــــي  لـســوســـن   إقـــامــــة  للـيــلـــــج  
نتيجة  20580  لبيضــاء   ملغــــرب   
الملــنــافـــســة  و   ألزمـــة   إلقتصـــاد4ــــة .

و عين:
و  حســن     لصــد4ــــق    لسيد)ة( 
زنقـة  و  محج  ملنــار  ز ويـة  عنو نه) ( 
بوركـون    8 رقـم  شقـة  شيفروي 
20160  لبيضـــاء   ملـــغــــــرب    كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
2  زنــقـــة  2020 وفي  05 د نبف  بتاريخ 
 ليــرمــوك  حــــي  لـســوســـن  -- 20580 

 لبيضــاء   ملــــغــــرب  .
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762.355.

1338I

HELP ENTREPRISE

HEALTH 4 YOU GROUP¨
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
¨HEALTH 4 YOU GROUP شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 زنقة 

بوريد  لطابق  لثاني رقم 2  لصخور 
 لسود ء  لد ر  لبيضاء 20290 لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

227201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HEALTH 2 YOU GROUP¨

سياحة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

طبية.
زنقة   23  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

2  لصخور  بوريد  لطابق  لثاني رقم 

لد ر   20290  لسود ء  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

900 حصة    :  لسيد بالمين أمين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   :  لسيد بناني زياتني حاتم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أمين  بالمين   لسيد 

درج     قامة  لزهور  لطابق  لر بع 

شقة 9 باب كاليفورنيا  20220  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

 لسيد بناني زياتني حاتم عنو نه) ( 

 قامة تسنيم عمارة أ  لطابق  ألر�سي 

 20270 3 شارع  لدوحة عين  لشق  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أمين  بالمين   لسيد 

درج     قامة  لزهور  لطابق  لر بع 

شقة 9 باب كاليفورنيا  20220  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 لسيد بناني زياتني حاتم عنو نه) ( 

 قامة تسنيم عمارة أ  لطابق  ألر�سي 

 20270 3 شارع  لدوحة عين  لشق  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2019 أكتوبر   19

.225761883

1339I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE EL POUDGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

STE EL POUDGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 N° 99 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 LOT ASMAE RTE AIN CHKEF

 APT 2 ETG 1 FES - 30000 FES

MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE EL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.POUDGE

 travaux  : غرض  لشركة بإ4جاز 

. divers ou construction négoce

 N° 99  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 LOT ASMAE RTE AIN CHKEF

 APT 2 ETG 1 FES - 30000 FES

.MAROC

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : لعويني   عبد  لسالم   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لعويني  عبد  لسالم   لسيد 

شارع و دي  لده2 تاهلة  عنو نه) ( 

تازة 35000 تاهلة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لعويني  عبد  لسالم   لسيد 

شارع و دي  لده2 تاهلة  عنو نه) ( 

تازة  35000 تاهلة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 261.

1320I

 ألستاذة أمينة ميموني موثقة

 SOCIETE »DIYAR BOUDIR«

SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ألستاذة أمينة ميموني موثقة

شارع  لزرقطوني عمارة  لسعادة أ 

 لطابق  ألول شقة رقم 1 ، 60000، 

و دة  ملغرب

 SOCIETE »DIYAR BOUDIR«

SARL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع عبد 

 لخالق  لطريس رقم 263 مكرر. 

و دة. شارع عبد  لخالق  لطريس 
رقم 263 مكرر. 60000 و دة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.32271

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 تم  تخاذ  29 د نبف   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بمقت�سى  لجمع  لعام  ما4لي: 
تم رفع ر سمال  لشركة   الستثنائي, 
2079000.00درهم  قدره  بمبلغ 
100000.00درهم  لى  من   ي 
طريق  عن  2179000.00درهم 

حصص عينية .
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
من   7 و   6 تعد4ل  لنصوص  تم 

 لقانون  السا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   25 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 281.
1321I

mohammedia accounting

BEE ORGANIC BY JOE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

mohammedia accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR
 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
BEE ORGANIC BY JOE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
 RUE وعنو ن مقرها  إل تماعي

 SOUMAYA RES CHAHRAZAD
 03 5 EME ETAGE N 22 PALMIER

 CASABLANCA - 20340
.CASBLANCA MAROC

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222315
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   12  ملؤرخ في 
 BEE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مبلغ رأسمالها    ORGANIC BY JOE
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
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 RUE SOUMAYA RES  إل تماعي 
 CHAHRAZAD 03 5 EME ETAGE
 N 22 PALMIER CASABLANCA
 - 20320 CASBLANCA MAROC

نتيجة ل : إر دة  ملساهمين.
 RUE ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 SOUMAYA RES CHAHRAZAD
 03 5 EME ETAGE N 22 PALMIER
 CASABLANCA MAROC 20320

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

  YOUSSEF  لسيد)ة( 
 RES عنو نه) (  و   DHIMANE
 EZZAHRA T02 IMM 02 ETAGE
 01 N 08 BOUSKOURA 27182
كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.
  OTHMANE  لسيد)ة( 
 RES عنو نه) (  و   OUMANI
 EZZAHRA IMM 02 TANCG
 02 ETGE 01 N 08  27182
كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.
 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 RUE  : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
 SOUMAYA RES CHAHRAZAD
 03 5 EME ETAGE N 22 PALMIER

CASABLANCA
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 757897.

1322I

EUROMED COMPTA-SARL

SOCHL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCHL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 182 
تجزئة  إلزدهار  إلزدهار مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCHL
:  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 

و ألشغال  لعامة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 182 
 - مر كش  تجزئة  إلزدهار  إلزدهار 

20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لشاوي لطف هللا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
هللا  لطف   لسيد  لشاوي 
عمارة   2 2  لغرب  عنو نه) (  ملسيفة 
3 ب شقة 7 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

هللا  لطف   لسيد  لشاوي 
عمارة   2 2  لغرب  عنو نه) (  ملسيفة 
3 ب شقة 7 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 180359.

1323I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAOURARACHTE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

 لطابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 

هللا رقم 32  لريش ، 52200،  لريش 

 ملغرب

TAOURARACHTE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

 TAOURARACHTE تليشت  لريش

52200  لريش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2017

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   21  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة    TAOURARACHTE

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 TAOURARACHTE تليشت  لريش 

52200  لريش  ملغرب نتيجة السباب 

 قتصاد4ة.

و عين:

و  زرو ل  4اسين    لسيد)ة( 

تليشت  لريش  قصر  عنو نه) ( 

)ة(  52200  لريش  ملغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

قصر  وفي   2021 4نا4ر   21 بتاريخ 

52200  لريش   - تليشت  لريش 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2021 تحت رقم 31.

1322I

FIDUCIAIRE PRINCIPALE

 L.H PROMOTION IMM

GROUPE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 L.H PROMOTION IMM

GROUPE″ ″ SOCIETE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

للشريك  لوحيد

رأسمالها  إل تماعي 00.000,001 

درهم

مقرها  إل تماعي : 32 زنقة خالد  بن 

 لوليد مكت2 رقم 3  لقنيطرة 

زيادة رأس  ملال  إل تماعي

39357  لسجل  لتجاري  رقم 

 لتقييد في

بمقت�سى محضر رسمي بتاريخ   -I

22 د نبف 2020 قرر  لشريك  لوحيد 

 L.H PROMOTION IMM  ″ لشركـــــة

شركة ذ ت  ملسؤولية    ″GROUPE

 ملحدودة للشريك  لوحيد  لتي 4بلغ 

رأسمالها  ,00100.000  درهم ما 4لي:

قدره  بمبلغ  رأس  ملال  زيادة   -

من  أي   درهم   800.000,00

,00100.000 درهم إلى ,00900.000 

0800 حصة  د4دة  درهم بإصد ر  

للحصة  درهم   100 فئة  من  نقد  

 لو حدة.

6 و7 من  لنظام  تغييف  ملادتين    -

 ألسا�سي.    

- تحد4ث  لنظام  ألسا�سي. 

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   –  II

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2021  12 4نا4ر  بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت  لرقـــــــــم 80836.
من أ ل مقتطف و بيان 

 ملسيف

1325I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE NOUR TASNIM SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE NOUR TASNIM SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

تاغزوت  لجد4دة رقم 189  لخنك 

 لر شيد4ة  - 52000  لرشيد4ة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. NOUR TASNIM SARL AU

أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتنظيف .

قصر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

189  لخنك  رقم  تاغزوت  لجد4دة 

52000  لرشيد4ة   -  لر شيد4ة  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد عزيزة د4ماحة  
بلعربي  لعلوي  شيخ  السالم  شارع 
رقم 08  لر شيد4ة  52000  لرشيد4ة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد عزيزة د4ماحة  
بلعربي  لعلوي  شيخ  السالم  شارع 
رقم 08  لر شيد4ة  52000  لرشيد4ة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد4ة  

رقم -.

1326I

RYS CONSULTING

EDICOLOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
205 شارع أبي د ر  لغفاري 

 لطابق  لتاني سيدي  لبفنو�سي  
 لد ر لبيضاء ، 20600، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
EDICOLOR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي تجزئة دندون رقم 
163 سيدي معروف - 20520 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
285323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 4وليوز   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EDICOLOR
طابعة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لطباعة  لحجرية.
 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم  دندون  تجزئة   لطابق  لسفلي 
 20520  - معروف  سيدي   163

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ناجي  زعيتف    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد ناجي  زعيتف  عنو نه) ( 13 
حي   21 شقة    3 زنقة الفو زي طابق 
20360  لد ر لبيضاء   ملستشفيات 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ناجي  زعيتف  عنو نه) ( 13 
حي   21 شقة    3 زنقة الفو زي طابق 
20360  لد ر لبيضاء   ملستشفيات 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760859.
1327I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE DES TRAVAUX
 EAUX POTABLE ET
 ASSAINISSEMENT

APROFONDU DE FES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE DES TRAVAUX EAUX

 POTABLE ET ASSAINISSEMENT
APROFONDU DE FES شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكات2 

 لربيع زنقة  بر هيم  لرود ني  لطابق 
 لسادس مكت2 رقم 20 فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59175

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 05 نونبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»مكات2  لربيع زنقة  بر هيم  لرود ني 
 لطابق  لسادس مكت2 رقم 20 فاس 
- 30000 فاس  ملغرب« إلى »79  قامة 
زين2 شقة رقم 2 زنقة  لقصر  لصغيف 
 4ت سقاطو 2  ملد4نة  لجد4دة فاس 

- 30000 فاس   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   18 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 252/021.
1328I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

SODFA BUSINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

 لطابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 
هللا رقم 32  لريش ، 52200،  لريش 

 ملغرب
SODFA BUSINESS    شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

تكرسيفت  لريش - 52200  لريش 
 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2223
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 
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مسيف  د4د للشركة  لسيد)ة(  عزو 
عسو كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2021 تحت رقم 32.

1329I

RYS CONSULTING

MAXAUTO ACCESSOIRES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
205 شارع أبي د ر  لغفاري 

 لطابق  لتاني سيدي  لبفنو�سي  
 لد ر لبيضاء ، 20600، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 MAXAUTO ACCESSOIRES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحرية  لطابق رقم 3 شقة رقم 5 - 

20120  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
285515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAXAUTO ACCESSOIRES
تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
غيار  قطع  أو  مستلزمات  وسيط 

 لسيار ت  ستيف د وتصد4ر.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 -  5 3 شقة رقم   لحرية  لطابق رقم 

20120  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : بنشقرون   صوفية   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنشقرون   صوفية   لسيدة 
طابق   5 إقامة  لز هية  عنو نه) ( 
حي  لعائلة  لفرنسية    132 شقة   3

20320  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بنشقرون   صوفية   لسيدة 
طابق   5 إقامة  لز هية  عنو نه) ( 
حي  لعائلة  لفرنسية    132 شقة   3

20320  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 761222.
1350I

FUTURE CONSEIL

KHAILA EVENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة 4وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 26100، برشيد  ملغرب
KHAILA EVENT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 722 
 لطابق  ألر�سي ،شارع صنهاجي حي 
حكم بن مسيك  لد ر لبيضاء - 

20530  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
289287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHAILA EVENT
ممون،   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

تنظيم  ملناسبات و لحفالت
تأ يف  معد ت ألثاث  لحفالت

 722  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
حي  صنهاجي  ،شارع   لطابق  ألر�سي 
 - مسيك  لد ر لبيضاء  بن  حكم 

20530  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : 4اسمين   4اسر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  4اسمين   4اسر   لسيد 
زنقة عباس بن  الحنف بوركون    22

20020  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4اسمين   4اسر   لسيد 
زنقة عباس بن  الحنف بوركون    22

20020  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765127.
1351I

palais des services comptables te fiscals

AFOUD FASHION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 palais des services comptables
te fiscals

حي أمل1, عمارة ب, رقم92, شقة8, 
تيط مليل,  لد ر  لبيضاء ، 26000، 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

AFOUD FASHION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 57،زنقة 

أحمد بركات  لد ر  لبيضاء - 26000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.120025
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبف   25  ملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 AFOUD ذ ت  لشريك  لوحيد 
FASHION  مبلغ رأسمالها 100.000 
مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 
57،زنقة أحمد بركات  لد ر  لبيضاء 
- 26000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط.
57،زنقة  و حدد مقر  لتصفية ب 
أحمد بركات  لد ر  لبيضاء - 26000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و   لسيد)ة(  و د    لزيتوني 
ب  مدخل  ممر  للوز   85 عنو نه) ( 
طابق 3 شقة 28 عين  لسبع 26000 
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760239.

1352I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MM GTA SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
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STE MM GTA SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لقصبة  لقد4مة مدغرة  لر شيد4ة  
- 52000  لرشيد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MM GTA SARL AU
:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة 
 عمال  لتعقيم و  لري .

قصر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لقصبة  لقد4مة مدغرة  لر شيد4ة  

- 52000  لرشيد4ة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمو   محمد   لسيد 
112 شارع و د  لده2  لريش  52000 

 لرشيد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمو   محمد   لسيد 
112 شارع و د  لده2  لريش  52000 

 لرشيد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد4ة  

رقم -.

1353I

خبفة   لشرق

 ALPHA LEGUMES ET

FRUITS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

خبفة   لشرق

29 شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 

 ملد4نة شقة رقم 3 بركان 29 شارع 

 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملد4نة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

 ALPHA LEGUMES ET FRUITS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كلم7  

طريق  لسعيد4ة لعثامنة  حفيف 

بركان - 63300 بركان  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1103

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 16 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

لعثامنة  طريق  لسعيد4ة  »كلم7  

 حفيف بركان - 63300 بركان  ملغرب« 
لهبيل  شارع  لبكاي    29 »رقم  إلى 

 35 رقم  محل  رياض  ملد4نة   قامة 

و36 بركان - 63300 بركان   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   10 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 77/2021.

1352I

 لناظور للحسابات

VERGDOR SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمد4ة بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62000، 

 لناظور  ملغرب

VERGDOR SERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 ملنصور  بن  بي عامر رقم 95 

 لطابق  لثاني  لشقة  رقم 1 

 لدريسية 1 طنجة 90070 طنجة 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تحويل   تم    2020 ماي   20  ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

رقم  عامر  »شارع  ملنصور  بن  بي 
 1 رقم  95  لطابق  لثاني  لشقة  

طنجة   90070 طنجة   1  لدريسية 

  2 »حي  ملطار  لتجزئة  إلى   ملغرب« 

 لناظور 62000  لناظور   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 278.

1355I

sofoget

LINA IAMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LINA IAMAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحد دة 
رقم 2083 إقامة حفصة مكت2 1   

12000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28279

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 13 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

إقامة حفصة   2083 » لحد دة رقم 

مكت2 1   12000  لقنيطرة  ملغرب« 

إلى » زنقة ٱحمد شوقي إقامة غيتة 

 12000 2  لقنيطرة    27 مكت2  رقم 

 لقنيطرة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81362.

1356I

westartup

PRIMUS CONTRACTORS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD MASSIRA RUE 6

 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 PRIMUS CONTRACTORS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6 زنقة 

6  كتوبر  لطابق 3  لعمارة 3 شارع 

 ملسيفة  لد ر  لبيضاء 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289165

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRIMUS CONTRACTORS

غرض  لشركة بإ4جاز : كل  لحرف

 للو زم و لتفكي2.

 ستيف د وتصد4ر.
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زنقة   6  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع   3 3  لعمارة  6  كتوبر  لطابق 

20100  لد ر   ملسيفة  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : سجلما�سي  نبيل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد نبيل سجلما�سي عنو نه) ( 

قطاع 10 بلوك كاف شارع  لحور حي 

رياض 10100  لرباط  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نبيل سجلما�سي عنو نه) ( 

قطاع 10 بلوك كاف شارع  لحور حي 

رياض 10100  لرباط  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1357I

compta jour

PARA BELDI COS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

compta jour

  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc

PARA BELDI COS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي » 4مان أ 

13-1« متجر رقم 33 بالطابق الر�سي 

عرصة سنكو  ليز مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PARA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BELDI COS

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

.parapharmacie et soins

» 4مان أ   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

1-13« متجر رقم 33 بالطابق الر�سي 

 20000  - عرصة سنكو  ليز مر كش 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيدة خدوج بنبور حل 

درهم   10.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنبور حل  خدوج   لسيدة 

1-13« متجر رقم  عنو نه) ( » 4مان أ 

33 بالطابق الر�سي عرصة سنكو  ليز 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنبور حل  خدوج   لسيدة 

1-13« متجر رقم  عنو نه) ( » 4مان أ 

33 بالطابق الر�سي عرصة سنكو  ليز 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120292.

1358I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كا �سي أش كونسلتينغ 

ش.م.م.ش.و
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 

 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 22 ، 

90000، طنجة  ملغرب

كا �سي أش كونسلتينغ ش.م.م.ش.و 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي في إ4زيدوم 

بزنس سانتف ، 8، زنقة  لكندي، 

إقامة سانطا كالر  2،  لطابق 

 لسابع، مكت2 رقم 17، طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

كا �سي   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

أش كونسلتينغ ش.م.م.ش.و.

:  لتسويق  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لرقمي و كل ما 4تعلق به.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : في إ4زيدوم 
بزنس سانتف ، 8، زنقة  لكندي، إقامة 

2،  لطابق  لسابع،  كالر   سانطا 

 90000  - طنجة   ،17 رقم  مكت2 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : كعو �سي  منال   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة منال كعو �سي عنو نه) ( 

22 كلو دي بيفوكي   92500  شامينيي 

سور ماغن فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة منال كعو �سي عنو نه) ( 

22 كلو دي بيفوكي   92500  شامينيي 

سور ماغن فرنسا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237513.

1359I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 LE PROFESSIONNEL 2
NEGOCE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 LE PROFESSIONNEL 2 NEGOCE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 239 شارع 

4اعقوب  ملنصور طبق 3 شقة 

5  لد ر  لبيضاء - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROFESSIONNEL 2 NEGOCE

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبنا4ات.

 239  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

3 شقة  شارع 4اعقوب  ملنصور طبق 

20200  لد ر   - 5  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نور لد4ن  منيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نور لد4ن  منيف   لسيد 
190  لد ر  27 رقم  حي مبفوكة زنقة 

20200  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نور لد4ن  منيف   لسيد 
190  لد ر  27 رقم  حي مبفوكة زنقة 

20200  لد ر  لبيضاء   لبيضاء   

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1361I

CABINET S2S CONSULTING

TURBO VILLAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE

 1, APT 2 HAY LAALOU RUE 3

 N 48، 33200، CASABLANCA

MAROC

TURBO VILLAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 

تجاري رقم 1 زنقة رسين حي بالطو 

فالفلوري - 32200  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TURBO VILLAGE

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وشر ء 

 لسيار ت  ملستعملة.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة رسين حي بالطو   1 تجاري رقم 

فالفلوري - 32200  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   :  لسيد فارس عبد  لقادر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة فارس يسرى :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فارس عبد  لقادر عنو نه) ( 

2 بوسكورة  تجزئة  لعرفان فيال رقم 

32200  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  يسرى  فارس   لسيدة 
حي موالي عبد هللا زنقة 100 رقم 28 

عين  لشق 33200  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فارس عبد  لقادر عنو نه) ( 

2 بوسكورة  تجزئة  لعرفان فيال رقم 

32200  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762008.
1362I

alexi

PROCOMETAL SIGNAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

PROCOMETAL SIGNAL  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 202 شارع 

 برهيم  لرود ني  لطابق 2 رقم 
2  لد ر  لبيضاء  - 20300  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.302731

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد  شرقاوي 
حصة   تماعية من أصل   10.290
)ة(   لفائدة   لسيد  حصة   21.000
فبف 4ر   05 بتاريخ  رقية  لحسيني 

.2021
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762689.
1363I

compta jour

CHONO PARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

CHONO PARA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

مكناس  لزهور 1 عين  4طي رقم 25 

 لنخيل  لشمالي مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHONO PARA

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

. PARAPHARMACIE ET SOINS

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 25 1 عين  4طي رقم  مكناس  لزهور 

 20000  - مر كش   لنخيل  لشمالي 

مر كش  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد زكرياء  لشرقاوي 

درهم   10.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد زكرياء  لشرقاوي عنو نه) ( 

عين  4طي   1 مكناس  لزهور  شارع 
مر كش  25  لنخيل  لشمالي  رقم 

20000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيد زكرياء  لشرقاوي عنو نه) ( 

عين  4طي   1 مكناس  لزهور  شارع 

مر كش  25  لنخيل  لشمالي  رقم 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120121.

1362I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE G.E.S.B

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 126

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE G.E.S.B شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ملستقبل رقم ب  20 ملد4نة 

 لجد4دة حي موالي رشيد 20300 

 لد ر  لبيصاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.332621

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

20 ملد4نة  »تجزئة  ملستقبل رقم ب  

 20300 رشيد  موالي  حي   لجد4دة 

»تجزئة  إلى   لد ر  لبيصاء  ملغرب« 

برشيد    20500  -  301 بقعة   لكرم 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762900.

1365I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE TRANS TABYAOUI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE TRANS TABYAOUI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 121 

شقة 2  لطابق  ألول تجزئة  لنسيم 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23205

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 4نا4ر   13 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
د4ون  مع  مقاصة  إ ر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 653.

1367I

GreenSite SARL AU

GreenSite
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GreenSite SARL AU

 VILLA 9K4 RUE ANNAJD HAY

 RIAD RABAT ، 10100، RABAT

MAROC

GreenSite شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 9K2 وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال

زنقة  لنجد حي  لرياض - 10100 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GreenSite

غرض  لشركة بإ4جاز :  لتفكيبات 

 لكهربائية مقاول  لطاقة  لشمسية. 

 لسباكة.

 9K2 عنو ن  ملقر  ال تماعي : فيال

 10100  - حي  لرياض  زنقة  لنجد 

 لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عتماني  توفيق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عتماني  توفيق   لسيد 

52200  لريش  كر مة   لحي  لجد4د 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عتماني  توفيق   لسيد 

52200  لريش  كر مة   لحي  لجد4د 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 922.

1368I

cabinet nabil el azouzi

YANE LLC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET NABIL EL AZOUZI « «

» » SARL AU

شارع  بال  لعيا�سي إقامة رقم 28 

شقة 3 -  أكد ل  لرباط 10090- 

- لرباط 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة 

 SOCIETE – YANE LLC – SARL «

»

»15 شارع  ألبطال رقم 2 أكد ل 

 لرباط » - 10090 - لرباط - رقم 

 لتعريف  لضريبي     
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

129205

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

10 د نبف 2020

إعد د  لقانون  ألسا�سي  تم 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 

باملميز ت  لتالية : 

ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 

مسؤولية محدودة 

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YANE بمختصر تسميتها:    القتضاء 

 LLC

و  بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و  منتجات  لتجميل  توزيع  و  شر ء 

و  بيع  لعطور   ملنتجات  لعضوية, 

في  بالتجزئة  مستحضر ت  لتجميل 

تسويق و توزيع   ملتا ر  ملتخصصة, 

منتجات و أصناف  لنسيج

 15  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ألبطال رقم 2 أكد ل  لرباط - 

10090  لرباط  ملغرب

من   لها  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة

 100.000  : مبلغ رأسمال  لشركة 

درهم ,
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مقسم كالتالي : 

 500 بنلحسن:  سناء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 لسيدة سارة قرو ش : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة

و  لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه  بنلحسن  سناء   لسيدة 

رقم  فيال  سال  لجد4دة  تجزئة   ) (

101 سال  لجد4دة – 11100 – سال 

 لجد4دة  ملغرب

عنو نه  قرو ش  سارة   لسيدة 

 – تمارة   212 حي سكيكينة رقم   ) (

12000 – تمارة   ملغرب

و  لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن مسيفي  لشركة : 

عنو نه  بنلحسن  سناء   لسيدة 

رقم  فيال  سال  لجد4دة  تجزئة   ) (

101 سال  لجد4دة – 11100 – سال 

 لجد4دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 938

1369I

cabinet nabil el azouzi

LENORMATIF CAF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET NABIL EL AZOUZI « «

» » SARL AU

شارع  بال  لعيا�سي إقامة رقم 28 

شقة 3 -  أكد ل  لرباط 10090- 

- لرباط 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

 SOCIETE – LENORMATIF CAF «

» – SARL

»15 شارع  ألبطال رقم 2 أكد ل 

 لرباط » - 10090 - لرباط - 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

129203

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
26 4نا4ر 2021 

إعد د  لقانون  ألسا�سي  تم 
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها:   بمختصر   القتضاء 

LENORMATIF CAF
غرض  لشركة بإ4جاز :  الستشارة 
في  إد رة  لجودة, ملساعدة  نظام  في 
إد رة  لجودة,تدقيق  نظام  إنشاء 

نظام إد رة  لجودة
 15  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  ألبطال رقم 2 أكد ل  لرباط - 

10090  لرباط  ملغرب
من   لها  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة
 100.000  : مبلغ رأسمال  لشركة 

درهم ,
حصة   1.000  : كالتالي  مقسم 

بقيمة 100 درهم للحصة
و  لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 ) ( عنو نه  كمون   لسيد  حمد 
 – 71  ملحمد4ة  تجزئة  لشمس رقم 

28830 –  ملحمد4ة  ملغرب
و  لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن مسيفي  لشركة :
 ) ( عنو نه  كمون   لسيد  حمد 
 – 71  ملحمد4ة  تجزئة  لشمس رقم 

28830 –  ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 937

1370I

gestoria siham

M CONSTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 لرقم 131 تجزئة حكيمة، 22000، 

 لجد4دة  ملغرب

   M CONSTRAV  م كونستف ف

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 

شارع 6  لرقم 25  لطابق  لسفلي 

 لبفنو�سي, . - 20300  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

م   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.M CONSTRAV   كونستف ف

غرض  لشركة بإ4جاز:

بيع مو د  لبناء

 تجارة

 خدمة  لبناء
 مقاول

شر ء وبيع  ميع  لعقار ت

 نقل  لبضائع

كر ء آالت   لتفوس

 بيع مو د  لعقاقيف

وعنو ن    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

مقرها  إل تماعي حي  لقدس شارع 6 

 لرقم 25  لطابق  لسفلي  لبفنو�سي  , 

. - 20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مر د   لسيد  لقبابي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لقبابي مر د عنو نه) ( رقم 
20300  لد ر   1 تجزئة  لسالم   161

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لقبابي مر د عنو نه) ( رقم 
20300  لد ر   1 تجزئة  لسالم   161

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 2597.

1371I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAK WORKSHOP SERVICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 
صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
 DAK WORKSHOP SERVICS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
رقم 21 - 73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.WORKSHOP SERVICS
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-أعمال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 إلصالح و لصيانة. .

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
73000  لد خلة   -  21 رقم   لسالم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  بر هيم  لبخاري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  بر هيم  لبخاري عنو نه) ( 
 23 رقم   15 زنقة   2 حي  لرحمة 

73000  لد خلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  بر هيم  لبخاري عنو نه) ( 
 23 رقم   15 زنقة   2 حي  لرحمة 

73000  لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 172.
1372I

 لعيون  ستشار ت

TAYART
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لعيون  ستشار ت
رقم 31 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب
TAYART  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع 
 لنيجر رقم 101 حي  لوحدة 02  - 

70000  لعيون  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2011 مارس   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TAYART

:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 

بالتشاط  4تعلق  ما  كل  تصد4ر  و 

 لتجاري و  لصناعي و  لخدماتي .

شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 -   02 حي  لوحدة   101  لنيجر رقم 

70000  لعيون  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   :  لسيد حمودي  لساعدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عثمان  د مو    لسيد سيدي 

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

حمودي  لساعدي    لسيد 
حي   53 رقم   32 زنقة  عنو نه) ( 

70000  لعيون  02  لعيون   لوحدة 

 ملغرب.

عثمان  د مو   سيدي   لسيد 

عنو نه) ( حي  لفتح شارع طه حسين 
70000  لعيون  13  لعيون   رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حمودي  لساعدي    لسيد 
حي   53 رقم   32 زنقة  عنو نه) ( 

70000  لعيون  02  لعيون   لوحدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

07 شتنبف   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2011 تحت رقم 893.

1373I

LABRASS MULTISERVICES SARL

S.Q TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

S.Q TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي كابيلدو 

زنقة 25 رقم 05  لعيون  - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 S.Q  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRAVAUX

خدمات   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 - عامة  أشغال   -  لبناء  ملتعددة 

 لتجارة  لعامة -  إلستيف د و لتصد4ر 

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 05  لعيون   رقم   25 كابيلدو زنقة 

70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد منصور عياش  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد منصور عياش  
03  لعيون   رقم   25 حي كابيلدو زنقة 

70000  لعيون   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد منصور عياش  
03  لعيون   رقم   25 حي كابيلدو زنقة 

70000  لعيون   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

ماي   13 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2019 تحت رقم 1127.

1372I

hicham zoufi

 AGP CONSEIL ET

FORMATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

  AGP CONSEIL ET FORMATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي رياض 

سكتور 5 ف9  لرباط - 10999  

 لرباط  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62387

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 27 د نبف 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 - ف9  لرباط   5 »حي رياض سكتور 

 387« إلى  10999   لرباط  ملغرب« 

 2 شقة   33 مجموعة  إقامة  لنور 

مرس  لخيف 13150  لصخيف ت تمارة 

- 12000 تمارة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110912.

1375I



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3716

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ALLIANZ TRANS EXPO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7722-01 

صندوق  لبف4د رقم 126، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

ALLIANZ TRANS EXPO شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لعركوب رقم 7722-01 - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALLIANZ TRANS EXPO

نقل   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 73000  -  01-7722 رقم   لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دونر ر  مريم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  دونر ر  مريم   لسيدة 
بلوك ب رقم 267 حي  لهدى 80000 

 كاد4ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  دونر ر  مريم   لسيدة 
بلوك ب رقم 267 حي  لهدى 80000 

 كاد4ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لده2  

فبف 4ر 2021 تحت رقم 180.

1376I

BADOUM

BADOUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BADOUM
13 زنقة أحمد  ملجاطي  قامة  بال 
 ألل2  لطابق 1 رقم 8 معاريف ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
BADOUM  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 13 
زنقة أحمد  ملجاطي  قامة  بال 

 ألل2 1  لطابق 8 معاريف - 20000  
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BADOUM

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 13 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
أحمد  ملجاطي  قامة  بال  زنقة 

 ألل2 1  لطابق 8 معاريف - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كندري   لسيدة  سماء  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  سماء  كندري عنو نه) ( 
11 زنقة  بل هبفي ط 2 ش 3  قامة 

20580   لد ر  هالل ريفييف  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كندري عنو نه) (   لسيد  سماء  
11 زنقة  بل هبفي ط 2 ش 3  قامة 

20580  لد ر  ريفييف  لبيضاء  هالل 

 لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762373.

1377I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE GARENE TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE GARENE TRAVAUX SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 712 أس 

ظهر ملحلة و دة - 60000 و دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GARENE TRAVAUX SARL AU

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  و بيع مو د  لبناء.

712 أس   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

و دة   60000  - و دة  ملحلة  ظهر 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لنساوي مبارك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لنساوي مبارك عنو نه) ( 

 96 رقم  ظهر ملحلة ملسيفدي زنقة أ3 

و دة 60000 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لنساوي مبارك عنو نه) ( 

 96 رقم  ظهر ملحلة ملسيفدي زنقة أ3 

و دة 60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 256.

1378I
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FOUZMEDIA

ليكس بيزنيي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ليكس بيزنيي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
 KENITRA وعنو ن مقرها  إل تماعي
KENITRA 14000  لقنيطرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22969
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  06 فبف 4ر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ  بيزنيي   ليكس 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 KENITRA KENITRA  إل تماعي 
 : 12000  لقنيطرة  ملغرب نتيجة ل 

حل  لشركة.
بئف   32 و حدد مقر  لتصفية ب 
12000  لقنيطرة   -  لر مي  لغربية 

 ملغرب. 
و عين:

و  فدوى   لدهبي   لسيد)ة( 
بئف  لر مي  لغربية   32 عنو نه) ( 
كمصفي  12000  لقنيطرة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

مارس 2020 تحت رقم 72252 .

1379I

FIDULIMAR

ZAOUITE-AFGOU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ZAOUITE-AFGOU   شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قسارية 

 فكو طريق ز كورة - 25000 ورز ز ت 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8017

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2021 08 فبف 4ر   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

 لعدنان  بر هيم كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 105.

1380I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

FAST OUVRAGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف4د 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

FAST OUVRAGES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحز م  ملنطقة  لصناعية رقم 33 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FAST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. OUVRAGES
غرض  لشركة بإ4جاز :  

أعمال متنوعة وتشييد  ميع  ملباني
أعمال من  ميع أنو ع  ألعمال
مبيعات معد ت ولو زم  ملكات2

تا ر  للو زم  ملدرسية
وحفظ،  و لبستنة،   لتنظيف، 

وتقد4م  لخدمات  لعامة
و لصناعية   ملباني  لسكنية 
و لهندسة  ملدنية  للبناء   لعامة 

و لحفر وحفر  آلبار
شبكات  لطرق  لعامة  أعمال 
مجال  في  للطرق  لصرف  لصحي 
وشبكات  لطرق  أعمال  لحفر 
بالكهرباء  تزود  ملياه   ملختلفة  لتي 

و لهاتف.
معد ت  لحفر  من  وطاقة  شر ء 

ومو د  لبناء
 نخفاض  لتوتر، متوسط  لتوتر 
أعمال  لتفكي2  و رتفاع  لتوتر 

 لكهربائي
مقاول  لتفكي2

 ملز 4د  لفائز
حفر  آلبار

) لكهرباء   ملعد ت  لهيدروليكية 
و مليكانيكا(

وشر ء  )بيع   ملعد ت  ملكتبية 
 ملعد ت و للو زم  ملكتبية( 

 لنقل  لبفي للبضائع من  ألشياء 
و لبضائع من أي نوع، و لنقل  لدولي

 ميع  ألعمال  لزر عية.
تا ر في د4مي غروس

وصيانة  وتنظيف  معالجة   2-
أنو ع  ملباني  لجماعية   ميع 
و لصناعية  و إلد رية  و لفرد4ة 

و لزر عية.
و ملو د  وتأ يف  ملعد ت  تسويق 
بأعمال  ذ ت  لصلة  و ملعد ت 

 لشركة.
و ملو د  وتسويق  ملو د   ستيف د 

Sté ملتعلقة بأنشطة 

خار ية،  بمصادر   الستعانة 

مجاالت  في  و لتمثيل  و الستشار ت 

 لنشاط  لتي لها صلة مباشرة أو غيف 

مباشرة بالكائن.

أو  عقارية  أو  مالية  أور ق  أي 

معامالت زر عية أو صناعية أو مالية 

قد تساهم في تطوير أو توسع أو نمو 

 ألعمال. 

 لتجاره

4تم  مو د  لبناء  أنو ع   ميع 

تصنيعها وبيعها 

در سة  ميع أنو ع  ملشاريع

 Métré در سة من  ل

أعم،  ميع  ملعامالت  وبشكل 

 لتجارية و لصناعية و ملالية و ألور ق 

كانت  سو ء  و لعقار ت،   ملالية 

مباشرة أو غيف مباشرة، أو ذ ت صلة 

أعاله،  باألشياء  ملذكورة  مباشرة 

تلك  أو من  ملرجح أن تعزز تحقيق 

 لصفقات وتطويرها..

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 33 رقم   لحز م  ملنطقة  لصناعية 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد   سماعيل  ملهد وي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : رشيد  لشكو�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد   سماعيل  ملهد وي 

شارع  لحز م  ملنطقة  عنو نه) ( 

 70000 33  لعيون  رقم   لصناعية 

 لعيون  ملغرب.

 لسيد رشيد  لشكو�سي عنو نه) ( 

شارع  لحز م  ملنطقة  لصناعية رقم 

33  لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيد   سماعيل  ملهد وي 
شارع  لحز م  ملنطقة  عنو نه) ( 
 70000 33  لعيون  رقم   لصناعية 

 لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 15 د نبف 

2020 تحت رقم 3080/2020.
1381I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

 STE BYGSM DE
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE
GESTION

شارع محمد  لخامس قلعة مكونة 
تنغيف ، 25200، قلعة مكونة  ملغرب
 STE BYGSM DE TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي  رفم 97 
 لحس  لصناعي ورزز ت - 25000 

ورزز ت  ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
11193

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   
تم تغييف   2021 4نا4ر   17 في   ملؤرخ 
 STE BYGSM« من  تسمية  لشركة 
STE MAX-« إلى »DE TRANSPORT
. »NORD-SUD DE TRANSPORT

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 25 د نبف 

2020 تحت رقم 25122020.
1382I

FINANCE BUSINESS OFFICE PARTNER  s.a.r.l

OLIVIAPURE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 FINANCE BUSINESS OFFICE
PARTNER  s.a.r.l

 PLACE BRAHIM ROUDANI,
 RUE LA SENA, RES BEETHOVEN

 II, 3EME ETAGE, N° 82 TANGER

90000 ،، طنجة  ملغرب

OLIVIAPURE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ماونتن 

فيو كم 13 وقيادة تسلطانت - 

20000 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.92305

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   1919 من فبف 4ر   18  ملؤرخ في 

 ملصادقة على :

 IXOS GROUP )تفويت  لسيد )ة

 HOLDING  OFFSHORE SARL

أصل  حصة   تماعية من   AU 15

 JEAN )700 حصة لفائدة   لسيد )ة

18 من  بتاريخ   PIERRE LEGENDRE

فبف 4ر 2019.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

من   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

فبف 4ر 2019 تحت رقم 1612.

1383I

FINANCE BUSINESS OFFICE PARTNER  s.a.r.l

BAKKALI VIAJES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FINANCE BUSINESS OFFICE

PARTNER  s.a.r.l

 PLACE BRAHIM ROUDANI,

 RUE LA SENA, RES BEETHOVEN

 II, 3EME ETAGE, N° 82 TANGER

90000 ،، طنجة  ملغرب

BAKKALI VIAJES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكان 

إبر هيم رود ني ، شارع لوس 

أنجلوس ، بيتهوفن  لثاني ،  لدور 

 لثالث ، رقم 82  90000 -  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

96605

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 13 
تم إعد د  لقانون   2019 من فبف 4ر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BAKKALI VIAJES

أنشطة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لبضائع  و لبف4د  لسريع   لبف4د 

،  لخطوط  من  ألنشطة  وغيفها 

و لوطنية  و لد خلية   ألحاد4ة 

وإد رة  وتوزيع  و مع   ، و لدولية 

وكاالت  لتسليم و لخدمات  لجمركية 

وتسليم  ألور ق  ملالية و ملستند ت ، 

 ملعلومات و التصاالت ؛

 لتجارة

وسماسرة  لجملة.  ستيف د 

وتصد4ر.

مكان   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

إبر هيم رود ني ، شارع لوس أنجلوس 

 ، ،  لدور  لثالث  بيتهوفن  لثاني   ،
- 90000 طنجة    -  90000  82 رقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لبقالي خالد :  350 حصة 

بقيمة 50 درهم للحصة .

 250   :  لسيد بوقريعة  لحسين 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 لسيد  لو لي  لعلوي فخر  لد4ن :  

200 حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 لسيدة  لبقالي أناس :  200 حصة 

بقيمة 50 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد   لسيد  لبقالي 

 AU/IBAIONDO 73 C ZALLA /

.34+ bilbao espagne

 لسيد بوقريعة  لحسين عنو نه) ( 
حي  لجر ري  لثاني شارع 21 عدد 18  

90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد  لو لي  لعلوي فخر  لد4ن 
عنو نه) ( حي موالي رشيد ،  لشريحة 
أغسطس   6 شارع   ،  13  ألولى بلوك 

20 70000  لعيون  ملغرب.
عنو نه) (  أناس   لسيد  لبقالي 
هارون  لرشيد  لسو ني  شارع   22

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوقريعة  لحسين عنو نه) ( 
حي  لجر ري  لثاني شارع 21 عدد 18  

90000 طنجة  ملغرب
 لسيد  لو لي  لعلوي فخر  لد4ن 
عنو نه) ( حي موالي رشيد ،  لشريحة 
أغسطس   6 شارع   ،  13  ألولى بلوك 

20 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 لتجارية بطنجة  بتاريخ 29 من مارس 

2019 تحت رقم 222617.
1382I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

AR AWATIF AFRAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15000، 
 لخميسات  ملغرب

AR AWATIF AFRAH شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 
 ألد ري عين  وهرة  - 15200 

تيفلت  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

00000
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 غشت   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AWATIF AFRAH
غرض  لشركة بإ4جاز : نكافة

تنضيم  لحفالت و ألعر س
:  لحي  .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ألد ري عين  وهرة  - 15200 تيفلت 

 ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   :  لسيدة عو طف عقوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد رشيد غيثان :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة عو طف عقوبي عنو نه) ( 
محمد بن  مليلودي حي  زنقة    8 رقم 
سالم  لخميسات 15000  لخميسات 

 ملغرب.
عنو نه) (  غيثان  رشيد   لسيد 
عين  لجوهرة  مركز   لحي  ال اري 

15000 تيفلت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة عو طف عقوبي عنو نه) ( 
محمد بن  مليلودي حي  زنقة    8 رقم 
سالم  لخميسات 15000  لخميسات 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

شتنبف 2020 تحت رقم 155.

1385I

COMPTABLE JAAFAR

تشييد كونستريكيون  
 TACHYEID

CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR

 BD MOHAMED V TANGER 88

 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11

 ETAGE 3 APP 18 TANGER،

TANGER ،90000  ملغرب

 TACHYEID  تشييد كونستف4كيون

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قرية 

 لرمان  ماعة ملوسة فحص 

 نجرة  هة طنجة تطو ن  لحسيمة 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 TACHYEID كونستف4كيون   تشييد 

.CONSTRUCTION

بيع مو د   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 لبناء.

قرية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لرمان  ماعة ملوسة فحص  نجرة 

 هة طنجة تطو ن  لحسيمة 90000 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  لحد د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لحد د   لسيد 

قرية  لرمان  ماعة ملوسة فحص 

 نجرة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لحد د   لسيد 

قرية  لرمان  ماعة ملوسة فحص 

 نجرة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7023.

1386I

phare consulting

IMPACT PUB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

phare consulting

 marrakech av. allal el fassi °21

 imm alhamra 2 n ، 40000،

marrakech maroc

IMPACT PUB شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

2  لطابق  لسفلي رقم ب 336  ملنارة 

- 20000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

109911

 08 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMPACT PUB

غرض  لشركة بإ4جاز :  لطباعة و 

 الشهار.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ملسيفة 2  لطابق  لسفلي رقم ب 336 

 ملنارة - 20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : 4ونس  بوضلفة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بوضلفة 4ونس عنو نه) ( 
 ملسيفة 2 أ رقم 263  20000 مر كش 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوضلفة 4ونس عنو نه) ( 
 ملسيفة 2 أ رقم 263  20000 مر كش 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   31 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 119100.

1387I

RIVE DROITE CONSULTING

VEXIN  IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة  ألندلس رقم 26،  لحي 

 إلد ري، عمارة أنطوليا،  لطابق 5، 
رقم 16 ، 90000، طنجة  ملغرب
VEXIN  IMMOBILIERE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

4وسف بن تاشفين، رقم 5،  لطابق 
2 رقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  VEXIN : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. IMMOBILIERE

غرض  لشركة بإ4جاز :  

 إلنعاش  لعقاري ؛

تجزئة  ألر �سي،  عمليات  إنجاز 

وتشييد  لبنا4ات  ملخصصة للسكن 

أو  الستغالل  لتجاري أو  لصناعي أو 

 إلد ري، بهدف بيعها أو كر ئها؛

بناء و ستغالل  ملر كز ؛

و ملركبات  مر كز  لتففيه  بناء 

 لسياحية ؛

بناء بيوت  الصطياف قصد بيعها 

أو كر ئها ؛

 ستغالل  لنزل و  لفنادق ؛ 

أو بيع أو كر ء  ميع أدو ت  شر ء 

 لبناء ؛

و ميع  ألمالك  شر ء  ألر �سي 

 ملبنية أو  ملخصصة للبناء، وبيعها ؛

أنو ع  وتصد4ر  ميع   ستيف د 

 ملنتجات و ألدو ت

شارع   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
4وسف بن تاشفين، رقم 5،  لطابق 2 

رقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أ4وب   لسيد  لتـوز ني 

16 90000 طنجة  بساحة  ألمم رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أ4وب   لسيد  لتـوز ني 

16 90000 طنجة  بساحة  ألمم رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 702.

1388I

BMA PARTNERS

TOURIAINVEST
إعالن متعدد  لقر ر ت

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOURIAINVEST »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 56 زنقة 

قا�سي إ4اس  ملعاريف  لد ر  لبيضاء 

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.233291

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 31 4نا4ر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة  لسيد  لعالم عثمان مسيف

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  11:  لذي  رقم  بند 

مسيف  مهدي  ما4لي:  لسيد  لعالم 

وحيد للشركة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2020 تحت رقم 731928.

1389I

ACCOF

THEMATICA ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 THEMATICA ENGINEERING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 

تجزئة  لوحدة طابق 1 رقم 1  لعاليا 

- 28830  ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.THEMATICA ENGINEERING

مقاول   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لزر عات  لفالحية و  لغابوية

هندسة و  ستصالح  لغابات.

 2 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تجزئة  لوحدة طابق 1 رقم 1  لعاليا 

- 28830  ملحمد4ة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حكيم  لهاشمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حكيم  لهاشمي عنو نه) ( 

زنقة عمر  لجد4دي عمارة 12  لشقة 

2 قبيبات 10050  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حكيم  لهاشمي عنو نه) ( 

زنقة عمر  لجد4دي عمارة 12  لشقة 

2 قبيبات  10050  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 21 4نا4ر 

2021 تحت رقم 128/150.

1390I

JURIS FISCAL PRECIOUS

Groupe BRUNET

شركة  ملساهمة

إغالق فرع تابع لشركة أ نبية

JURIS FISCAL PRECIOUS

12 شارع  لزرقطوني  لطابق 8 رقم 

16 ، 20120،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

Groupe BRUNET »شركة 

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  813 

شارع ليون بلوم - 01500 أمبيف4و-

أون-بوغي فرنسا.

»إغالق فرع تابع لشركة أ نبية«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.101187

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2020 شتنبف   30 في   ملؤرخ 

 Groupe لشركة  تابع  فرع  إغالق 

 BRUNET تسميته   BRUNET

و لكائن   SERVICE SUCCURSALE

كثيف  مسدود  بن  طريق  في  عنو نه 

22 - 20380  لد ر  تجزئة  ملولد رقم 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبف 2020 تحت رقم 752322.

1391I

BMA PARTNERS

AGCM
إعالن متعدد  لقر ر ت

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AGCM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: إقامة 

سكوير بالص زنقة  بن 4حيى  إلفر ني 

محل 2 و 3 عمارة أ ر سين  لد ر 

 لبيضاء - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.357277

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 22 فبف 4ر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بين  حصص  تفويت  ما4لي:  على 
شركة  و   SHEMSINVEST شركة  

TOURIAINVEST
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ستقالة  لسيد هيثمي محمد عادل 

كمسيف 
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
كمسيف  مهدي  تعيين   لعالم  تاكيد 

وحيد
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
إعادة صياغة قانون أسا�سي  د4د 
د ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
4نص  6و7:  لذي  رقم  بند 
رأسمال  توزيع  تغييف  ما4لي:  على 
شركة بيد  و مع  لحصص 

TOURIAINVEST  كشريك وحيد
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4ونيو 2020 تحت رقم 736125.

1392I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE IGUI ISLANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000،  لسمارة  ملغرب

STE IGUI ISLANE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

موالي رشيد زنقة  قا رقم 08 مكرر 
 لسمارة  - 72000  لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. IGUI ISLANE

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 MARCHAND EN DÉTAIL DE

. THÉ

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي موالي 
رشيد زنقة  قا رقم 08 مكرر  لسمارة  

- 72000  لسمارة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مبارك  وبلخيف   محمد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مبارك  وبلخيف   محمد   لسيد 

 503 عنو نه) ( دد4ار  لسعادة عمارة 

شقة 9 س م  لبيضاء  70000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مبارك  وبلخيف   محمد   لسيد 

 503 عنو نه) ( دد4ار  لسعادة عمارة 

شقة 9 س م  لبيضاء  70000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 20/2021.

1393I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE MAPREFA SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000،  لسمارة  ملغرب

STE MAPREFA SARL  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة  

 لفتح 03  شارع  لجيش  مللكي رقم 

03  لسمارة  - 72000  لسمارة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MAPREFA SARL

:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  شغال مختلفة .

تجزئة    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  لجيش  مللكي رقم    03  لفتح 

72000  لسمارة   - 03  لسمارة  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد علي مبفوك  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مبفوك   4وسف   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مبفوك   علي   لسيد 
تجزئة  لفتح  03 شارع  لجيش  مللكي 
72000  لسمارة   بدون رقم  لسمارة  

 ملغرب.
 لسيد 4وسف  مبفوك  عنو نه) ( 
53  لسمارة   رقم  عين  للوح  زنقة 

72000  لسمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مبفوك   علي   لسيد 
تجزئة  لفتح  03 شارع  لجيش  مللكي 
72000  لسمارة  بدون رقم  لسمارة  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 01 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 19/2021.
1392I

MOUSSAOUI HAJJI

GOLDBRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
GOLDBRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

قصرقصبة بن ألي عرب صباح زيز 
أرفود  - 52200  أرفود  ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12357
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    GOLDBRO
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
عرب  ألي  بن  قصرقصبة   إل تماعي 
أرفود    52200  - أرفود   زيز  صباح 

 ملغرب  نتيجة ل : أزمة في  بلقطاع.
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ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

قصرقصبة بن علي عرب صباح زيز 

أرفود  - 52200 أرفود  ملغرب . 

و عين:

و  مسعودي    لسيد)ة(  لطيبي   

عنو نه) (  لحي  لجد4د رقم 16 أرفود 

)ة(  كمصفي  أرفود  ملغرب    52200

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 52/2021.

1395I

MOUSSAOUI HAJJI

ERFOUD SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ERFOUD SOLUTION  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

 لكالكلة  ماعة  لسيفة أرفود - 

52200 أرفود  ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.10755

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  01 د نبف   ملؤرخ في 

ERFOUD SOLUTION  شركة ذ ت 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 - أرفود   لكالكلة  ماعة  لسيفة 

52200 أرفود  ملغرب  نتيجة ألزمة في 

 لقطاع .

و عين:

و  مغر وي   حسن    لسيد)ة( 

عنو نه) ( قصر  لكالكلة سيفة عرب 

صباح زيز أرفود 52200 أرفود  ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

قصر  وفي   2020 د نبف   01 بتاريخ 

 - أرفود   لكالكلة  ماعة  لسيفة 

52200 أرفود   ملغرب .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 56/20201.

1396I

FINAUDIT

BELGHAZI FAMILY OFFICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

   BELGHAZI FAMILY OFFICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 Eشوفاليي بيارد إقامة فالروز

 لطابق  الول رقم 2  لد ر  لبيضاء - 

20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.396925

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 4نا4ر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762121.

1397I

BMA PARTNERS

AL GELATO RABAT
إعالن متعدد  لقر ر ت

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AL GELATO RABAT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 56 زنقة 

قا�سي إ4اس  ملعاريف  لد ر  لبيضاء 

- CASABLANCA 20330  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.319723

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 فبف 4ر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بين  حصص  تفويت  ما4لي:  على 

شركة  و   SHEMSINVEST شركة  

TOURIAINVEST

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة  ملسيف  لسيد هيثمي محمد 

تعيين  لسيد  لعالم  وتأكيد  عادل 

مهدي كمسيف ملدة غيف محدودة

قر ر رقم 3 :  لذي 4نص على ما4لي: 

إعادة صياغة قانون أسا�سي  د4د 

د ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

بشريك وحيد 

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

4نص  6و7:  لذي  رقم  بند 

رأسمال  توزيع  تغييف  ما4لي:  على 

شركة بيد  و مع  لحصص 

TOURIAINVEST  كشريك وحيد

على  4نص  11:  لذي  رقم  بند 

مسيف  مهدي  ما4لي:  لسيد  لعالم 

وحيد للشركة 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4ونيو 2020 تحت رقم 736126.

1398I

FOUZMEDIA

STELLANTIS 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STELLANTIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 

شارع موالي عبد لعزيز و بن  بي 

زرعة مكت2 س  لرقم 1 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 غشت   28

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.STELLANTIS

:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

و بن  بي  عبد لعزيز  موالي  شارع 

 12000  -  1 زرعة مكت2 س  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فاروق  لطر ولي عنو نه) ( 

بكر  لصد4ق  قامة  تجزئة  بو   12

12000  لقنيطرة   1 مرو ن  لشقة 

 ملغرب.
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عنو نه) (  مروى  لشابي   لسيدة 

بئف  لر مي   10 رقم  تجزئة  وهرة 

 لشرقية 12000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوشرطات   لسيدة  هاد 

عنو نه) (  لزنقة 35  لرقم 36 ساحة 

 لشهد ء 12000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

أكتوبر 2020 تحت رقم -.

1399I

MARRAS COMPANY

MARRAS COMPANY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MARRAS COMPANY

 sise à 26, Avenue Mers Sultan,

 Apt 3 Etage 1 CASABLANCA ،

20130، CASABLANCA MAROC

  MARRAS COMPANY SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 محج 

مرس  لسلطان، لشقة 3 طابق 1 

 لد ر لبيضاء - 20130  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MARRAS COMPANY SARL

تجارة   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معد ت  وتوزيع  و ستيف د  وشر ء 

 لحفر وحفار  آلبار ؛

-  ميع أعمال  لحفر.

-  لتمثيل في  ملغرب أو في  لخارج 

و ميع  لجميع  لعالمات  لتجارية 

 ألشياء  ملماثلة أو ذ ت  لصلة.

-  ميع  ملعامالت  لصناعية 

و لتجارية و ملالية و ملنقولة و لعقارية 

أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد   لتي 

و ميع  بهدف  لشركة  مباشر  غيف 

 ألغر ض  ملماثلة أو ذ ت  لصلة ؛

- مشاركة  لشركة ، بكل  لوسائل 

، في  ميع  لشركات أو  لشركات  لتي 

إنشاؤها  سيتم  أو  لتي  إنشاؤها  تم 

لغرض  مرتبطة  تكون  قد  و لتي   ،

، وال سيما عن طريق إنشاء   لشركة 

شركات  د4دة أو  ملساهمة أو  لرعا4ة 

أو  الكتتاب أو  ستفد د  ألور ق  ملالية 

أو  لحقوق  ال تماعية أو  الندماج أو 

 لتحالف أو  لشر كة في  ملشاركة أو 

إد رة  إل4جار.

26 محج   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 1 طابق   3 مرس  لسلطان، لشقة 

20130  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء - 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   :  لسيد خليل مر س 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد 4ونس مر س :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خليل مر س عنو نه) ( حي 
 لتيسيف2 زنقة 9 رقم27  لد ر لبيضاء 

20350  لد ر لبيضاء  ملغرب.

 لسيد 4ونس مر س عنو نه) ( حي 
 لتيسيف2 زنقة 9 رقم27  لد ر لبيضاء 

20350  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خليل مر س عنو نه) ( حي 
 لتيسيف2 زنقة 9 رقم27  لد ر لبيضاء 

20350  لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.

1200I

Ficuciaire ComptaFisca

KHAMLACH CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Ficuciaire ComptaFisca
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

 KHAMLACH CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 GROUPE وعنو ن مقرها  إل تماعي

 ATTAKADOUM GH2 17
 2EME ETG SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA Casablanca
20600 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHAMLACH CONSULTING
خبيف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
قضائي في ميد ن  لشغل و  لعالقات 

 ملهنية.
 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 GROUPE ATTAKADOUM GH2
 17 2EME ETG SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA Casablanca

.20600 Casablanca Maroc

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد خمالش عبد  ملجيد :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ملجيد  خمالش   لسيد 
رقم   36 حي  لقدس زنقة  عنو نه) ( 
20600  لد ر  لبيضاء  29  لبفنو�سي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  ملجيد  خمالش   لسيد 
رقم   36 حي  لقدس زنقة  عنو نه) ( 
20600  لد ر  لبيضاء  29  لبفنو�سي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762050.

1201I

Audifisc Maroc

 BLUE GREEN
ENVIRONMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 BLUE GREEN «
ENVIRONMENT« ش.ذ.م.م من 

شريك وحيد 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
بالد ر  بمقت�سى عقد عرفي مبفم  
 ،  15-01-1202 بتاريخ   لبيضاء  
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 
محدودة من شريك وحيد و لتي تتوفر 

على  لخصائص  لتالية :
 BLUE GREEN«  سم  لشركة: 
من  ش.ذ.م.م   «  ENVIRONMENT

شريك وحيد
أسست   لهدف:  الغر ض  لتي 
من   لها  لشركة هي  لقيام  بشكل 

مباشر أو غيف مباشر 
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باملغرب أو بالخارج بما 4لي :    

•  الستيف د ؛

•  لتصد4ر؛

تجارة و تسويق و توزيع  ميع   •

غيف  أو  و  ملو د  ملجهزة   ملنتجات 

 ملجهزة،  ملصنعة أو غيف  ملصنعة؛

• تمثيل  ميع  لعالمات  لتجارية 

للمنتجات  ملحلية أو  ملستوردة؛

عامة  ميع  لعمليات  بصفة  و 

و  و  ملالية  و  لصناعية   لتجارية 

 ملنقولة و لعقارية  و غيفها، و ملتعلقة 

بهدف  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

بجميع  و  أعاله،   لشركة،  ملذكور 

ذ ت  لصلة،  و   ألهد ف  ملشابهة 

تعزيز  و  تسهيل  من  تمكن  و  لتي 

كذلك  و  ونشاطها،  تنمية  لشركة 

 ملساهمة بشكل مباشر  و غيف مباشر 

تسعى  لى  هد ف  في  لشركات  لتي 

مماثلة  و ذ ت  لصلة.

من 4وم  سنة  بتد ء   99  :  ملدة  

تقييدها بالسجل  لتجاري.

 ، مقر  لشركة:   لد ر  لبيضاء   

محمد  لزرقطوني،  شارع    ،265

 لطابق 9، شقة 92. 

4بلغ رأسمال     : رأسمال  لشركة 

مقسم  درهم   100.000  لشركة 

درهم   100 حصة بقيمة    1000 إلى 

و  ملسددة  ،  ملدفوعة  للو حدة 

من طرف  لشريك  لوحيد  بالكامل 

 لسيد محمد  مين بلهيبة. 

من  تسيف لشركة   :  د رة  لشركة 

طرف  لشريك  لوحيد  لسيد محمد 

 مين بلهيبة ملدة غيف محدودة.

 لسنة  ملالية للشركة  : تبتدئ من 

فاتح 4نا4ر و تنتهي في31  د نبف. 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

288225 من  لسجل  لتجاري بتاريخ 

              . 02/20/2021

ملخص قصد  لنشر

1202I

موثق

MOD ORAL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

موثق

 قامة  لقصر عمارة د, ز وية 

شارع يعقوب  ملنصور و شارع 

غاندي  لد لر لبيظاء ، 20270، 

 لد ر لبيظاء  ملغرب

 MOD ORAL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 26 محج 

عقبة  لطابق  الول,    شقة رقم 

2  كد ل  لرباط   لرباط 10000 

 لرباط  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.125917

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 د نبف 2020

مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 

للشركة مع مقتضيات  لقانون: 

 ETUDE MAÎTRE AZZELARAB

KETTANI

NOTAIRE A CASABLANCA

 MOD ORAL« SARL «

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

عقبة  محج   26:  ملقر  ال تماعي 

 لطابق  الول,  

 شقة رقم 2  كد ل

 لرباط

 لسجل  لتجاري : 125917

حصص  تفويت  عن  إعالن 

  تماعية

 (35( وثالثين  خمسة  بيع   -  /  1

 ATLIV« لشركة  مملوكة   
ً
سهما

 MOD« شركة  في   INVEST« SARL

لصالح  لسيد ناصر   ORAL« SARL

 (15( بيع خمسة عشر   -  /  2 بوزوبع 

بلحاج  للسيد محمد  مملوكة   
ً
سهما

 MOD ORAL““ شركة  في   لسالمي 

SARL لصالح  لسيد ناصر بوزوبع.

محمد  -  ستقالة  لسيد   /  -3  
كمسيف  مهامه  من  بلحاج  لسالمي 
 MOD ORAL“لشركة مشارك 
SARL 2 / - تأكيد  لسيد رشيد أمغار 
تعيين  لسيد   -  /  5 كمسيف مشارك  
ناصر بوزوبع كمسيف مشارك ملدة غيف 
محدودة باالشتف ك مع  لسيد رشيد 
ستكون  لشركة ملزمة   -  /  6 أمغار. 
بالتوقيع  ملشتفك  صحيح  بشكل 
ناصر  و لسيد  أمغار  رشيد  للسيد 
بوزوبع. 7 / - تعد4ل  لقانون  ألسا�سي 

لشركة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110789.

1203I

موثق

ELITE BTP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

موثق
 قامة  لقصر عمارة د, ز وية 

شارع يعقوب  ملنصور و شارع 
غاندي  لد لر لبيظاء ، 20270، 

 لد ر لبيظاء  ملغرب
ELITE BTP »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  القامة 

 لجميلة 5, محج عبد لرحمان 
 لغافكي,      كد ل  لرباط  لرباط 

10000  لرباط  ملغرب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.139301
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 د نبف 2020
مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 

للشركة مع مقتضيات  لقانون: 
 ETUDE MAÎTRE AZZELARAB

KETTANI
NOTAIRE A CASABLANCA

 ELITE BTP« SARL «
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  ال تماعي :   القامة  لجميلة 
5, محج عبد لرحمان  لغافكي,  

   كد ل
 لرباط

 لسجل  لتجاري : 139301
حصص  تفويت  عن  إعالن 

  تماعية
 (50( خمسين  بيع   -  /  1
 IVOIRE« لشركة  مملوكة   

ً
سهما

 ELITE« في شركة HOLDING« SARL
 ATLIV.« لصالح شركة   BTP« SARL
بيع عشرين   -  /INVEST« SARL  2
 IVOIRE« مملوكة لشركة 

ً
)20( سهما

 ELITE« في شركة HOLDING« SARL
ناصر  لصالح  لسيد   BTP« SARL
بوزوبع 3- / - بيع خمسة عشر )15) 
سهًما   تماعًيا تعود ملكيتها للسيد 
 ELITE« شركة  في  حسوني  عادل 
BTP« ش. ذ.م.م لصالح  لسيد ناصر 
 (15( بيع خمسة عشر   /  2. بوزوبع 
شفيق  للسيد  ملكيتها  تعود   

ً
سهما

 ELITE BTP«« حمو طاهرة في شركة 
SARL لصالح  لسيد ناصر بوزوبع 5 / 
-  ستقالة  لسيد شفيق حمو طاهرة 
 ، مشارك  سابق  كمسيف  مهامه  من 
وتعيين  لسيد ناصر بوزوبع كمسيف 
مشارك لفتفة غيف محدودة باالشتف ك 

مع  لسيد رشيد أمغار.
ملزمة  ستكون  لشركة    -  /  6  
بالتوقيع  ملشتفك  صحيح  بشكل 
ناصر  و لسيد  أمغار  رشيد  للسيد 
بوزوبع 7 / -  تعد4ل  لقانون  ألسا�سي 

لشركة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
فبف 4ر   02 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110788.
1202I

فدكريد كونساي

 STE PERFECT CHUNMEE
HOUSE *SPCH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة 4وسف بن تاشفين برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب
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 STE PERFECT CHUNMEE

HOUSE *SPCH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 

 حمد  ملجاطي تجزئة  الل2   لطابق 

 الول رقم 8  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PERFECT CHUNMEE HOUSE

.*SPCH

:  الستيف د  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  لتصد4ر  .
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 حمد  ملجاطي تجزئة  الل2   لطابق 

 الول رقم 8  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  بر هيم  مزلوك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد كريم كربيض :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم  مزلوك عنو نه) ( 
 20620 برنو�سي    13 115 رقم  بلوك 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  كربيض  كريم   لسيد 
شارع  2 لف  رقم  باء  كرم  تجزئة 

مكناس   50000  لجيش  مللكي  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نا م  ملقدم   لسيد 
بفكر ن   1 رقم  تجزئة  لسعادة  

50300  بفكر ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3933.

1205I

MOUSSAOUI HAJJI

SOAYA TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOAYA TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لكالكلة  ماعة  سيفة أرفود - 

52200 أرفود   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOAYA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف

 ألشغال  ملختلفة و  لبناء 

مقاول في  لنظافة  .

قصر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - أرفود  سيفة   لكالكلة  ماعة  

52200 أرفود   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لطاهر حميدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لطاهر حميدي  عنو نه) ( 
مكناس    1 تجزئة  لنسيم   113

50000 مكناس   ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لطاهر حميدي  عنو نه) ( 
مكناس    1 تجزئة  لنسيم   113

50000 مكناس   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد4ة  بتاريخ 29 4نا4ر 

2021 تحت رقم 117.
1206I

MOUSSAOUI HAJJI

GOLDBRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
GOLDBRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

قصرقصبة بن ألي عرب صباح زيز 
أرفود - 52200 أرفود  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12357
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   13  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    GOLDBRO
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
عرب  ألي  بن  قصرقصبة   إل تماعي 

أرفود   52200  - أرفود  زيز  صباح 
 ملغرب نتيجة ل : أزمة في  لقطاع .

ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
قصرقصبة بن علي عرب صباح زيز 

أرفود - 52200 أرفود  ملغرب. 
و عين:

و  مسعودي   لسيد)ة(  لطيبي  
عنو نه) (  لحي  لجد4د رقم 16 أرفود 
)ة(  كمصفي  أرفود  ملغرب   52200

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 52/2021.
1207I

MOUSSAOUI HAJJI

ERFOUD SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
ERFOUD SOLUTION  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 
 لكالكلة  ماعة  لسيفة أرفود - 

52200 أرفود  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.10755

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  01 د نبف   ملؤرخ في 
ERFOUD SOLUTION  شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 
 - أرفود   لكالكلة  ماعة  لسيفة 
52200 أرفود  ملغرب نتيجة ألزمة في 

 لقطاع .
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و عين:
و  مغر وي  حسن    لسيد)ة( 
عنو نه) ( قصر  لكالكلة سيفة عرب 
صباح زيز أرفود 52200 أرفود  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
قصر  وفي   2020 د نبف   01 بتاريخ 
 - أرفود   لكالكلة  ماعة  لسيفة 

52200 أرفود  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالرشيد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 56/2021.
1208I

Hj company sarl

HJ COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Hj company sarl
228شارع محمد  لخامس 
 لطابق  لسابع, مكت2 رقم 

200  لد ر لبيضاء، 20220، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

HJ COMPANY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

228,شارع محمد  لخامس , لطابق 
 لسابع مكت2 رقم 200 - 20220 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.325815

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 نونبف   03  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    HJ COMPANY
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00
 إل تماعي 228,شارع محمد  لخامس 
 -  200 رقم  مكت2  , لطابق  لسابع 
20220  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 
ل : وقف  لنشاط ـ إنعد م  ملد خيل.

ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
, لطابق  محمد  لخامس  228,شارع 
 20220  -  200 رقم  مكت2   لسابع 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  رحال   لسيد)ة(    و د  

و  زرهون  زنقة  ز وية   2 عنو نه) (  

 20220 عمر  لريفي, لطابق  لخامس 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و  عثماني  هدى    لسيد)ة( 

ز وية زنقة زرهون و   2 عنو نه) (    

عمر  لريفي, لطابق  لخامس,بنجد4ة 

20220  لد ر لبيضاء  ملغرب  أنفا 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 759771.

1209I

universal gestion

SOCIETE DICAMBIO
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعنويون(

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري

 SOCIETE DICAMBIO

بمقت�سى   لجمع  لعام  الستثنائي 

د4كامبيو   لكائن  شركة  لشركة 

درب  لجد4د   : مقرها  ال تماعي ب 

رقم 2 باب دكالة   - 20000  مر كش    

 2021 فبف 4ر   02 في   ملغرب  ملؤرخ 

تقرر ما4لي:

فسخ عقد  لتسييف  لحر لألصل   

درب  لجد4د   : ب   لتجاري  لكائن 

20000 مر كش       - باب دكالة    2 رقم 

شركة  طرف  من  ،  ملوقع   ملغرب 

مالكة  بصفتها   : د4كامبيو   شركة 

لألصل  لتجاري و شركة شركة أ4ال 

أثينا  بصفتها مسيفة حرة.

1210I

AUFIDEX CONSEILS

 MOROCCAN GENERAL

CARPENTRY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

 MOROCCAN GENERAL

CARPENTRY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  ملحل 

 ملتو  د بمسيفة 2 ب رقم 323 - 

20000 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.63607

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 نونبف   30 في   ملؤرخ 

 MOROCCAN GENERAL حل 

CARPENTRY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي  ملحل  ملتو  د 

 20000  -  323 رقم  ب   2 بمسيفة 

لتوقف  نتيجة  مر كش  ملغرب 

 لنشاط.

و عين:

و  علولي  عبد  لو حد    لسيد)ة( 

 20000  11 3 رقم  عنو نه) (  4زيكي 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

وفي  ملحل   2020 نونبف   30 بتاريخ 

 -  323 رقم  ب   2 بمسيفة   ملتو  د 

20000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119626.

1211I

MOORISH

TRILATERAL HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال 4اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TRILATERAL HOLDING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

اللة 4اقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

 لطابق 2  لرقم - 85 - 20090  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRILATERAL HOLDING

:  عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

بناء.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع اللة 

4اقوت ز وية مصطفى  ملعاني  لطابق 

2  لرقم - 85 - 20090  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

750 حصة    :  لسيد عمر  لشرع 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد أحمد  لور ق :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد عمر  لشرع عنو نه) ( شارع 
161 20000  لد ر  الكورنيش  لرقم 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  أحمد  لور ق   لسيد 
شقة   2 أبو  لعباس طابق  زنقة   23
20000  لد ر  لبيضاء  بوركون    5

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عمر  لشرع عنو نه) ( شارع 
161 20000  لد ر  الكورنيش  لرقم 

 لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (  أحمد  لور ق   لسيد 
شقة   2 أبو  لعباس طابق  زنقة   23
20000  لد ر  لبيضاء  بوركون    5

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762000.

1212I

LEADER FIN

SPIRIT JUICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد  إلقامة فالروس« 
E«  لطابق  لثاني  ملكت2 12  لد ر 
بيضاء، 20500،  لد ر بيضاء  ملغرب
SPIRIT JUICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
21 بنا4ة رقم 203 إقامة  لسكن 

 ألنيق س منطقة  لعمارية - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287935

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SPIRIT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.JUICE
:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة هو:
وحيازة وتأ يف و ستئجار  إنشاء   -
صالة  أو  طعام  منفذ  أي  وتشغيل 

آيس كريم أو مطاعم بوفيه ؛
- إد رة  لكافيتف4ا وأماكن  لو بات 

 لسريعة.
و لشر ب  تقد4م  لطعام   -

 لتقليدي ؛
وتوزيع  ملو د  وبيع  شر ء   -
 الستهالكية  ملتعلقة بغرض  لشركة 

-إعالنات في نقاط  لبيع ؛
ملكية  حقوق  على  - الستحو ذ 
أو حصص ترتبط بها أي مؤسسة أو 

شركات ذ ت غرض مماثل..
محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 21 بنا4ة رقم 203 إقامة  لسكن 
 20000  -  ألنيق س منطقة  لعمارية 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مر د مني2 :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مر د مني2 عنو نه) ( كسر 
لبحر  2  زنقة 8 رقم 2 س د 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مر د مني2 عنو نه) ( كسر 
لبحر  2  زنقة 8 رقم 2 س د 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 00763720.

1213I

Pramex International

 ACCÉLÉRATEUR
D’INNOVATION MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Pramex International

 Bd Anfa 6eme Etg n°25, 158

 158 Bd Anfa 6eme Etg n°25،

20000، Casablanca Maroc

 Accélérateur d’Innovation

Maroc  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي فضاء باب 

أنفا ، 3 زنقة باب  ملنصور، عمارة 

C ،  لطابق 1 ،  ملكت2 3  - 20050 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

282239

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 Accélérateur d’Innovation

. Maroc

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت و  ألبحاث و  لدر سات 

و  لتكوين  و  لهندسة  و  إلنجاز ت 

و  و  إلعالميات  مياد4ن  ألتمتة  في 

 لتو صل..

عنو ن  ملقر  ال تماعي : فضاء باب 
 ، C أنفا ، 3 زنقة باب  ملنصور، عمارة

 لطابق 1 ،  ملكت2 3  - 20050  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (    IT LINK  لشركة 
 Avenue de Fontainebleau 67
  94270 Le Kremlin-Bicêtre

.FRANCE
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 GUILLARD Eric  لسيد 
عنو نه) (   Christian Pierre Marie
 LA CHAUVINAIS  35830

BETTON FRANCE
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
1212I

CCJF

TOTADIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
TOTADIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
بورڭون زنقة  عفر  بن حبي2 

،إقامة  ملشرق 2،  لطابق  ألول. - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOTADIS
:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
حبي2  زنقة  عفر  بن  بورڭون 
 - 2،  لطابق  ألول.  ،إقامة  ملشرق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 IMMOPAR :  500  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   IMMOPAR  لشركة 
571 محج محمد  لسادس  سوي�سي، 
 10000 عمارة ماتيس  لطابق  الول 

 لرباط   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
خنبوبي  هشام  سيدي   لسيد 
 01 عنو نه) (  قامة حد ئق  ملحيط 
 20000 د ر بوعزة نو صر   202 رقم 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 762656.
1215I

شركة عالم  لخدمات تساوت

SOCIETE IKASIN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة عالم  لخدمات تساوت
عمارة  لسالم  لطابق 3  لشقة 
13 شارع محمد  لخامس قلعة 

 لسر غنة قلعة  لسر غنة، 23000، 
قلعة  لسر غنة  ملغرب

SOCIETE IKASIN SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ماعة 
 لعتامنة قلعة  لسر غنة - 23000 

قلعة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE IKASIN SARL
تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.
:  ماعة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 23000  - قلعة  لسر غنة   لعتامنة 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيدة فتيحة صاليحة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    :  لسيد  مين 4اسين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فتيحة صاليحة عنو نه) ( 
215قلعة  رقم  لال  مينة  شارع 
قلعة  لسر غنة   23000  لسر غنة 

 ملغرب.
عنو نه) (  4اسين   لسيد  مين 
قلعة  رقم671   نان  لبوليس 
قلعة  لسر غنة   23000  لسر غنة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  4اسين   لسيد  مين 
قلعة  رقم671   نان  لبوليس 
قلعة  لسر غنة   23000  لسر غنة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 07 

د نبف 2020 تحت رقم 2263.
1216I

شركة عالم  لخدمات تساوت

 SOCIETE TASSAOUT

TRANSFERT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة عالم  لخدمات تساوت

عمارة  لسالم  لطابق 3  لشقة 

13 شارع محمد  لخامس قلعة 

 لسر غنة قلعة  لسر غنة، 23000، 

قلعة  لسر غنة  ملغرب

 SOCIETE TASSAOUT

TRANSFERT SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ماعة 

 لعتامنة قلعة  لسر غنة - 23000 

قلعة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE TASSAOUT  :

.TRANSFERT SARL AU

تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.

:  ماعة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 23000  - قلعة  لسر غنة   لعتامنة 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحسن  لسرغيني :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسن  لسرغيني 

حي  لرحمة قطاع س رقم  عنو نه) ( 

1200 سال   11000 سال  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسن  لسرغيني 

حي  لرحمة قطاع س رقم  عنو نه) ( 

1200 سال   11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ  بقلعة  لسر غنة    البتد ئية 

07 4نا4ر 2021 تحت رقم 07 د نبف 

.200

1217I

FIDUGENORD SARL A.U

ان كا ترافو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUGENORD SARL A.U

 170AV.DE FES RES.NISRINE

 1ER ETAGE N°6-TANGER ،

90000، TANGER MAROC

 ن كا تر فو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 شارع 

سجلماسة  قامة  وشيخ  لطابق 

11 رقم 90 طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62681

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

سجلماسة  قامة  وشيخ  شارع   2«

 90000  - 90 طنجة  11 رقم   لطابق 

» لطابق  لسفلي  إلى  طنجة  ملغرب« 

 - طنجة   38 رقم  تجزئة  لنخيل 

90000 طنجة   ملغرب«.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1068.

1219I

STE CHAFAI BOULHADI MENUISIER

 CHAFAI BOULHADI

MENUISER
إعالن متعدد  لقر ر ت

 STE CHAFAI BOULHADI

MENUISIER

 N18 RUE 22 CATEGORIE J

 SOUK EL HAFA MOULAY

 IDRISS BEN DEBBAB FES ،

30000، FES MAROC

 CHAFAI BOULHADI MENUISER

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملتجر رقم 

18 شارع 22  لفئة J سوق  لحافة 

مولي إدريس بن دباب  - 30050 

فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.60263

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 أكتوبر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  :  لذي   1 رقم  قر ر 

تحويل  لشكل  لقانوني  تم  ما4لي: 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  للشركة من 

 ملحدودة« إلى »شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«.

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت  لسيد   لحسن  لشافعي 

 100 حصة   تماعية من أصل   50

بو  لفائدة  لسيد   دريس  حصة 

 لهادي

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

بو  لهادي  دريس  تعيين  لسيد  تم 

مسيف  د4د للشركة  

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  بند 
تحويل  لشكل  لقانوني  تم  ما4لي: 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  للشركة من 
 ملحدودة« إلى »شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«.
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
تم رفع من  حصة  لسيد  دريس بو 
 لهادي من 50 حصة  لى 100 حصة  
حصة  لسيد  لحسن  شر ئه  بعد 

 لشافعي 
على  4نص  13:  لذي  رقم  بند 
تفويت  لسيد   لحسن  ما4لي: 
من  حصة   تماعية   50  لشافعي 
لفائدة  لسيد   حصة   100 أصل 

 دريس بو  لهادي
على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 
بو  لهادي  تعيين  لسيد  تم  ما4لي: 

 دريس مسيف  د4د للشركة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 263/2021.
1222I

CONSEIL F.O.R.S

CHALLANG HAIR MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CHALLENG HAIR MAROC
 BAB IGHLI OPERATION

 MESKELLIL N239 MARRAKECH
، 40000، marrakech MAROC
 CHALLANG HAIR MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي باب  غلي 
عملية مسك ليل رقم 239 مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22359

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   31 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
CHALLANG HAIR MAROC  مبلغ 
درهم وعنو ن   1.361.800 رأسمالها 
عملية  باب  غلي  مقرها  إل تماعي 

مسك ليل رقم 239 مر كش - 20000 
مر كش  ملغرب نتيجة ل : بيع  الصل 

 لتجاري.
و حدد مقر  لتصفية ب باب  غلي 
عملية مسك ليل رقم 239 مر كش - 

20000 مر كش  ملغرب. 
و عين:

  GILBERT CLAUDE  لسيد)ة( 
عنو نه) (   و   MENNETREY
 HAUT SAINT AIGNAN 25220
 MARCILLY EN VILLETTE
 FRANCE 77139 MARCILLY

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 
باب  غلي عملية مسك ليل رقم 239 

مر كش
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119302.

1223I

FOUZMEDIA

WALFA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WALFA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

80325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WALFA TRANS

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لبضائع

في  الشغال  ملختلفة  مقاول 

وأشغال  لبناء.

 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 

 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لعالمي حومية عنو نه) ( 

دو ر  لشنانفة  الحمر عامر  لسفلية 

12200 سيدي 4حيى  لغرب  ملغرب.

عنو نه) (  حومية  عادل   لسيد 

دو ر  لشنانفة  الحمر عامر  لسفلية 

12200 سيدي 4حيى  لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لعالمي حومية عنو نه) ( 

دو ر  لشنانفة  الحمر عامر  لسفلية 

12200 سيدي 4حيى  لغرب  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1222I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 CROSSROADS CULTURAL“
“ EXCHANGE“ - “ CCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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 CROSSROADS CULTURAL“

EXCHANGE“ - “ CCE “ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 168 شارع 

 ملقاومة  لطابق 3  لشقة 12  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288.893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CROSSROADS CULTURAL“

.” EXCHANGE” - ” CCE

 -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  لثقافية و بين  لثقافات

على  التصاالت  -  لتدري2 

 ملتعددة  لثقافات

باللغات  دعم  دور ت  تقد4م   -

 أل نبية

مخصصة  فعاليات  تنظيم   -

دول  لعالم  مختلف  لثقافات 

ولألنشطة  لتي تهمهم 

و  -  لبيع،  لشر ء،  الستيف د 

 لتصد4ر لجميع  ملو د..

 168  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  ملقاومة  لطابق 3  لشقة 12  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 MICHAEL EDWARD  لسيد 

بقيمة  حصة   WHEATLEY :  200

100 درهم للحصة .

 CAILYN DAWN  لسيدة 

بقيمة  حصة   WHEATLEY :  125

100 درهم للحصة .

 KAREN ELIZE  لسيدة 

بقيمة  حصة   PRETORIUS :  175

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 MICHAEL EDWARD  لسيد 

عنو نه) (  لوال4ات   WHEATLEY

00000 و شنطن   ملتحدة  ألمريكية  

 لوال4ات  ملتحدة  ألمريكية.

 CAILYN DAWN  لسيدة 

عنو نه) (  لوال4ات   WHEATLEY

00000 و شنطن   ملتحدة  ألمريكية  

 لوال4ات  ملتحدة  ألمريكية.

 KAREN ELIZE  لسيدة 
زنقة  عنو نه) (   PRETORIUS

 1 110  لرويضات  رقم   لعندلي2 

20090 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 MICHAEL EDWARD  لسيد 

عنو نه) (  لوال4ات   WHEATLEY

00000 و شنطن   ملتحدة  ألمريكية  

 لوال4ات  ملتحدة  ألمريكية

 KAREN ELIZE  لسيدة 
زنقة  عنو نه) (   PRETORIUS

 1 110  لرويضات  رقم   لعندلي2 

20090 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1225I

GOURMET FOODS DISTRIBUTION

 GOURMET FOODS
DISTRIBUTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

 GOURMET FOODS

DISTRIBUTION

279 شارع  لزرقطوني ، 20050، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 GOURMET FOODS

DISTRIBUTION »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 279,  
شارع  لزرقطوني - 20050  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.280883

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 28 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1.:  لذي  رقم  قر ر 
من  رأسمال  لشركة  رفع  ما4لي: 
و  درهم   30.000 درهم  لى   10.000
درهم   20.000 مبلغ  بإضافة  ذلك 
للشريك  لجد4د  نقد4ة  مساهمات 
ذلك  و  هولد4نغ«  »باملوري  شركة   :
بخلق 200 حصة من فئة 100 درهم 

للو حدة مكتتبة و مدفوعة بالكامل
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
8:  لذي 4نص على  و   7 بند رقم 
على  و  لرأسمال  ما4لي:  لحصص 

 لتو لي
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762221.
1226I

FOUZMEDIA

DEZAR TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DEZAR TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEZAR TRANS

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لبضائع

في  الشغال  ملختلفة  مقاول 

وأشغال  لبناء.

 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 

 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بنيفر عالء  لد4ن عنو نه) ( 

 ---  12 رقم   11 بلوك  حي  لليمون 

سيدي سليمان  ملغرب.

 لسيد  لشقيفني  دريس عنو نه) ( 

عامر  بوشيبة  دو ر  لركابي  والد 

 لسفلية 12000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بنيفر عالء  لد4ن عنو نه) ( 

 ---  12 رقم   11 بلوك  حي  لليمون 

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1227I
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FOUZMEDIA

TRANS NACER WACHT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS NASR WACHT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 

عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NASR WACHT

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لبضائع

في  الشغال  ملختلفة  مقاول 

و شغال  لبناء.

 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 

 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  وشت  رشيد   لسيد 

دو ر  والد عمر ن  والد بورحمة عامر 

 لسفلية 12000  لقنيطرة  ملغرب.

 لسيد نصر بن  ملفضل عنو نه) ( 

بلوك أ   30 02 مجموعة  حي  لوحدة 

05 12200 سيدي 4حيى  لغرب  رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نصر بن  ملفضل عنو نه) ( 

بلوك أ   30 02 مجموعة  حي  لوحدة 

05 12200 سيدي 4حيى  لغرب  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1228I

pouce des affaires

TAIBA STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca

maroc

TAIBA STORE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 PROJET وعنو ن مقرها  إل تماعي

 MADINAT AL WIFAQ NR

 1436 A LAAYOUNE PROJET

 MADINAT AL WIFAQ NR

 1436 A LAAYOUNE 20300

.LAAYOUNE MAROC

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

  lahcen )ة(   تفويت  لسيد 

Boutahar  50 حصة   تماعية من 

)ة(  350 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

 07 بتاريخ   Mohamed  EL ALAM

4نا4ر 2021.

 Abdellah  EL )ة(  تفويت  لسيد 

KHAMLICHI 150 حصة   تماعية 

250 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

)ة( Mohamed  EL ALAM بتاريخ 09 

فبف 4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

4نا4ر   26 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2021 تحت رقم 002277.

1229I

IB PARTNERS

TRAVAST MAROC ترافاست 

ماروك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

TRAVAST MAROC تر فاست 

ماروك شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 12 زنقة 

صبفي بو معة - - 20020  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.236277

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبف   11  ملؤرخ في 

تر فاست   TRAVAST MAROC

ماروك شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
12 زنقة صبفي بو معة -   إل تماعي 

- 20020  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

لتصفية حبية لعدم نجاح  ملشروع 

بسب2  ملنافسة  لشرسة.

و عين:
 لسيد)ة( محمد  رفيع و عنو نه) ( 

 ميلة 3  لزنقة 10  لرقم 22 20250 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 3 وفي  ميلة   2020 نونبف   11 بتاريخ 

- 20250  لد ر   22 10  لرقم   لزنقة 

 لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 2306.

1230I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I LE MARQUIS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة  لرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان  قامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب

S.I LE MARQUIS SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 120 شارع 

محمد  لخامس طنجة  - 90000 

طنجة   ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19205

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  25 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ     S.I LE MARQUIS SARL

وعنو ن  درهم   200.000 رأسمالها 

شارع محمد   120 مقرها  إل تماعي 

طنجة    90000  - طنجة    لخامس 

:   ماع  لشركاء  ل  نتيجة   ملغرب  

على تصفية  لشركة..

و حدد مقر  لتصفية ب 120 شارع 

 90000  - طنجة   محمد  لخامس 

TANGER  ملغرب. 

و عين:

و  4وسف    لسباعي    لسيد)ة( 

 23 رقم  شيكافيال  تجزئة  عنو نه) ( 

بوبانة طنجة  90000 طنجة   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
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و  محمد     سباعي    لسيد)ة( 

بن  محمد  سيدي  شارع  عنو نه) ( 

 6 الفونطين  لطابق  عبدهللا  قامة 
رقم 59 طنجة  90000 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2017 تحت رقم 179882.

1231I

FOUZMEDIA

AZZABI IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AZZABI IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 
رقم 3 شارع  ملنصور  لدهبي  لرقم 

12 عمارة فكيك - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZZABI IMMO

:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  ملنصور  لدهبي  لرقم   3 رقم 

12000  لقنيطرة   - 12 عمارة فكيك 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد ملجيد عز بي عنو نه) ( 

بلوك ج  لرقم 122  لحوزية 12000 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد ملجيد عز بي عنو نه) ( 

بلوك ج  لرقم 122  لحوزية 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1232I

رمزي لالستشار ت

 ZAHRA  EL OUARDI
SAHARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشار ت

شارع 22 نونبف عمارة حمدي ولد 

 لرشيد  لطابق رقم 01 شقة رقم 01 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

 ZAHRA  EL OUARDI SAHARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 سماعيلية شارع  لحز م ذي  لرسم 

 لعقاري 18811/17  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAHRA  EL OUARDI SAHARA

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وشر ء 

قطع  لغيار .....

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 سماعيلية شارع  لحز م ذي  لرسم 

 - 17/18811  لعيون   لعقاري 

70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زهرة  لوردي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زهرة  لوردي   لسيدة 

حي   253 رقم  طارق  شارع  بل 

70000  لعيون  02  لعيون   لوحدة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زهرة  لوردي   لسيدة 

حي   253 رقم  طارق  شارع  بل 

70000  لعيون  02  لعيون   لوحدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 212/2021.

1233I

FLASH ECONOMIE

BLUE HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

   » BLUE HOUSE «

مقرها  ال تماعي بمد4نة  لد ر 

 لبيضاء، 56 زنقة نشاكر  رحال،  
زنقة أزيالل، متجر 2

تفويت حصص في شركة

بمقت�سى عقد  عرفي بالد ر   –  1

 ،2020 4ونيو   03 بتاريخ   لبيضاء، 

و  طاهري  عبد  ملجيد  فإن  لسيد 

شركة   و   لسيد  لسعيد  بر هيمي 

طرف  من  BSA CAPITAL   ملمثلة 

قامو   مرو ن  لودغيفي،   لسيد 

 MASSENE SAMB للسيد  بتفويت 

مجموع  لحصص  لتي   ،ELHADJI

 (100( مائة  في  و  ملقدرة  4ملكونها 

ذ ت  ملسؤولية  في  لشركة  حصة 

 ملحدودة 

مقرها   ،»BLUE HOUSE«

بمد4نة  لد ر  لبيضاء،   ال تماعي 
56 زنقة نشاكر  رحال، زنقة أزيالل، 
متجر 2، و  ملسجلة بالسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء تحت عدد 228255 .

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   –  2

بالد ر  باملحكمة  لتجارية  ضبط 

 ،2021 4نا4ر   28 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 763063.

للخالصة و  لبيان

1232I

FOUZMEDIA

MARBRES SARFAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MARBRES SARFAK شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  لزنقة 

185  لحي  لصناعي - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2007 د نبف   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARBRES SARFAK

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لرخام.

:  لزنقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 12000  - 185  لحي  لصناعي 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صرفاق  حمد   لسيد 

 12000 185  لحي  لصناعي   لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  صرفاق  حمد   لسيد 

 12000 185  لحي  لصناعي   لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

د نبف 2007 تحت رقم -.

1235I

FOUZMEDIA

ANOD TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ANOD TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 62 

 لحوزية بلوك س زنقة شو�سي - 

12000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ANOD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين ونقل  لسلع.

:  لرقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 62  لحوزية بلوك س زنقة شو�سي 

12000  لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بسيبس   لسيد  دهم 

 12000 س  لحوزية  بلوك   62

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بسيبس   لسيد  دهم 

 12000 س  لحوزية  بلوك   62

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1236I

GK PROMOTION

GK PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GK PROMOTION

262، شارع  بر هيم  لرود ني  قامة 

 لوفاق  لطابق 3 شقة -33  ملعاريف 

، 20370،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

GK PROMOTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 262، 

شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لوفاق 

 لطابق 3 شقة -33  ملعاريف - 

CASABLANCA 20370  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.172363

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   GK PROMOTION

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

شارع  بر هيم   ،262  إل تماعي 

 لرود ني  قامة  لوفاق  لطابق 

 20370  - -33  ملعاريف  شقة   3

CASABLANCA  ملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق  لغرض  ال تماعي للشركة.

و عين:

و  عدنان   لخليل   لسيد)ة( 

2 د ر  عنو نه) (  قامة د ر  لكنزشقة 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب  بوعزة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 ،262 وفي   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لوفاق 

 - -33  ملعاريف  شقة   3  لطابق 

CASABLANCA 20370  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762268.

1237I

Annonce B.O

»LOCK DEVELOP«
إعالن متعدد  لقر ر ت

Annonce B.O

 لجد4دة. ، 22000،  لجد4دة 

 ملغرب

»LOCK DEVELOP« »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 22، زنقة 

أنطول فرنسا  - 22000  لجد4دة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.12337

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 18 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تم  نعقاد  لجمع  لعام  الستثنائي 

وتمت   LOCK DEVELOP لشركة 

تغييف  ملقر   * 4لي:   ملصادقة على ما 

 ال تماعي للشركة إلى  لعنو ن  لتالي: 

تجزئة  سانية  ملر ق2   لجد4دة، 

محل،  لرسم  ب  بلوك  د4ار  لشيخ 

 لعقاري رقم 08/102028.  

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

نقل  ملقر  ال تماعي للشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 26 4نا4ر 

2021 تحت رقم 25910.

1238I
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PACIOFIS

 TRACONS ORIENTAL «

INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

 TRACONS ORIENTAL INVEST «

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 39 شارع 

 لبكاي لهبيل  لحي  لحسني - 63000 

و دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7257

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TRACONS  « ذ ت  لشريك  لوحيد 

ORIENTAL INVEST  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

لهبيل  شارع  لبكاي   39  إل تماعي 

 لحي  لحسني - 63000 و دة  ملغرب 

:  ستحالة تحقيق  لغرض  نتيجة ل 

 ال تماعي للشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب 39 شارع 

 لبكاي لهبيل  لحي  لحسني - 63000 

بركان  ملغرب. 

و عين:

بودر ح   نور  لد4ن    لسيد)ة( 

حي  تطو ن  شارع   17 عنو نه) (  و 

تاوريرت  ملغرب   60800  لجد4د 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  ببفكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 71/2021.

1239I

GSLG IMMO

GSLG IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GSLG IMMO

 allée des buttes ، 20370،

casablanca MAROC

GSLG IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : -2 ممر 

 لتالل )-2allée des buttes( 2 ممر 

 2allée des buttes( 20370( لتالل 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.172359

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  10 د نبف   ملؤرخ في 

GSLG IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 2- مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

 2allée des buttes(( ممر  لتالل 

 2allée des buttes(( ممر  لتالل   2-

20370  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

تحقيق  لغرض  ال تماعي  لعدم 

للشركة.

و عين:

و  فيصل   لخليل   لسيد)ة( 
عنو نه) ( زنقة كيفكومار  قامة بي فيو 

شقة 8 20180  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

ممر   2- وفي   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

 2allée des buttes( - 20370( لتالل 

CASABLANCA  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762265.

1220I

AGANZA

Aganza
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AGANZA

 LOTISSEMENT ARSET EL

 KEBIR N23 RDC RUE IBN JABIR

 ATTABARI RUE LE JOUNAID

 ET RUE IBN KATIR- MAARIF،

20370، CASABLANCA MAROC

Aganza شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

عرسة  لكبيف رقم 23 لطابق  الر�سي 

زنقة بن  ابر  لطبفي زنقة  لجنيد 

و زنقة بن كثيف-  ملعاريف - 20370 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.158339

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 د نبف   09 في   ملؤرخ 

شركة ذ ت  ملسؤولية   Aganza حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

23 لطابق  رقم  تجزئة عرسة  لكبيف 

زنقة  بن  ابر  لطبفي  زنقة   الر�سي 

 -  لجنيد و زنقة بن كثيف-  ملعاريف 

20370  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

تحقيق  لغرض  ال تماعي  لعدم 

للشركة.

و عين:

و  فيصل   لخليل   لسيد)ة( 

عنو نه) ( زنقة كيفكومار  قامة بي فيو 

شقة 8 20180  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2021 4نا4ر   12 بتاريخ 

23 لطابق  الر�سي  عرسة  لكبيف رقم 

زنقة  لجنيد  بن  ابر  لطبفي  زنقة 

 20370  - و زنقة بن كثيف-  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762267.

1221I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MF SAKAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

MF SAKAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

هارون  لرشيد إقامة فردوس رقم 3 

ميموز   لقنيطرة - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MF  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAKAN

مروج   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقار ت

مقاول أعمال أو إنشاء ت مختلفة

مقاول نقل  لبضائع.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 3 هارون  لرشيد إقامة فردوس رقم 

ميموز   لقنيطرة - 12000  لقنيطرة 

 ملغرب.
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ملجيد حماني :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

حماني  عبد  ملجيد   لسيد 
زنقة حمان  لفطو كي   92 عنو نه) ( 

 لقنيطرة 1200   لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حماني  عبد  ملجيد   لسيد 
زنقة حمان  لفطو كي   92 عنو نه) ( 

 لقنيطرة 1200   لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 1221.

1222I

WAY CONSEIL

RAY GESTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RAY GESTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 

3  قامة دريم الند حي مبفوكة  - 

20160 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RAY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GESTION
إد رة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 إل4جار ت.
  إد رة  لصناد4ق  لتجارية.

  تقد4م  لخدمات .
متجر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 3  قامة دريم الند حي مبفوكة  - 

20160 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رفيق   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  رفيق   لسيد  بر هيم 
 58 فيال رقم   2 تاركة  لشطر  زهور 

تاركة  20160 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  رفيق   لسيد  بر هيم 
 58 فيال رقم   2 تاركة  لشطر  زهور 

تاركة  20160 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120303.
1223I

AMC-PLUS CONSULTING

CLINT.ON.SECU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C4 MG 23
 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC
CLINT.ON.SECU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملركز 
 لتجاري و  لعقاري باب منصور 

 لطابق  ألر�سي  بلوك س متجر رقم 
177 - 50030 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23539
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  08 فبف 4ر   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  CLINT.ON.SECU  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
مقرها  إل تماعي  ملركز  وعنو ن 
منصور  باب  و  لعقاري   لتجاري 
بلوك س متجر رقم   لطابق  ألر�سي  
177 - 50030 مكناس  ملغرب نتيجة 
ل : عدم  لقيام بأي نشاط منذ نشأة 

 ملقاولة.
ب  ملركز  مقر  لتصفية  حدد  و 
منصور  باب  و  لعقاري   لتجاري 
بلوك س متجر رقم   لطابق  ألر�سي  

177 - 50030 مكناس  ملغرب. 
و عين:

و  بالعقرة  خد4جة    لسيد)ة( 
تجزئة  لبلد4ة   68 رقم  عنو نه) ( 
مكناس  ملغرب   50010 ب.م.ع 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
:  ملركز  بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
منصور  باب  و  لعقاري   لتجاري 
بلوك س متجر رقم   لطابق  ألر�سي  

177 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 70.
1222I

nador conseil sarl au

TREND HOME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
TREND HOME شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي لعري 
 لشيخ شارع  لحسن  ألول  لرقم 
125-127 - 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TREND HOME
: -أالنعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري 
تجارة  لعقار.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي لعري 
شارع  لحسن  ألول  لرقم   لشيخ 
127-125 - 62000  لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

صالح  لد4ن   لسيد  لسا4ح 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
صالح  لد4ن   لسيد  لسا4ح 
عنو نه) ( حي  صبانا طريق أزغنغان 

رقم 218  62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صالح  لد4ن   لسيد  لسا4ح 
عنو نه) ( حي  صبانا طريق أزغنغان 

رقم 218  62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
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 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 10 فبف 4ر 
2021 تحت رقم 291.

1225I

JURIS LEGAL

MAD ALLIANCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MAD ALLIANCES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 

شارع عزيز بالل  لدور  لثاني رقم 
3 معاريف  لد ر  لبيضاء - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289005
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MAD  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. ALLIANCES
إد رة   -   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملباني.
عمليات  الستيف د   ، -  لتجارة 

و لتصد4ر.
وتسويق  ميع  وبيع  شر ء   -

 لعقار ت..
67 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
عزيز بالل  لدور  لثاني رقم 3 معاريف 
20000   لد ر   -  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة فاطمة كامل :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سلمان مد ح :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   :  لسيد  حمد أمين مد ح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   200   :  لسيد  اد مد ح 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كامل  فاطمة   لسيدة 

35 شارع  بنه حازم شنتيمار  ملعارف  

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مد ح  سلمان   لسيد 

35 شارع  بنه حازم شنتيمار  ملعارف 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيد  حمد أمين مد ح عنو نه) ( 

35 شارع  بنه حازم شنتيمار  ملعارف 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 35 عنو نه) (  مد ح   لسيد  اد 

شنتيمار  ملعارف  حازم  شارع  بنه 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  كامل  فاطمة   لسيدة 

35 شارع  بنه حازم شنتيمار  ملعارف  

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762663.

1226I

JURIS LEGAL

EJJAAOUANI EXPERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EJJAAOUANI EXPERT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 شارع 

عزيز بالل  لدور  لثاني رقم 3 معارف 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EJJAAOUANI EXPERT

غرض  لشركة بإ4جاز : -  لخبف ت 

و لدر سات  لجيوتقنية.

و ملساعدة  لفنية  -  الستشار ت 

وتركي2  لهندسة  لجيوتقنية 

ومنتجات متنوعة ؛

- دعم  لشركات  ملغربية و أل نبية 

مجال  لجيوتكنيك  في   لعاملة 

و ألشغال  لعامة.

67 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

عزيز بالل  لدور  لثاني رقم 3 معارف 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

15.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 105   :  لسيد  لحسين  لجعو ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 25   : ضحى  لجعو ني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسين  لجعو ني 
 52 رقم   ، تجزئة  لنورس  عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  بوعزة  د ر   ،

 ملغرب.

 لسيدة ضحى  لجعو ني عنو نه) ( 
62 زنقة  لبنفسج طابق 2 رقم 16 حي 
 لر حة 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسين  لجعو ني 
 52 رقم   ، تجزئة  لنورس  عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء  بوعزة  د ر   ،

 ملغرب
 لسيدة ضحى  لجعو ني عنو نه) ( 
62 زنقة  لبنفسج طابق 2 رقم 16 حي 
 لر حة 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762662.
1227I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

4M ALFIRDAOUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

2M ALFIRDAOUS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 المنية قطعة رقم 110 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
112227

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 2M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALFIRDAOUS

غرض  لشركة بإ4جاز : صيدلية.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - طنجة   110 رقم  قطعة   المنية 

90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.200.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد منصف  حميد ن : 12000 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

منصف  حميد ن   لسيد 

كوتنبورك  قامة  شارع  عنو نه) ( 

طنجة   90000  71 رقم  كوتنبورك 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

منصف  حميد ن   لسيد 

كوتنبورك  قامة  شارع  عنو نه) ( 

طنجة   90000  71 رقم  كوتنبورك 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 990.

1228I

مكت2  لرياني للمحاسبة

FELLIBRICO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت2  لرياني للمحاسبة

شارع محمد د ود رقم230  تطو ن ، 

93020، تطو ن  ملغرب

FELLIBRICO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 211 شارع 

غرناطة رقم 03 - 93000 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FELLIBRICO

بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

معد ت  لنجارة.

 211  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 93000  -  03 رقم  غرناطة  شارع 

تطو ن  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد هللا  لعمارتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد  حمد  لبوزيدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا  لعمارتي عنو نه) ( 

 93000  1 شارع طريفة زنقة د ممر 

تطو ن  ملغرب.

 لسيد  حمد  لبوزيدي عنو نه) ( 

 3 شقة   2 ط   61 شارع حمص رقم 

93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد هللا  لعمارتي عنو نه) ( 

 93000  1 شارع طريفة زنقة د ممر 

تطو ن  ملغرب

 لسيد  حمد  لبوزيدي عنو نه) ( 

 3 شقة   2 ط   61 شارع حمص رقم 

93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0159.

1229I

NOUR OUAZZANE

ARTYLOOK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ARTYLOOK

. . ،0 ،, .

ARTYLOOK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 32 زنقة 

 لبنفسج  قامة زيتونة  لطابق  لثاني 
رقم 21  لد ر  لبيضاء - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARTYLOOK

غرض  لشركة بإ4جاز :  لتجارة في 

 ملالبس  لجاهزة.
زنقة   32  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لبنفسج  قامة زيتونة  لطابق  لثاني 
رقم 21  لد ر  لبيضاء - 20130  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خد4جة بر دة سني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة فاتن بر دة سني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

سني  بر دة  خد4جة   لسيدة 

بولو  ناظور  شارع   72 عنو نه) ( 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيدة فاتن بر دة سني عنو نه) ( 
زنقة عبد  لرحمان  لصحر وي   106

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
سني  بر دة  خد4جة   لسيدة 
بولو  ناظور  شارع   72 عنو نه) ( 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1250I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE OUCHATTI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000،  لسمارة  ملغرب

 STE OUCHATTI TRAVAUX SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
 دريس  الول 01 زنقة بارة ولد عبد 
 لقادر  لرقم 73 مكرر  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
. OUCHATTI TRAVAUX SARL AU
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:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 لبناء و شغال عامة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي موالي 
زنقة بارة ولد عبد   01  دريس  الول 
 - مكرر  لسمارة   73  لقادر  لرقم 

72000  لسمارة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  حسا4ن  شطي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  حسا4ن  شطي عنو نه) ( 
 75 زنقة بارة ولد عبد  لقادر  لرقم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  حسا4ن  شطي عنو نه) ( 
 75 زنقة بارة ولد عبد  لقادر  لرقم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 05 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 37/2021.

1251I

CONSEIL F.O.R.S

CONSEIL F.O.R.S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CONSEIL F.O.R.S
 IMM 14 2EME ETAGE BUREAU
 N°6 RUE ABOU BAKR SEDDIK
 L›HIVERNAGE MARRAKECH،

40000، marrakech MAROC
CONSEIL F.O.R.S شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

محمد مرو ن 51/29 شارع فلسطين 
تجزئة  لرتمة رقم 13  لطابق 2 
مر كش  - 20000 مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23757

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
شارع   29/51 مرو ن  » قامة محمد 
 13 رقم  تجزئة  لرتمة  فلسطين 
20000 مر كش  2 مر كش  -   لطابق 
 ملغرب« إلى »عمارة رقم 12  لطابق 2 
زنقة  بو بكر  لصد4ق   6 مكت2 رقم 
 20000  - مر كش  حي  لشتوي  

مر كش   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119620.
1252I

 التقان للحسابات

 TOP EUROP IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 التقان للحسابات
122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

  TOP EUROP IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

عاريض د4ار 16 - 62020  لناظور 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TOP  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. EUROP IMPORT EXPORT
-  ستيف د   : غرض  لشركة بإ4جاز 
وتصد4ر قطع  لغيار وزيوت  ملحركات 

-  الشغال  ملتنوعة  و  لبناء.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
62020  لناظور   -  16 عاريض د4ار 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : وسيمة  لبهجة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد محمد  مين  ملر قي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة وسيمة  لبهجة عنو نه) ( 
شارع طانطان  قامة  الندلسية ط2 

ش8 تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
محمد  مين  ملر قي   لسيد 
 33 حي لعري  لشيخ زنقة  عنو نه) ( 
62000  لناظور  31  لناظور  رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  مين  ملر قي   لسيد 
 33 حي لعري  لشيخ زنقة  عنو نه) ( 
62000  لناظور  31  لناظور  رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 4نا4ر 

2021 تحت رقم 192.

1253I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE PECHE
MARITIME ATLANTA

إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE DE PECHE « « شركة
MARITIME ATLANTA

شركة  ملساهمة
مقر  لشركة: رقم ٬46  لطابق 

 لثامن٬ بلوك ٬1 إقامة 4اسمين٬ 
 لحي  لصناعي أكاد4ر 

سجل تجاري رقم 27971 – أكاد4ر
تفويت حصص - تعيين متصرفين 
 دد -  ملجلس  إلد ري  لجد4د - 

توقيع  لشركة

بمقت�سى مد والت  لجمع  لعام 

 لعادي لشركة:

 SOCIETE DE PECHE  «

»  ملنعقد   MARITIME ATLANTA

بتاريخ 23 4ونيو٬2020  تقرر ما 4لي:

قبل  من  سهم   125 تفويت   (1

 لسيد توفيق  لجندي لفائدة  لسيد 

كميل  لجندي؛

كميل  لجندي  تعيين  لسيد   2(

كمتصرفين   LI YOUYAN و  لسيد 

 دد ؛

)3  ملجلس  إلد ري  لجد4د:
رئيس  توفيق  لجندي:     لسيد 

مجلس  إلد رة؛

نزهة  لعلوي  ملر ني:     لسيدة 

متصرفة ؛

عبد  لغاني  لغر ري:     لسيد 

متصرف ؛

  شركة C.N.F.C  ممثلة في شخص 

 لسيد LI YOUYAN: متصرف ؛

 لسيد LI YOUYAN: متصرف ؛

 لسيد BAI GUANG: متصرف؛

  لسيد كميل  لجندي: متصرف.

)2 توقيع  لشركة:

    لسيد توفيق  لجندي و لسيد 

LI YOUYAN٬ ٲو

   لسيد توفيق  لجندي و لسيد 

BAI GUANG٬ ٲو

 BAI لسيد كميل  لجندي و لسيد 

.GUANG

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13  ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر بتاريخ 

نونبف2020، تحت رقم 97101.

عن  ملستخلص و لبيانات                          
 ملجلس  إلد ري

1252I

FLASH ECONOMIE

ATLANTIC SHIPYARD
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATLANTIC SHIPYARD «  »شركة

شركة  ملساهمة

مقر  لشركة: ميناء أكاد4ر أكاد4ر

سجل تجاري رقم 1673 – أكاد4ر
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تفويت حصص - تعيين  متصرفين 
-  ملجلس  إلد ري  لجد4د - توقيع 

 لشركة
مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ATLANTIC  « لشركة«     لعادي 
 26 بتاريخ   SHIPYARD ملنعقد 

4ونيو2020  تقرر ما 4لي :
قبل  من  سهم   100 )تفويت   1
 لسيد توفيق  لجندي لفائدة  لسيد 

كميل  لجندي؛
)2 تعيين  لسيد XU JUN و  لسيد 

كميل  لجندي كمتصرفين ؛
)3  ملجلس  إلد ري  لجد4د:

 :ZHANG XUEWEN ·  لسيد 
رئيس مجلس  إلد رة؛

شركة C.N.F.C  ممثلة في شخص 
 :ZHANG XUEWEN  لسيد 

متصرف؛
· لسيد توفيق  لجندي: متصرف؛
· لسيد BAI GUANG: متصرف؛

    لسيد XU JUN: متصرف؛
   لسيد كميل  لجندي: متصرف؛

2( توقيع  لشركة:
    لسيد توفيق  لجندي و لسيد 

ZHANG XUEWEN ، أو
    لسيد توفيق  لجندي و لسيد 

BAI GUANG، أو
و لسيد  كميل  لجندي     لسيد 

.BAI GUANG
تم  إل4د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
نونبف   13 بتاريخ  بأكاد4ر   لتجارية 

2020، تحت رقم 97103.
عن  ملستخلص و  لبيانات                         

 ملجلس  إلد ري 

1255I

ALLEGEANCE CONSULTING

PTC IMMOBILIÈRE
إعالن متعدد  لقر ر ت

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة  لرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان  قامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب
PTC IMMOBILIÈRE  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
موالي 4وسف قيسرية ميموسا 

 لطابق  الر�سي محل رقم 32 طنجة  
- - طنجة   ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28999
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 فبف 4ر 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

:  لذي  مسيف  تعيين  رقم  قر ر 
4نص على ما4لي: تعيين  لسيد  حمد 

 الدري�سي كمسيف  د4د للشركة 
 : قر ر رقم تحد4د توقيع  ملسيف4ن 
تلتزم  لشركة   لذي 4نص على ما4لي: 
بتوقيع  بها  4تعلق  عمل  بأي  قانوًنا 
 ملسيف4ن  لتاليين: لسيد عبد  لو حد 
و لسيد محمد  لرحموني  و   ابري 
و لسيد  عبد  لو حد  ابري   لسيد 
كريم  و  لسيد   لعمرتي  ملسوس 
محمد  و لسيد   حمد  الدري�سي 
 لرحموني  و  لسيد  حمد  الدري�سي 

و لسيد  لعمرتي  ملسوس كريم 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 
كمسيف4ن  تسمية  لشركاء  ما4لي: 
محمد  لرحموني  : لسيد  للشركة 
و لسيد  و لسيد  حمد  الدري�سي 
كريم  و لسيد  عبد  لو حد  لجابري 

 لعمرتي  ملسوس 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239058.

1256I

FIDUNEL

ZFA ARQUITECTURA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد  لكريم  لد4وري 

 لطابق 3 رقم 6   لد ر  لبيضاء ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ZFA ARQUITECTURA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية محج 
اللة  لياقوت و زنقة  لعرعار  قامة 
غاليس  لعمارة 9  لطابق 2  لشقة 
17 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZFA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARQUITECTURA
أعمال    : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لهندسة.
ز وية   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة  لعرعار  و  اللة  لياقوت  محج 
 2 9  لطابق  غاليس  لعمارة   قامة 
20000  لد ر  لبيضاء   -  17  لشقة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة زين2 فائق :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فائق  زين2   لسيدة 
ليساسفة تجزئة  لبفتقال فيال رقم 5 

20190  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  فائق  زين2   لسيدة 
ليساسفة تجزئة  لبفتقال فيال رقم 5 

20190  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1257I

SOLUCIA EXPERTISE

CARREFOUR D›INITIATIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 CARREFOUR D›INITIATIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 
 ملعاريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 289269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARREFOUR D’INITIATIVE
:  لدر سة،  غرض  لشركة بإ4جاز 

 إلستشارة،  لدعم و لتدري2.
 11 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بالل  لطابق  لخامس,  عزيز  زنقة 
20330  لد ر  لبيضاء   -  ملعاريف 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حبابة   رشيد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حبابة   رشيد   لسيد 
ح م   139 رقم   2 درب  لتقدم زنقة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حبابة   رشيد   لسيد 
ح م   139 رقم   2 درب  لتقدم زنقة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762930.
1258I

FIDUSMAN

AERO MANIA MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
26100، BERRECHID MAROC
  AERO MANIA MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 شارع 
دماس  لطابق  الول برشيد 26100 

برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AERO  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. MANIA MOROCCO

:  لتدري2  غرض  لشركة بإ4جاز 
على  لوظائف  لتقنية.

67 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
 26100 دماس  لطابق  الول برشيد 

برشيد  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 800   : ما دي    لسيد  ناس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : رحاب  ملسكيني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 800  : ما دي     لسيد  ناس 

بقيمة 100 درهم.
 200  : رحاب  ملسكيني   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ما دي    لسيد  ناس 
187  لطابق 02 تجزئة ركر كة برشيد 

26100 برشيد  ملغرب.
 لسيدة رحاب  ملسكيني عنو نه) ( 
187  لطابق 02 تجزئة ركر كة برشيد 

26100 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ما دي    لسيد  ناس 
187  لطابق 02 تجزئة ركر كة برشيد 

26100 برشيد  ملغرب
 لسيدة رحاب  ملسكيني عنو نه) ( 
187  لطابق 02 تجزئة ركر كة برشيد 

26100 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 160.
1259I

CABINET S2S CONSULTING

VELVET SHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

S2S CONSULTING
 HAY LAALOU RUE 3 N 48 HAY
 LAALOU RUE 3 N 48، 23300،

CASA MAROC

VELVET SHOP شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لسكن  النيق حي  لعمرية عين 
 لشق رقم 1 - 33200  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VELVET SHOP
غرض  لشركة بإ4جاز : بيع وشر ء 

 ستيف ء وتصد4ر.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لسكن  النيق حي  لعمرية عين  لشق 

رقم 1 - 33200  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
علي  بر هيم   لسيد  4ت سيدي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
علي  بر هيم   لسيد  4ت سيدي 
 1 عنو نه) (  قامة  مينة  لطابق 
تجزئة  لسكن  النيقعين   1  لرقم 

 لشق 33200  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
علي  بر هيم   لسيد  4ت سيدي 
 1 عنو نه) (  قامة  مينة  لطابق 
تجزئة  لسكن  النيقعين   1  لرقم 

 لشق 33200  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763991.

1260I

مركز  لجبا4ات و  ملحاسبة

ALIA FLEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مركز  لجبا4ات و  ملحاسبة

رقم 31  لطابق  لر بع عمارة  منار ، 

86350،  نزكان  ملغرب

ALIA FLEX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 76 

 ملنطقة  لصناعية  4ت ملول  - 

80000  4ت ملول   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALIA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.FLEX

غرض  لشركة بإ4جاز : 

- صناعة وتجارة  لنسيج ..

رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - 76  ملنطقة  لصناعية  4ت ملول  

80000  4ت ملول   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلعريف  حمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  4ت  لطي2  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بلعريف  حمد   لسيد 
3101  لرقم  حي  كي فرضن  لزنقة 
86352  لدشيفة   07  لدشيفة  نزكان 

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  4ت  لطي2  
حي  4ت  لجيالل  لقليعة  4ت ملول  

80000  4ت ملول  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بلعريف  حمد   لسيد 
3101  لرقم  حي  كي فرضن  لزنقة 
86352  لدشيفة   07  لدشيفة  نزكان 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   02 بتاريخ   البتد ئية بانزكان  

2021 تحت رقم 289.
1261I

FLAM ZAIO

FLAM ZAIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLAM ZAIO
115 حي  لوفاق ز 4و،  لناظور 115 
 ،Al wifaq, Zaio ,Nador، 62000

ز 4و  ملغرب
FLAM ZAIO  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 115 حي 
 لوفاق ز 4و، لناظور - 62000 ز 4و 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21221
 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 فبف 4ر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FLAM  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. ZAIO

و  :  لبناء  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 الشغال  ملختلفة 

تصد4ر و ستيف د و ملتا رة بجميع 
 ملو د.

حي   115  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ز 4و   62000  -  لوفاق ز 4و، لناظور 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة كوثر بوكر ع  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : بوكر ع   محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : أعر ب  فاطمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فاطمة أعر ب عنو نه) ( 
ز 4و، لناظور  تجزئة  لوفاق   115

62000 ز 4و  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد محمد بوكر ع  
محمد  لخامس  شارع   102

ز 4و، لناظور 62000 ز 4و  ملغرب .
عنو نه) (  بوكر ع   كوثر   لسيدة 
115 حي  لوفاق ز 4و، لناظور 62000 

ز 4و  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد بوكر ع  
محمد  لخامس  شارع   102

ز 4و، لناظور 62000 ز 4و  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 225.

1262I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIC OVERSEAS
CORPORATION
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ATLANTIC OVERSEAS « » شركة
CORPORATION
شركة  ملساهمة

 TREFICOمقر  لشركة: عمارة ٬

ميناء أكاد4ر

سجل تجاري رقم 5227 – أكاد4ر

تفويت ٲسهم -  تتعيين متصرف 

 د4د -  ملجلس  إلد ري  لجد4د - 

توقيع  لشركة

بمقت�سى مد والت  لجمع  لعام   

 لعادي لشركة:

 ATLANTIC OVERSEAS  «

بتاريخ  »  ملنعقد   CORPORATION

29 4ونيو2020 ٬  تقرر ما 4لي:

قبل  من  سهم   200 تفويت   )1

 لسيد توفيق  لجندي لفائدة  لسيد 

كميل  لجندي؛

كميل  لجندي  تعيين  لسيد   2(

كمتصرف  د4د؛

)3  ملجلس  إلد ري  لجد4د:
رئيسة     لسيدة سامية هاشمي: 

مجلس  إلد رة؛

  لسيد توفيق  لجندي: متصرف؛

    لسيد  لعر قي  لحسيني مهدي: 

متصرف؛

   لسيد  لعر قي  لحسيني  لعربي: 

متصرف؛

 شركة C.N.F.C  ممثلة في شخص 

 لسيد LI YOUYAN: متصرف؛

  لسيد LI YOUYAN: متصرف؛

   لسيد BAI GUANG: متصرف؛

  لسيد كميل  لجندي: متصرف؛

2( توقيع  لشركة:

   لسيدة سامية هاشمي و لسيد 

BAI GUANG٬ ٲو

   لسيدة سامية هاشمي و لسيد 

LI YOUYAN٬ ٲو

و لسيد  توفيق  لجندي   لسيد 

BAI GUANG٬ ٲو

 LI  لسيد توفيق  لجندي و لسيد 

YOUYAN٬ ٲو

 BAI لسيد كميل  لجندي و لسيد 

 .GUANG

لدى  تم  إل4د ع  لقانوني 

 13  ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر بتاريخ 

نونبف2020، تحت رقم 97102.

1263I

salhaouiconseils

STE EL AAMIRIINE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

salhaouiconseils

 1bd allal ben abdelah fkih ben

 salah، 23200، fkih bne salah

maroc

 STE EL AAMIRIINE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لتالث رقم 183 شارع عالل عبد هللا 

- 23200  لفقيه بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE EL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AAMIRIINE SARL AU

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  لزيت 

و لزيتون.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لتالث رقم 183 شارع عالل عبد هللا 

- 23200  لفقيه بن صالح  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مرشيد  فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : مرشيد  فؤ د   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مرشيد  فؤ د   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مرشيد  فؤ د   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

21 شتنبف 2020 تحت رقم 273.

1262I

 لعيون  ستشار ت

LAAY-BUREAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لعيون  ستشار ت
رقم 31 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

LAAY-BUREAU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
رشيد  لشطر 1 بلوك 19 رقم 07  - 

70000  لعيون  ملعرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

LAAY-  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUREAU

مل  كل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

4تعلق ببيع و شر ء و  ستيف د و تصد4ر 

 ، و  ملعلوماتية   ملعد ت  ملكتبية 

 كسيسو ر ت  لهاتف،  الشهار، 

 لنقل ....

عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي موالي 
 -   07 19 رقم  1 بلوك  رشيد  لشطر 

70000  لعيون  ملعرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد مبارك كر�سي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كر�سي  مبارك   لسيد 

حي  شعي2  لدكالي  شارع  با   870

 20000 3  لد ر  لبيضاء    الدريسية 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  كر�سي  مبارك   لسيد 

حي  شعي2  لدكالي  شارع  با   870

 20000 3  لد ر  لبيضاء    الدريسية 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 213.

1265I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ »DRAA

 TECHNOLOGIES

COMPANY « SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 

 لطابق  الول ورز ز ت، 25000، 

ورز ز ت  ملغرب

 SOCIÉTÉ »DRAA

 TECHNOLOGIES COMPANY

SARL AU » شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  66 

تجزئة  لوظفين تزناخت  - 25750 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 SOCIÉTÉ »DRAA  : تسميتها 

 TECHNOLOGIES COMPANY «

.SARL AU

*تركي2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

نظام  لسقي بالتنقيط

*  لبناء و الشغال  ملختلفة 

ودر سة  ملشاريع  تصميم   *

 لزر عية .
 66 رقم    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 25750  - تزناخت   تجزئة  لوظفين 

ورز ز ت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  للطيف   لسيد  محلن 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  للطيف   لسيد  محلن 
عنو نه) ( بلوك09 رقم 129 حي  كبار 

 ملز ر  86603   4ت ملول   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  للطيف   لسيد  محلن 
عنو نه) ( بلوك09 رقم 129 حي  كبار 

 ملز ر  86603   4ت ملول   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 106.
1266I

CABINET BENHASSAN SARL AU

BOULIFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 23 رقم 5 ق.ج ، 
20220،  لد ر لبيضاء  ملغرب

BOULIFA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

ركر كة إقامة الكورنيش  شقة 01  
 لطابق  لسفلي عمارة 02 - 20200 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
275869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOULIFA
غرض  لشركة بإ4جاز :  لتجارة في 

مو د  لبناء .
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
  01 شقة  إقامة الكورنيش   ركر كة 
 20200  -  02  لطابق  لسفلي عمارة 

 لبيضاء  ملغرب.



3743 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  حمد  عسيلة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  حمد  عسيلة  
2 22100  لجد4دة   19 تجزئة  لنجد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حمد  عسيلة  
2 22100  لجد4دة   19 تجزئة  لنجد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 729812.
1267I

CABINET S2S CONSULTING

SYSTEME STORE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
SYSTEME STORE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 86 زنقة 

320 حي موالي عبد هللا عين  لشق - 
23300  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SYSTEME STORE
غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  لخيام 

و ألشرعة للقو رب بالتجزئة..
زنقة   86  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
320 حي موالي عبد هللا عين  لشق - 

23300  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 : عبد  للطيف   لسيد  لصالح 

5000 بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  للطيف   لسيد  لصالح 
عنو نه) (  قامة نور كاليفورنيا عمارة 
عين  لشق   2 طابق   03 شقة   15

33200  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  للطيف   لسيد  لصالح 
عنو نه) (  قامة نور كاليفورنيا عمارة 
عين  لشق   2 طابق   03 شقة   15

33200  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762399.

1268I

Atlas Valora Conseil

TMKA LOCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب

TMKA LOCATION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 
2  لطابق  الر�سي عمارة  حي  ملسيفة 
رقم 321 - 21000  شيشاوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TMKA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOCATION
كر ء   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
عنو ن  ملقر  ال تماعي :  ملحل رقم 
2  لطابق  الر�سي عمارة  حي  ملسيفة 
رقم 321 - 21000  شيشاوة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خالد   لسيد  لعالوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد   لسيد  لعالوي 
 21000 حي  ملسيفة    321 رقم 

شيشاوة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لعالوي عائشة عنو نه) ( 
 21000 حي  ملسيفة    321 رقم 

شيشاوة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بامنتانوت    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 62/2021.
1269I

 حلي مو�سى

 STRONG ABD LARG(

 DISTRIBUTION

COMPANY)SLDC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 حلي مو�سى

حي  والد  بر هيم زنقة 12 ، 62500، 

 لناظور  ملغرب

 STRONG ABD LARG(

 DISTRIBUTION

COMPANY(SLDC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لخالق  لطريس رقم 21 - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 STRONG ABD(  : تسميتها 

 LARG DISTRIBUTION

.COMPANY(SLDC

(1  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 DISTRIBUTION ET VENTE

PIECES DE RECHANGE

IMPORT EXPORT (2

NEGOCE (3

عنو ن  ملقر  ال تماعي : شارع عبد 

 62000  -  21 رقم   لخالق  لطريس 

 لناظور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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  : عبد  لحميد  لعهد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   32.000

للحصة .

 33.000   :  لسيد محمد روكبان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 33.000   :  لسيد عادل  لقادري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 320  :  لسيد عبد  لحميد  لعهد 

بقيمة 100 درهم.

 330  : روكبان  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

 لسيد عادل  لقادري : 330 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحميد  لعهد   لسيد 
عنو نه) ( شارع  ملسيفةزنقة 118 رقم 

11 62000  لناظور  ملغرب.

عنو نه) (  روكبان  محمد   لسيد 
 62000 66 2 رقم  حي  ملطار سكتور 

 لناظور  ملغرب.

عنو نه) (  عادل  لقادري   لسيد 
 19 رقم   303 حي  والد  بر هيم زنقة 

62000  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لحميد  لعهد   لسيد 
عنو نه) ( شارع  ملسيفةزنقة 118 رقم 

11 62000  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 22 4نا4ر 

2021 تحت رقم 153.

1270I

afayad groupe

 EXPLOITATION MINIERE
ET GEOLOGIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

afayad groupe

 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

 EXPLOITATION MINIERE ET
GEOLOGIE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 20 
مكرر حي هيالنة درب بوطويل  - 

20070 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.106621

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  02 فبف 4ر   ملؤرخ في 
 EXPLOITATION MINIERE ET
ذ ت  ملسؤولية  شركة   GEOLOGIE
 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
بوطويل   درب  هيالنة  حي  مكرر   20
نتيجة  مر كش  ملغرب   20070  -
اللصعوبات و  لعر قيل  لتي تتعرض 

لها  لشركة.
و عين:

 لسيد)ة( نور  لد4ن    النصاري و 
عنو نه) ( شارع يعقوب  ملريني  قامة 
17  لحي  لشتوي  رقم   2  الندلس 
كمصفي  مر كش  ملغرب   200070

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 20 وفي رقم   2021 فبف 4ر   02 بتاريخ 
 - بوطويل   درب  هيالنة  حي  مكرر 

20070 مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120256.
1271I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

PROPRE SUD LAAYOUNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف4د 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

  PROPRE SUD LAAYOUNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 205 

حي  لر حة  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

33763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PROPRE SUD LAAYOUNE

تنظيف،   : غرض  لشركة بإ4جاز 

تعقيم  لخدمة،  و  تنظيف  إلنتاج 

 الستيف د و لتصد4ر، أعمال متنوعة،  

نيكوس..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 205 
70000  لعيون   - حي  لر حة  لعيون 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بغد د  لر يس   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  فؤ د حماني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بغد د  لر يس عنو نه) (   لسيد  
 70000 205 حي  لر حة  لعيون  رقم 

 لعيون  ملغرب.

عنو نه) (  حماني  فؤ د   لسيد  
 70000 205 حي  لر حة  لعيون  رقم 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بغد د  لر يس عنو نه) (   لسيد  
 70000 205 حي  لر حة  لعيون  رقم 

 لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   11 بتاريخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت رقم 2687/2020.

1272I

مقاولة في  لحسابات

MIRAMASMAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

مقاولة في  لحسابات
62 شارع محمد  لخامس   ص.. ب 

332، 32000،  لحسيمة  ملغرب
MIRAMASMAR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 02 
شارع موالي  سماعيل  - 32000 

 لحسيمة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.633

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 25 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
على  لتفويتات  ما4لي:  ملصادقة 
 لتي قام بها  لسيد  ملر بطي أحمد، 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
على  لنحو  لتالي:    ،  R3075 رقم 
18360 حصة   تماعية،   -
لفائدة  لسيدة  لهاللي مينة،  لحاملة 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 
حصة   20196 115526ر. - 
لفائدة  آلنسة  ملر بطي    تماعية، 
19 مارس  مريم، قاصر، مزد دة 4وم 
20196 حصة   تماعية،   -  2013
فردوس،  لفائدة  آلنسة  ملر بطي 
قاصر، مزد دة 4وم 03 4ونيو 2015  

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدوذة 
ذ ت  لشريك  لوحيد إلى شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدوذة
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
تقسيمة  د4دة  على   ملصادقة 

لرأسمال  لشركة.
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على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
تعيين  لسيد  ملر بطي أحمد،  ما4لي: 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
و  لسيدة  لهاللي مينة،   R3075 رقم 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
رقم R115526 مسيف ن للشركة ملدة 

غيف محدودة 
قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  محينة  نسخة  على   ملصادقة 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  7:  لذي  رقم  بند 
في  ر سمال  لشركة  حدد  ما4لي: 
6.120.000,00 درهم )ستة مال4ين و 
مقسم  مائة و عشرون ألف درهم(  
حصة   تماعية بقيمة   61.200  لى 
على  موزعة  للحصة  درهم   100
حصة    2228  لشكل  لتالي : - 
لفائدة  لسيد  ملر بطي    تماعية، 
للبطاقة  لوطنية  أحمد،  لحامل 

للتعريف رقم 3075ر. - 
لفائدة  حصة   تماعية،   18360
مينة،  لحاملة   لسيدة  لهاللي 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 
حصة   20196 115526ر. - 
لفائدة  آلنسة  ملر بطي    تماعية، 
19 مارس  مريم، قاصر، مزد دة 4وم 
20196 حصة   تماعية،   -  2013
فردوس،  لفائدة  آلنسة  ملر بطي 
قاصر، مزد دة 4وم 03 4ونيو 2015  

على  4نص  16:  لذي  رقم  بند 
تعيين  لسيد  ملر بطي أحمد،  ما4لي: 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
و  لسيدة  لهاللي مينة،   R3075 رقم 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
رقم R115526 مسيف ن للشركة ملدة 

غيف محدودة 
على  4نص  17:  لذي  رقم  بند 
تلتزم  لشركة في كل ما 4تعلق  ما4لي: 
بها من وثائق بإمضاء و توقيع مشتفك 
أحمد،  لسيد  ملر بطي  للمسيف4ن 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
و  لسيدة  لهاللي مينة،   R3075 رقم 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

R115526 رقم

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 23.

1273I

fidexpertise

 EQUIPEMENT ART
GRAPHIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة  لقصر لطابق  لخامس 

شقة رقم  10 معارف  لد ر لبيضاء. 
، 20000،  لد ر لبيضاء.  ملغرب

 EQUIPEMENT ART
GRAPHIQUE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 
 لقصر  لطابق  لخامس  ملعاريف 

 لد ر لبيضاء - 20330  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
286905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 EQUIPEMENT ART  : تسميتها 

.GRAPHIQUE
مهندس   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ستشاري
تا ر.

زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لقصر  لطابق  لخامس  ملعاريف 
20330  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء - 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نز ر  لوسالتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

نقد4ة   : نز ر  لوسالتي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نز ر  لوسالتي   لسيد 

كليمونتين  محمد  قامة  شارع   662
 20330 بيلفيد4ر  لبيضاء   12 رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نز ر  لوسالتي   لسيد 

كليمونتين  محمد  قامة  شارع   662
 20330 بيلفيد4ر  لبيضاء   12 رقم 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم -.

1272I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

الفاج فيدونج بياس اوتو 
دوالورزازي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE

LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°228

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
الفاج فيدونج بياس  وتو دو لورز زي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل  لفا�سي حي رطمة  قامة 

89  لطابق  الول رقم 5 مر كش - 

20000 مر كش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
107169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
الفاج   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

فيدونج بياس  وتو دو لورز زي.
:  صالح و  غرض  لشركة بإ4جاز 
لجميع  ميكانيكية  صيانة  و  غسيل 

 نو ع  لسيار ت .
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 89 رطمة  قامة  حي  عالل  لفا�سي 
 لطابق  الول رقم 5 مر كش - 20000 

مر كش   ملغرب .
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد لحق  لحد دي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد   لسيد  لشاتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لحق  لحد دي   لسيد 
دو ر  والد  بر هيم سكورة  عنو نه) ( 

ورز ز ت  25000 ورز ز ت  ملغرب.
عنو نه) (  محمد   لسيد  لشاتي 
د ر لسعادة 1  قامة رقم 129  لطابق 
مر كش   20000 مركش   6  لتالت 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد   لسيد  لشاتي 
 129 رقم  1  قامة  د ر لسعادة  
 20000 مر كش   6  لطابق  لتالت 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
13 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 116268.

1275I
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TGE FIDUS

MSTT
إعالن متعدد  لقر ر ت

TGE FIDUS

شارع  لزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 39  لطابق 6 ، 28810، 

 ملحمد4ة  ملغرب

MSTT »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 ملسيفة  لخضر  رقم 155 - - 

 ملحمد4ة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.6309

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  الول:  لذي 4نص على 

تفويت  ميع  لحصص  لتي  ما4لي: 

في ملكية  لسيد حسن  حمر  للحية 

عبد  لسالم  ألى  لسيد  حصة   100

بيض  ليام

قر ر رقم  لثاني:  لذي 4نص على 

عبد  لسالم  تعيين  لسيد  ما4لي: 

بعد  مسيف   د4د   بيض  ليام 

 ستقالة  ملسيف

قر ر رقم  لثالث:  لذي 4نص على 

ما4لي: تغييف مقر  لشركة  لى حي  لفرح 
رقم 127 سفلي  ملحمد4ة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  رقم  ربعة:  لذي  بند 

ما4لي: حي  لفرح رقم 127  ملحمد4ة

بند رقم سادس:  لذي 4نص على 

بيض  عبد  لسالم  مساهمة  ما4لي: 

 ليام بمبلغ 10.000 درهم

بند رقم ثالث عشر:  لذي 4نص 

عبد  لسالم بيض  ليام  على ما4لي: 

مسيف  د4د ملدة غيف محدودة

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 21 4نا4ر 

2021 تحت رقم 162.

1276I

FITARCO

BAYAZID MAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BAYAZID MAT  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطريق 

 لجهوية 102  ماعة  كلو تيزنيت 

85000 تيزنيت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BAYAZID MAT

في  تا ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مو د  لبناء .

:  لطريق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تيزنيت  102  ماعة  كلو   لجهوية 

85000 تيزنيت  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوبكر   بيازيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بيازيد بوبكر  عنو نه) (  62  

تجزئة  لشعباني  حي  فر ك  85000 

تيزنيت   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بيازيد بوبكر  عنو نه) (  62  

تجزئة  لشعباني  حي  فر ك  85000 

تيزنيت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

18 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2020 تحت رقم 670.

1277I

FITARCO

ILIGH TRADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

ILIGH TRADE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي سوق 

بونعمان  بونعمان  85000 تيزنيت  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 د نبف   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ILIGH  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRADE

غرض  لشركة بإ4جاز :  الستيف د .
سوق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تيزنيت    85000 بونعمان   بونعمان  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبدهللا لهطا  :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لهطا   عبدهللا   لسيد 
80 تجزئة  غبالو 1 حي  ليغ  85000 

تيزنيت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لهطا   عبدهللا   لسيد 
80 تجزئة  غبالو 1 حي  ليغ  85000 

تيزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
15 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2020 تحت رقم 665.

1278I

 ئتمانية  لطاقة

افراح دناغ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لطاقة
ممر تمكروت رقم 02 شارع محمد 
 لخامس ، 25000، ورز ز ت  ملغرب
 فر ح دناغ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تابونت ترميكت  - 25000 ورز ز ت 
تامغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
10921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 4ونيو   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  فر ح  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

دناغ.
ممون   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت.
دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ورز ز ت   25000  - تابونت ترميكت  

تامغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لصمد  لدناغ   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لصمد  لدناغ   لسيد 
ورز ز ت  تامسينت  دو ر  عنو نه) ( 

25000 ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لصمد  لدناغ   لسيد 
ورز ز ت  تامسينت  دو ر  عنو نه) ( 

25000 ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 07 غشت 

2020 تحت رقم 270.
1279I

سفيد

 STE STESTE COMPAGNIE D
  ETUDES ENVIRONNEMENT

 GEOTECHNIQUE
 ,GEOPHYSIQUE ET GENIE

CIVIL .CEE3G
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

سفيد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،
MEKNES  ملغرب

 STE STESTE COMPAGNIE D

  ETUDES ENVIRONNEMENT

 GEOTECHNIQUE

 ,GEOPHYSIQUE ET GENIE CIVIL

CEE3G.  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 2 

عمارة 11  لطابق  الر�سي  لعباسيين 

شارع محمد  لسادس ريز نة - 

50.000 مكناس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26023

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي  درهم«   200.000,00« قدره 

إلى  درهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   300.000,00«

د4ون  لشركة  مع  مقاصة  إ ر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 622.

1280I

FITARCO

BOUHIL TRADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BOUHIL TRADE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 16  شبار 

نزربان  بونعمان 85000 تيزنيت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 د نبف   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BOUHIL TRADE
غرض  لشركة بإ4جاز :  الستيف د .
عنو ن  ملقر  ال تماعي : 16  شبار 
تيزنيت   85000 بونعمان  نزربان  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد لو حد بوحيل  :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوحيل   عبد  لو حد   لسيد 
دو ر  شافوضن   لساحل   عنو نه) ( 

85000 تيزنيت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوحيل   عبد  لو حد   لسيد 
دو ر  شافوضن   لساحل  عنو نه) ( 

85000 تيزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
15 شتنبف  بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2020 تحت رقم 662.

1281I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE NOUHMEDIA
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE NOUHMEDIA SARL

AU شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 رقم 

23 عمارة مامد  شارع اللة مريم 

فلورنسا فاس م.ج - 30100 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE NOUHMEDIA SARL

.AU

و  تحرير   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

إصد ر  لصحف و لدوريات -  مكت2 

 لدر سات - تنظيم  ملهر انات .

مكت2   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

رقم 23 عمارة مامد  شارع اللة مريم 

فاس   30100  - م.ج  فلورنسا فاس 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.000   : لعليوي  زهيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 99  لسيد زهيف لعليوي عنو نه) ( 

2  قامة هيثم  تجزئة  4ت  سقاطو 

 30050 12  لطابق  لثاني   لشقة 

فاس  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة هدى لكحل عنو نه) ( 6 ز 

س  قامة  دم تجزئة  لحد4قة ثغات  

30090 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 605.

1282I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 TRAVAUX DIVERS DE

 CONSTRUCTION TOUILAA

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

 TRAVAUX DIVERS DE

 CONSTRUCTION TOUILAA

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لبطولة زنقة 2 رقم 02 ر.س تطو ن 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11127

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 4نا4ر   27 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»200.000 درهم« أي من »300.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0250.

1283I

موثقة

 HERITA اريتا اموبيلي

IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

موثقة

29 زنقة  نطاكي  مكت2 رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب

 HERITA ريتا  موبيلي 

IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 168 شارع 

محمد  لسادس - 90000 طنجة 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.30311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   22 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   5.988.000«

 6.168.000« إلى  درهم«   180.000«

تقد4م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد4ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238872.

1282I

Audimi

TECSIL
إعالن متعدد  لقر ر ت

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

TECSIL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع  

يعقوب  ملنصور - 3 زنقة إسحاق 

 بن حنين،  لطابق 1، شقة 1،  لد ر 

 لبيضاء. - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.379239
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 01 4نا4ر 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
-تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
-رفع ر س مال  لشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 
،زنقة   3  - يعقوب  ملنصور  شارع  
1، شقة  إسحاق  بن حنين،  لطابق 
رحال  شارع  1،  لد ر  لبيضاء  لى 
ب  برج  لياقوت،عمارة   ملسكيني 
 لطابق 2 رقم 2 )مكت2 رقم 2(  لد ر 

 لبيضاء
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 
ذ ت  للشركة  قدم  لشريك  لوحيد 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
نمري  عدنان  :  لسيد   لوحيد  
درهم   500.000 قدره  نقدي  ،مبلغ 

كر سمال للشركة 
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
رأس  ملال  لشركة هو 500.000  درهم 
حصة   تماعية ب  مقسم ل5000 
100 درهم للحصة  لو حدة ،لفائدة 

 لسيد عدنان نمري.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765021.
1285I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE NOUR EDR SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE NOUR EDR SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 212 

مكت2 رقم 2 زنقة  لعمورية ليدو 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE NOUR EDR SARL AU

و  * لبناء   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 الشغال  لعامة

* الستيف د و لتصد4ر

* لتجارة بصفة عامة
.عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 212 
ليدو  زنقة  لعمورية   2 رقم  مكت2 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   :  لسيد عادل  لرحموني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عادل  لرحموني عنو نه) ( 

فاس  ج  م  ظهر  ملهر ز  212  لليدو 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيد عادل  لرحموني عنو نه) ( 

فاس  ج  م  ظهر  ملهر ز  212  لليدو 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 233.

1286I

consultana

 BOUSKOURA

 INTERNATIONAL

UNIVERSITY PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

consultana
زنقة أحمد  لطوقي،إقامة أوروق ، 

 لطابق  لثالث،رقم 13، 20080، 

maroc لد ر  لبيضاء 

 BOUSKOURA INTERNATIONAL

UNIVERSITY PRIVE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

موحى أو حموعمارة لؤلؤة   اسم 

 لطابق  لثالث رقم  05 20090  

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BOUSKOURA INTERNATIONAL

.UNIVERSITY PRIVE

:   لتعليم  غرض  لشركة بإ4جاز 
 لعالي  لخاص.

زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
لؤلؤة   اسم  حموعمارة  أو  موحى 
  20090  05 رقم    لطابق  لثالث 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبيد   حافظ  طارق   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبيد   حافظ  طارق   لسيد 
 12 زنقة  ألخوة شقة   37 عنو نه) (  
20100  لد ر  لبيضاء  ر سين،  حي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبيد   حافظ  طارق   لسيد 
 12 زنقة  ألخوة شقة   37 عنو نه) (  
20100  لد ر  لبيضاء  ر سين،  حي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762872.
1287I

SGEEA

 SOCIETE GENERALE
 D›EAU ELECTRICTE ET

»ASSAINISSEMENT »SGEEA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SGEEA
 N° 226 BD DES FORCES

 AUXILIAIRES HAY SADRI ،
20300، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE GENERALE
 D›EAU ELECTRICTE ET

 »ASSAINISSEMENT »SGEEA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي
 EL AZHARI IMM E GR 4  RDC

 SIDIBERNOUSSI - 20600
.CASABLANCA MAROC

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.185527
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 31 غشت 2018 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 HAY EL AZHARI IMM E« من 
 GR 2  RDC SIDIBERNOUSSI -
 »20600 CASABLANCA MAROC
 N° 226 BD DES FORCES« إلى 
 AUXILAIRES 1ER ETAGE HAY
  SADRI - 20220 CASABLANCA

.»MAROC
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 679608.

1288I

fiding sarl

KADMOC كادموك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

كادموك KADMOC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لطابق 
 لسفلي, تجزئة كاميليا - 50000 

مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.32921

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   KADMOC كادموك 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 50000  - كاميليا  تجزئة   لسفلي, 

مكناس  ملغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  قد ري  محمد    لسيد)ة( 

عنو نه) ( 270, تجزئة كاميليا 50000 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

وفي  لطابق   2020 د نبف   31 بتاريخ 

 50000  - كاميليا  تجزئة   لسفلي, 

مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 26.

1289I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

DK-EXCHANGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

DK-EXCHANGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

كنديسة سفلى زنقة  ملضيق رقم 

07  ملحل 02  لفنيدق  - 93100 

 لفنيدق   ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25605

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

زنقة  ملضيق  سفلى  كنديسة  »حي 
رقم 07  ملحل 02  لفنيدق  - 93100 

»حي كنديسة  إلى   لفنيدق   ملغرب« 

حسن  لثاني  ملحل  سفلى  لشارع 
رقم 17  لفنيدق  - 93100  لفنيدق   

 ملغرب«.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 302.

1290I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

JURINORD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

JURINORD
شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد رأسمالها 
10.000,00 درهم

مقرها  ال تماعي: 29، زنقة عمر بن 
 لخطاب،  لطابق  لر بع، رقم 8 ، 

طنحة
 لسجل  لتجاري رقم 20287 -  

طنجة
 نحالل مسبق للشركة

بمقت�سى قر ر ت  لشريك  أ - 
 لوحيد بتاريخ 31 د نبف 2020 تقرر 

ما 4لي:
من  حل  لشركة  بتد ء   -

تاريخه، وتصفيتها بطريقة ود4ة؛
علي  تعيين  لسيد  4ت   -
زنقة   ،  1 بطنجة،   لعربي،  لساكن 
،  لحامل   2 رقم   النطاكي،  لشقة 
 K 96222رقم للبطاقة  لوطنية  
أوسع  منحه على  و  للشركة  مصفيا 
الستكمال  نطاق  لصالحيات 
وتحقيق  ألصول  عمليات  لشركة 

ودفع  لخصوم؛
مقر  لتصفية  تحد4د   -
بن  زنقة عمر   ،  29 بالعنو ن  لتالي: 
 ،  8 رقم   لخطاب،  لطابق  لر بع، 
طنجة، لهذ   لعنو ن تبعث  ملر سالت 
و 4تم تبليغ  لعقود و  لوثائق  ملتعلقة 

بالتصفية.
تم  إل4د ع  لقانوني بكتابة  ب - 
بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
عدد  تحت   2021 فبف 4ر   08 بتاريخ 

     . 239056
للخالصة و  لتذكيف  ملسيف 

1291I

GRAFCO SARL AU

 PRUNEAU GOURMET

SARL-AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 PRUNEAU GOURMET SARL-AU

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم1 زنقة 

 لعربي  لوز ني، سوي�سي  - 10000  
رباط   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52123

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 نونبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

معوني  أمين  محمد  تفويت  لسيد  

أصل  من  حصة   تماعية   330

زكرياء  حصة لفائدة  لسيد    1.000

 لحسني. تفويت  لسيد  محمد أمين 

من  حصة   تماعية   330 معوني 

لفائدة  لسيد   حصة   1.000 أصل 

4حيى  لحسني

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تم تعيين مسيف  د4د للشركة  لسيد 

تبعا  وحيد  كمسيف  زكرياء   لحسني 

لقبول  ستقالة  ملسيف.

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحويل  ملقر  ال تماعي  لحالي  تم 
زنقة  لعربي  »رقم1  من  للشركة 
رباط   10000  -  ، سوي�سي   لوز ني، 
2  4ت علي أبوهو  »رقم  إلى   ملغرب« 

 4ت  لحسن إ4وسف  ماعة لقصيف 

-حا 2 عين تاو د ت  ملغرب«.

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لتشطي2 على  لسجل  لتجاري رقم 

تسجيل  لسجل  و  برباط   109377

 لتجاري بمكناس

قر ر رقم 5:  لذي 4نص على ما4لي: 
للشركة  تم تحويل  لشكل  لقانوني 
»شركة ذ ت مسؤولية محدودة  من 
»شركة  إلى  ذ ت  لشريك  لوحيد« 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي:  

 ملقر  ال تماعي
بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي:  

 ملساهمة
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لرأسمال
على  4نص  13:  لذي  رقم  بند 

ما4لي:  لتسييف 
بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 لقانوني للشركة 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 528.

1292I

FIDUCIAIRE OTHMANE

السمامري ترونس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
 لسمامري ترونس  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي عبد  لعزيز 59 رقم 2 

 لقنيطرة - 12000  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 لسمامري ترونس .
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع .
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
موالي عبد  لعزيز 59 رقم 2  لقنيطرة 

- 12000  لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  للطيف   لسيد  لسمامري 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  للطيف   لسيد  لسمامري 
زيان  ملناصرة   دو ر  والد  عنو نه) ( 

12000.  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  للطيف   لسيد  لسمامري 
زيان  ملناصرة   دو ر  والد  عنو نه) ( 

12000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 81202.

1293I

SGEEA

 SOCITE GENERALE
 D›EAU ELECTRICITE ET

»ASSAINISSEMENT »SGEEA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SGEEA
 N° 226 BD DES FORCES

 AUXILIAIRES HAY SADRI ،
20300، CASABLANCA MAROC

 SOCITE GENERALE
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 D›EAU ELECTRICITE ET
 »ASSAINISSEMENT »SGEEA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 BD 226 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 DES FORCES AUXILAIRES  1ER
  ETAGE GROUPE 5 HAY SADRI
- youssef-joseph94@hotmail.

.com casablanca maroc
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.185527

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 شتنبف   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»200.000 درهم« أي من »300.000 
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 727020.
1292I

N2M CONSEIL-SARL

 MARCHICA SERVICES
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 MARCHICA SERVICES MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لحرشة بوعرك  لطابق  الول - 

62000  لناظور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16207

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   3.000.000«
 3.100.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إ ر ء    : طريق  عن  درهم« 
مع د4ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 292.
1295I

CAP AUDIT

 INMOBILIARIA
MONTEPRINCIPE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 INMOBILIARIA

MONTEPRINCIPE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
يعقوب منصور رقم 2 طابق 2 رقم 2 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 INMOBILIARIA  : تسميتها 

. MONTEPRINCIPE
مطور   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقار ت
شر ء وبيع وتأ يف  ألمو ل  ملنقولة 

وغيف  ملنقولة
 قتناء وبيع وتشغيل  ملباني

مروج تشييد  ملباني.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
يعقوب منصور رقم 2 طابق 2 رقم 2 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب .

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد ناصر  :  100 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ناصر   محمد   لسيد 
 07 زنقة  لعر ئش  باب سبة  تجزئة 
93100  لفنيدق   05  لفنيدق   رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ناصر   محمد   لسيد 
 07 زنقة  لعر ئش  باب سبة  تجزئة 
93100  لفنيدق   05  لفنيدق   رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239170.
1296I

BUSINESS CENTER.COM

CASA BEACH HOTEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

CASA BEACH HOTEL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 212 
 R320 بناء   لهاشمية شارع رقم
دو رهو ورة سو لم طريفة سيدي 

رحال - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CASA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BEACH HOTEL
تهدف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب و لخارج إلى:
خدمات  لفنادق.

إد رة وتشغيل  لفنادق.
غيف  ملباشر  أو   لتشغيل  ملباشر 
بالفنادق  لجميع  ألنشطة  ملتعلقة 
ودور  لضيافة و لرياض و ميع أنو ع 

 إلقامة ؛
و ملشروبات  و ملطاعم   إلقامة 

و لتففيه و لخدمات  لتففيهية ؛
إد رة  ألنشطة  لسياحية 

وتطويرها.
 لتفويج  لفندقي و لسياحي.

إنجاز  ميع  ملشاريع  در سة   -
و لتجهيز ت  لفندقية   لسياحية 
وإنشاء سالسل  لفنادق أو  ملوتيالت 

وغيفها.
و ملؤتمر ت  تنظيم  ملؤتمر ت 

و لندو ت و ميع أنو ع  ألحد ث ؛
خدمات  لعالج و لر حة و لرعا4ة 

و لرياضة ؛
سبا ومركز لياقة بدنية وعافية ؛

 لتدليك وعال ات  لتجميل.
تصفيف  لشعر  منتجات 

و لجمالية.
كافة  لخدمات  ملتعلقة  تقد4م 

باألنشطة  ملذكورة أعاله.
،  ميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 
 لتجارية و ملالية و ملنقولة و لعقارية 
غيف  أو  مباشر  بشكل  تتعلق   لتي 
مباشر ، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد  ألشياء 

 ملحددة أو بجميع  ألشياء  ملماثلة..
عنو ن  ملقر  ال تماعي : رقم 212 
 R320 رقم  شارع  بناء   لهاشمية 
سيدي  طريفة  سو لم  دو رهو ورة 
رحال - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لهاشمي محمد بن ر شد 
 100 1.000 حصة بقيمة    : بن عيد 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لهاشمي محمد بن ر شد 
ساللم  شارع  عنو نه) (  عيد  بن 
أكاسياس 2 طابق 1 شقة 37 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لهاشمي محمد بن ر شد 
ساللم  شارع  عنو نه) (  عيد  بن 
أكاسياس 2 طابق 1 شقة 37 20000 

20000  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم -.
1297I

N2M CONSEIL-SARL

 MARCHICA SERVICES
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
خفض رأسمال  لشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 MARCHICA SERVICES MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لحرشة بوعرك  لطابق  الول - 

62000  لناظور  ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16207

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 د نبف   30 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 
من  أي  درهم«   3.000.000« قدره 
 100.000« إلى  درهم«   3.100.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 292.

1298I

مجموعة  لتدالوي

LES TROIS AREQUIERS SA
تعيين متصرفين

مجموعة  لتدالوي
برج كرستال 3، س27، شارع محمد 
بن عبد هللا، مارينا،  لد ر  لبيضاء، 

20300،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 LES TROIS AREQUIERS SA

»شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 5، 

زنقة سجلماسة، إقامة 4اسمينة، 
 لصخور  لسود ء  لصخور  لسود ء 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»تعيين متصرفين«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.222791

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 03 ماي 2019

خالل  متصرفين  تعيين  تقرر 
 لسنو ت  ملالية  لتالية: 

01/01/2019-31/12/2019 -
01/01/2020-31/12/2020 -
01/01/2021-31/12/2021 -
01/01/2022-31/12/2022 -
01/01/2023-31/12/2023 -
01/01/2022-31/12/2022 -

 ألشخاص  لطبيعيون: 
)  ملمثل  - ألشخاص  العتباريون 

 لد ئم(: 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765023.

1299I

GLOFID

DOLCISSIMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

GLOFID

196 شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 
 لثاني  لرقم 2 ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
DOLCISSIMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 521 
درب  الحجر شارع  لد خلة ق.ج  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.215655

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  15 د نبف   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  DOLCISSIMO  لشريك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 
درب   521 رقم  مقرها  إل تماعي 
 الحجر شارع  لد خلة ق.ج  - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق  الهد ف  ملسطرة.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم 521 
 - درب  الحجر شارع  لد خلة ق.ج  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عزيز   لبيض   لسيد)ة( 
درب  الحجر   519 رقم  عنو نه) ( 
20000  لد ر  ق.ج   شارع  لد خلة 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 760283.
1500I

د4و ن  الستاذ بناصر  لصغيف

D-EXPERT IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

د4و ن  الستاذ بناصر  لصغيف
61،شارع موالي عبد  لرحمان  قامة 
منة هللا II مكت2 رقم 1  لقنيطرة، 

12000،  لقنيطرة  ملغرب

D-EXPERT IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لحد دة ، طريق مهد4ة، بقعة رقم 

273، متجر رقم 01،  لقنيطرة. - 

12000  لقنيطرة.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58917

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.D-EXPERT IMMOBILIER

:  النعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بقعة رقم  طريق مهد4ة،   ،  لحد دة 

 - 01،  لقنيطرة.  رقم  متجر   ،273

12000  لقنيطرة.  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد 4وسف  لد ودي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  نس  لد ودي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4وسف  لد ودي  عنو نه) ( 

بئف  لر مي  لغربية،  لقنيطرة.   ،276

12000  لقنيطرة  ململكة  ملغربية.

عنو نه) (   لسيد  نس  لد ودي 

رقم  محمد  لد4وري،  شارع   ،22

12000  لقنيطرة  3، لقنيطرة. 

 ململكة  ملغربية.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4وسف  لد ودي  عنو نه) ( 
بئف  لر مي  لغربية،  لقنيطرة.   ،276

12000  لقنيطرة  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 1202.
1501I

SAMIR FIDUCIAIRE

طاستي فالور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
طاستي فالور شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

أ25- لشقة 1  لطابق  لسفلي، 
رياض  لزيتون،  لشطر ب، 50050 - 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : طاستي 

فالور.
غرض  لشركة بإ4جاز :  ملتا رة.

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
1  لطابق  لسفلي،  أ25- لشقة 
رياض  لزيتون،  لشطر ب، 50050 - 

50050 مكناس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد سعيد  لزعبوطي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بنحد وي  حميد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سعيد  لزعبوطي عنو نه) ( 
مكناس 50050 مكناس  ملغرب.

 لسيد حميد بنحد وي عنو نه) ( 
توسيع،  لحي  لعسكري،   59

 لبساتين 50050 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سعيد  لزعبوطي عنو نه) ( 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب
 لسيد حميد بنحد وي عنو نه) ( 
توسيع،  لحي  لعسكري،   59

 لبساتين 50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 962.
1502I

FLASH ECONOMIE

RIMPRINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

  RIMPRINT  ريم برينت 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000,00  درهم 

تأسيس 
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى   -I
4نا4ر    20 بتاريخ   بالد ر  لبيضاء  
أسا�سي  قانون  تحرير   تم   ،2021
محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 

خاصيتها كالتالي :
  « برينت  ريم   »   : -  لتسمية   

RIMPRINT
4تحدد هدف هذه     : -  لهدف  

 لشركة كما 4لي:                 
·تصنيع  ملالبس,  ستيف د و تصد4ر

·   صناعة  ملالبس  لجاهزة
·    لحياكة  ملخصصة

·   بيع  ألقمشة
معد ت  و  بيع  ميع  ملو د     ·

 ملتعلقة بصناعة  لنسيج.

وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية،  

غيف  أو   لصناعية،  ملالية،  لعقارية 

 لعقارية،   لتي لها  رتباط مباشر أو 

بالغرض أعاله و لتي من  غيف مباشر 

شانها أن تساعد على إنماء  لشركة 

وكذلك كل  ملساهمات  ملباشرة أو غيف 

 ملباشرة كيفما كان شكلها في مقاوالت 

تتبع أهد ف مماثلة أو مرتبطة.
بوريد  زنقة   23  ملقر  ال تماعي: 

 لصخور  لسود ء  لد ر  لبيضاء. 

-  ملدة :  99 سنة
- رأس  ملال : حدد في 100.000,00 

 100 حصة   1000 مجزأة إلى  درهم  

درهم لكل  حصة، سددت  لحصص  

بكاملها نقد  ووزعت على  لشركاء كما 

4لي :       

 200 ملر بط   محمد   ·    لسيد  

حصة.

·    لسيدة  ملياء لحلو300  حصة.

·     لسيد  علي  ملر بط 100  حصة.

·    آلنسة  ريم  ملر بط 100  حصة.

  100 ملر بط  بسمة   ·    آلنسة  

حصة.

أسند  لتسييف للسيد   : -  لتسييف 

مع  غيف محدودة  ملدة  ملر بط  محمد 

 لصالحيات  ملطلقة وكد   لتوقيع.  

-   لسنة  ملالية  : من  فاتح  4نا4ر 

إلى  31  د نبف.

-  ألرباح:   %5 لالحتياط  لقانوني 

و لباقي إما 4وزع و إما 4نقل أو 4وضع 

تحت   الحتياط حسبما 4قرره  لجمع 

 لعام.

بكتابة   تم   إل4د ع   لقانوني    II-

لدى   ملحكمة   لتجارية    لضبط   

بالد ر  لبيضاء

بتاريخ 08 فبف 4ر2021    تحت رقم   

 .762232

III - تم  تسجيل    لشركة  بالسجل   
 لتجاري  بالد ر   لبيضاء   تحت   رقم    

.288811
  من أ ل   لتلخيص و إلشهار       

 ملسيف  لوحيد

 لسيد: محمد ملر بط

1503I

fiding sarl

GEANTS DE MARBRE جيون 
دوماغبغ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
GEANTS DE MARBRE  يون 

دوماغبغ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

 وزيط طريق  كور ي كيلومتف 

2 ور ء  طلس للخش2 - 50000 

مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.23701

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 
GEANTS DE MARBRE  يون 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  دوماغبغ 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

تجزئة  وزيط طريق  كور ي كيلومتف 

 50000  - للخش2  ور ء  طلس   2

مكناس  ملغرب نتيجة للمنافسة.

و عين:

و  صاد4قي   لسيد)ة(  بر هيم  

مكناس   50000 عنو نه) (  ملنصور 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  عمر  لحسن   4ت   لسيد)ة( 

عنو نه) ( حارت  ليمين تنغيف 25800 

تنغيف  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( علوي  لصو�سي  رشيد 

 3 مكرر شقة   29 عمارة  و عنو نه) ( 

شارع  لنصر  50000 مكناس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2020 د نبف   31 بتاريخ 

كيلومتف  طريق  كور ي   وزيط 

 50000  - للخش2  ور ء  طلس   2

مكناس  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 61.
1502I

MULTI EXPERTISE

ABATREX TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن  لصغيف  لطابق 
 ألول رقم 81 ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
ABATREX TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 62 زنقة 

عبد هللا  ملد4وني  لطابق 2  ملنزل 1 - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABATREX TRANS
نقل   *  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

طرقي وطني و دولي للسلع
* ترويج و توزيع و نقل تحسابها  و 

لحساب  لغيف  ميع  ملنتو ات 
*  ستيف د و تصد4ر و شر ء و بيع و 

 لتجارة عتى  لعموم... .
زنقة   62  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
عبد هللا  ملد4وني  لطابق 2  ملنزل 1 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ليل ختيم :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ختيم   لسيد  ليل 
 قامة شتيوي زنقة ساه  وميف طابق 2 
رقم 8 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عدناني   4اسر   لسيد 
حي  لسعادة زنقة 12 رقم 13 سيدي 
20000  لد ر  لبيضاء  برنو�سي  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763868.
1505I

FINAUDIT

SOLUTIONS ASSURANCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
 SOLUTIONS ASSURANCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 139،شارع 
موالي عبدهللا ، لطابق  لثاني 
 لد ر لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.220217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 د نبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
، لطابق  »139،شارع موالي عبدهللا 
 20000  -  لثاني  لد ر لبيضاء 
»مكت2  إلى   لد ر  لبيضاء  ملغرب« 
128،زنقة  لعرعار1، لطابق  لثاني 
 - شارع مرس سلطان   لد ر لبيضاء 

20000   لد ر لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765017.

1506I

fiding sarl

 O›EDLICE BENKADDI
PALACE اوديليس بنقدي بالص

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 O›EDLICE BENKADDI PALACE
 ود4ليس بنقدي بالص شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقبو/ 

 لطابق  لسفلي, رقم 1 زنقة روبريز 
50701 معركة  لزيتون تف-

59/32913 فرع 0701  - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 O’EDLICE BENKADDI PALACE

 ود4ليس بنقدي بالص.
مخبزة-  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

قهوة.
:  لقبو/  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
زنقة روبريز   1 رقم   لطابق  لسفلي, 
تف- معركة  لزيتون   50701

 50000  -   0701 فرع   32913/59
مكناس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بنقدي زكرياء :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد بنقدي  لياس :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زكرياء  بنقدي   لسيد 
رقم 27 زنقة  شعي2  لدكالي  لسعادة  

50000 مكناس  ملغرب.

عنو نه) (  بنقدي  لياس   لسيد 
رقم 27 زنقة  شعي2  لدكالي  لسعادة  

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء  بنقدي   لسيد 
رقم 27 زنقة  شعي2  لدكالي  لسعادة  

50000 مكناس  ملغرب

عنو نه) (   بنقدي  لياس   لسيد 
رقم 27 زنقة  شعي2  لدكالي  لسعادة  

50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 282.

1507I

ATLAS JOY

اطلس جوي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATLAS JOY

 CC N53 abaraz hay mohamadi

 ، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE MAROC

 طلس  وي  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 53 

سوق نموذجي  بار ز حي  ملحمدي  - 

80000  كاد4ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  طلس  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 وي .
غرض  لشركة بإ4جاز : للطرفيه و 

تنظيم مسابقات رياضية.
 53 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - سوق نموذجي  بار ز حي  ملحمدي  

80000  كاد4ر  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 6.000   : طارق  قد4م   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد طارق  قد4م عنو نه) ( رقم 
2 زنقة 393  لخيام 2  80000  كاد4ر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد طارق  قد4م عنو نه) ( رقم 
2 زنقة 393  لخيام 2  80000  كاد4ر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   28 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98111.
1508I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

M A O TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب

M A O TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 لخيف رياض  لسالم رقم 11  لطابق 

 الول - 23000 بني مالل  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9873

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   23 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

تا ر

تا ر لو زم  ملكت2 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 119.

1509I

FINAUDIT

5RINGS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

5RINGS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 206،شارع  

 لزرقطوني حي ڭـوتتي  لد ر  لبيضاء 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.188109

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 د نبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 500.000 مبلغ رأسمالها    5RINGS

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

ڭـوتتي  حي  206،شارع   لزرقطوني 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

تحقيق  صعوبة   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لهدف  لتجاري.

ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - 206،شارع   لزرقطوني حي ڭـوتتي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  لغالي    لشريبي 

ڭـوتتي  3،زنقة دورون حي  عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765018.

1510I

COFISAM

 STATION ESPACE BOUJJA
AICHA SERVICE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 STATION ESPACE “  ــ  سم  لشركة

   BOUJJA AICHA SERVICE “ SARL

 نوع  لشركة : شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة . 

ـ ـ مقرها  ال تماعي : شارع  لحسن 

 لثاني،  لحي  لصناعي،  لطريق 

 لرئي�سي رقم 1،سكيكينة تمارة.           

ـ ـ  رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري:  

128595

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ  4نا4ر2021   25 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية:    

على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بيع  لحصص  على  ما4لي:  ملو فقة 

 ال تماعية 

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

في  قبول  ستقالة  ملسيف  لقد4م 

شخص بو ا عائشة

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تعيين مسيف  د4د في شخص  لسيدة 

خد4جة  لفي�سي      

 وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
طرف  من  حصة   700 لبيع  تبعا 
 لسيدة بو ا عائشة لصالح  لسيدة 
حصل  خد4جة  لفي�سي  لذي 
عق2  بين  لشريكتين  لوحيدتين، 
،أصبحت  لحصص  هذه  ملو فقة 
بين  لشريكتين  موزعة   ال تماعية 

كالتالي :
-  لسيدة بو ا عائشة تملك 300 
حصة                                                                                      
-  لسيدة  لفي�سي خد4جة تملك 

1200 حصة  
حصة   1  500 أي ما مجموعه    
 لتي تمثل رأسمال  لشركة  ال مالي و 

هو 000 150  درهم . 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2021 تحت رقم 222 
1511I

مكت2  لرياني للمحاسبة

BELARBETON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مكت2  لرياني للمحاسبة
شارع محمد د ود رقم230  تطو ن ، 

93020، تطو ن  ملغرب
BELARBETON شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ماعة 
عين لحصن كرو�سي بالنكو تجزئة 
 لرز زين - 93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5369
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  03 فبف 4ر   ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  BELARBETON  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
مقرها  إل تماعي  ماعة  وعنو ن 
تجزئة  بالنكو  كرو�سي  لحصن  عين 
تطو ن  ملغرب   93000  -  لرز زين 

نتيجة ل :  ألزمة  القتصاد4ة.
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و حدد مقر  لتصفية ب  ماعة 
تجزئة  بالنكو  كرو�سي  لحصن  عين 

 لرز زين - 93000 تطو ن  ملغرب. 
و عين:

بلعربي و  عبد  لرز ق    لسيد)ة( 
عنو نه) ( حي عريض 2 زنقة 106 رقم 
01  62050  لناظور  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
18 د نبف   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6223.

1512I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

SLAPI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
SLAPI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 

53 ساحة  لهدى حي  لوحدة 02 
 لعيون. - 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.SLAPI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

بيع    : بإ4جاز  غرض  لشركة 
شحن  وإعادة  وصيانة  وإصالح 
معد ت  )توريد  طفا4ات  وتركي2 

 لحما4ة و إلطفاء و لسالمة(........
 53 رقم    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
ساحة  لهدى حي  لوحدة 02  لعيون. 

- 70000  لعيون  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد محمد  د ملؤدن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  د ملؤدن عنو نه) ( 
رشيد  موالي  حي  ل  بلوك   12 رقم 
70000  لعيون  2  لعيون.   لشطر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  د ملؤدن عنو نه) ( 
رشيد  موالي  حي  ل  بلوك   12 رقم 
70000  لعيون  2  لعيون.   لشطر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 222/2021.
1513I

fiskzem

STE ANOUAR AJEBLI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiskzem
 hay zahra rue oued el yarmouk

، 15000، khemisset maroc
STE ANOUAR AJEBLI  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
102 شارع  ملختار سو�سي - 15000 

 لخميسات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 أكتوبر   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ANOUAR AJEBLI

غرض  لشركة بإ4جاز : نقل سلع 

بائع سلع بالجملة.

رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 15000  - شارع  ملختار سو�سي   102

 لخميسات  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  نو ر   بلي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  لسيد  نو ر   بلي : 1000 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  نو ر   بلي عنو نه) ( رقم 

16شارع  لقا�سي حي  لزهر ء 15000 

 لخميسات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  نو ر   بلي عنو نه) ( رقم 

16شارع  لقا�سي حي  لزهر ء 15000 

 لخميسات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 5.

1512I

T.L.T.T

 TALHA LI TAAMIR WA -

TIJARA - T.L.T.T
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

T.L.T.T

 ICE :002715255000036 ،:ت.م.م

20000،  لد ر لبضاء  ملغرب

 TALHA LI TAAMIR WA TIJARA -

T.L.T.T -    شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  اللة 

4اقوت و زنقة  لعرعار إقامة ڭاليز ) 

)GALIS ( عمارة 9  لطابق 2 شقة 

17 - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

286829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 -  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 TALHA LI TAAMIR WA TIJARA -

.   T.L.T.T

مقاولة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عمار ت-منعش  أشغال متنوعة بناء 

كل  ألصناف  عقارمن  عقاري-تجارة 

– شغال متنوعة – ستيف د-تصد4ر-

تجارة.

شارع    : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 

اللة 4اقوت و زنقة  لعرعار إقامة ڭاليز 

2 شقة  9  لطابق  ( عمارة   GALIS(  (

17 - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طلحة  حسن   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حسن طلحة عنو نه) ( 17 
 2 أ زنقة وه2 بن سعد تجزئة  لهناء 

25020 خريبكة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسن طلحة عنو نه) ( 17 
 2 أ زنقة وه2 بن سعد تجزئة  لهناء 

25020 خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762679.
1515I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

EXCELLIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 
52000، خنيفرة  ملغرب

 EXCELLIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
و عنو ن مقرها  ال تماعي رقم 17 

تجزءة  لبفكة  - 52000 خيفرة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2955

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 د نبف 2020 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 55.
1516I

S.G.O CONSTRUCTION SARL AU

 S.G.O CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 S.G.O CONSTRUCTION SARL

AU

 AV MOLAY ISMAIL RESIDENCE

 ZAHRAE RDC, TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 S.G.O CONSTRUCTION SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

 AV وعنو ن مقرها  إل تماعي

 MOLAY ISMAIL RESIDENCE

 ZAHRAE RDC, TANGER Tanger

90000 Tanger Maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 S.G.O  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSTRUCTION SARL AU

 : بإ4جاز  غرض  لشركة 

. Construction

 AV  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 MOLAY ISMAIL RESIDENCE

 ZAHRAE RDC, TANGER Tanger

.90000 Tanger Maroc

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عمر  لرماش :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عمر  لرماش   لسيد 
 233 عمارة رقم   25  لعرفان مجمع 
 90000 طنجة    27 رقم   02 طابق 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عمر  لرماش    لسيد 
 233 عمارة رقم   25  لعرفان مجمع 
 90000 طنجة    27 رقم   02 طابق 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238920.
1517I

SOFIMARK

ALPHARISJSCHOOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFIMARK
 RUE OUM RABII RES NAKHIL

 ETG 2 IMM N°11 GUELIZ
 MARRAKECH RUE OUM RABII
 RES NAKHIL ETG 2 IMM N°11
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

Marrakech maroc
ALPHARISJSCHOOL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة 3  
حرف س رقم 26 - 200000 مر كش  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALPHARISJSCHOOL
مدرسة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

لتعليم  لسياقة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي :  ملسيفة 3  
حرف س رقم 26 - 200000 مر كش  

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيد   لشر وي  بوبكر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد   لشر وي  بوبكر عنو نه) ( 
 20000 26 3  حرف س رقم   ملسيفة 

مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد   لشر وي  بوبكر عنو نه) ( 
 ملسيفة 3  حرف س رقم 26 200000 

مر كش   ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120365.
1518I

HOME COMPTA

BATI NOVATOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC

BATI NOVATOR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 والد زيان  ملركز  لتجاري أبو دهابي 
 لطابق 3 رقم 96 - 20090   لد ر 

 لبيضاء   ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BATI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOVATOR
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعامة و  إلنشاء ت.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 والد زيان  ملركز  لتجاري أبو دهابي 
20090   لد ر   -  96 رقم   3  لطابق 

 لبيضاء   ململكة  ملغربية.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بهوج حسن :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حسن  بهوج   لسيد 
361  والد  حمد  رقم  دو ر  لللويمي 
27223   لد ر  2 د ر بوعزة  لنو صر 

 لبيضاء   ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حسن  بهوج   لسيد 
361  والد  حمد  رقم  دو ر  لللويمي 
27223   لد ر  2 د ر بوعزة  لنو صر 

 لبيضاء   ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762118.
1519I

Audifisc Maroc

KAFCAP PARTNERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

»KAFCAP PARTNERS« ش.ذ.م.م 

من شريك وحيد 

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد

بالد ر  بمقت�سى عقد عرفي مبفم  

 ،  01-02-1202 بتاريخ   لبيضاء  

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة من شريك وحيد و لتي تتوفر 

على  لخصائص  لتالية :

 KAFCAP«  سم  لشركة: 

ش.ذ.م.م من شريك   «  PARTNERS

وحيد

أسست    لهدف:  الغر ض  لتي 

من   لها  لشركة هي  لقيام  بشكل 

أو  باملغرب  مباشر  غيف  أو  مباشر 

بالخارج بما 4لي :   

   ر ء  ميع  ملهام  و  لدر سات 

في  بعمليات  الستشارة   ملرتبطة 

 ستف تيجية  الستثمار و  لتطوير و في 

خاصة في   ، تسييف عالقات  لشر كة 

مجال  :

•  لدر سة و  لتحليل و  الستشارة 

 الد رية ؛

•  ملو كبة و  الستشارة في  الستثمار 

لفائدة  ملشغلين  القتصاد4ين 

 لعاملين في  لقطاع  القتصادي ؛ 

ما  خدمات  و  •  لعنا4ة  لو  بة 

قبل وما بعد  لشر ء ؛

• تقييم  لشركات ؛

•  لوساطة  لتجارية ؛

و  ملر قبة  •  لتنقي2  لتجاري 

 لقطاعاتية ؛
تنقي2  ميع  نو ع  الصول   •

 لصناعية  و  لتجارية  و  ملالية  و 

 لعقارية ؛

تسييف  و  و  نشاء  •  ملفاوضة 

)شركة،عامة/خاصة،   لشر كات 

خاصة/خاصة( ؛

-  بر م عقود  ملقاولة  لفرعية مع 
 ميع  لشركات ذ ت  نشطة مماثلة و 

ذ ت صلة ؛
تاسيس و  ستغالل  ميع   -

 ملر كز و  لوكاالت و فروع  لشركات ؛
-  لتاسيس و لحيازة بجميع 
 شكالها و  ملشاركة و  لتبادل و  ال4جار 
و  لتحويل و تقييم  الصول  لتجارية 

ذ ت  الغر ض  ملماثلة؛
مباشر  بشكل  -  ملساهمة 
في  ميع  ملعامالت  مباشر  غيف  و 
 لتجارية  ملتعلقة باالهد ف  ملذكورة 
شركات  تاسيس  طريق  عن   ،  عاله 
 د4دة  و  ي مر كز  و هيئات ما  و 
في  طريق  ملشاركة  و  الكتتاب  عن 
 لسند ت  و  لحقوق  و شر ءها،  و 
عن طريق  النقسام  و  لشر كة  و 

غيفها؛
عامة  ميع  لعمليات  بصفة  و 
و  و  ملالية  و  لصناعية   لتجارية 
 ملنقولة و لعقارية  و غيفها، و ملتعلقة 
بهدف  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
بجميع  و  أعاله،   لشركة،  ملذكور 
ذ ت  لصلة،  و   ألهد ف  ملشابهة 
تعزيز  و  تسهيل  من  تمكن  و  لتي 
كذلك  و  ونشاطها،  تنمية  لشركة 
 ملساهمة بشكل مباشر  و غيف مباشر 
تسعى  لى  هد ف  في  لشركات  لتي 

مماثلة  و ذ ت  لصلة.
من 4وم  سنة  بتد ء   99  :  ملدة  

تقييدها بالسجل  لتجاري.
 ، مقر  لشركة:   لد ر  لبيضاء 
محمد  لزرقطوني،  شارع    ،265

 لطابق 9، شقة 92. 
4بلغ رأسمال     : رأسمال  لشركة 
مقسم  درهم   100.000  لشركة 
درهم   100 حصة بقيمة    1000 إلى 
عند  الكتتاب  و  ملدفوعة  للو حدة 
من  قيمتها  من   )21/( بنسبة  لربع 
طرف  لشريك  لوحيد  لسيد كمال 

عالبوش. 
تسيف لشركة من   :  د رة  لشركة 
طرف  لشريك  لوحيد  لسيد كمال 

عالبوش ملدة غيف محدودة.
 لسنة  ملالية للشركة  : تبتدئ من 

فاتح 4نا4ر و تنتهي في31  د نبف. 

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
289159 من  لسجل  لتجاري بتاريخ  

10 فبف 4ر 2021.

1520I

2YOUR BUSINESS CONSULTING

RED CARPET PNEUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 2YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع  لحسن  لتاني  قامة  بتهال س 
 لطابق  لثالت شقة 2 ، 23150، 

 بن  رير  ملغرب
RED CARPET PNEUS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�سي ، محل رقم 178 ،  ملسار ، 
مر كش - 20000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RED  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARPET PNEUS
:   عمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 
تشخيص  و  إصالح   لصيانة, 

 لسيار ت.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ، ،  ملسار   178 محل رقم   ،  ألر�سي 

مر كش - 20000 مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .



3759 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حمزة  لفا4ز   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حمزة  لفا4ز   لسيد  

 بو ب مر كش منطقة 22 عمارة 252 

مر كش   20000 مر كش   2  لشقة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حمزة  لفا4ز   لسيد  

 بو ب مر كش منطقة 22 عمارة 252 

مر كش   20000 مر كش   2  لشقة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120288.

1521I

WITH CANFIDENCE

بثقة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WITH CANFIDENCE

 HAY MY RACHID SECT 2 NR

 72 BEN GUERIR ، 40150، BEN

GUERIR MAROC

بثقة شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
رشيد  لقسم 2 رقم 72 بن  رير - 

23150  بن  رير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بثقة.
:  ألعمال  بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ملنزلية  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : حي موالي 
 - بن  رير   72 رقم   2 رشيد  لقسم 

23150  بن  رير  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 70.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حميد4ن  زكرياء  4ت   لسيد 
 2 عنو نه) ( حي موالي رشيد  لقسم 
بن  رير   23150 بن  رير   72 رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حميد4ن  زكرياء  4ت   لسيد 
 2 عنو نه) ( حي موالي رشيد  لقسم 
بن  رير   23150 بن  رير   72 رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بابن  رير  بتاريخ 02 نونبف 

2020 تحت رقم -.

1522I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

ORCHI
إعالن متعدد  لقر ر ت

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

ORCHI »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  قامة 

 ميمة رقم 63 شارع موالي حسن بن 
مهدي ب 3 شارع أزرو زنقة  لتوتة 

 قامة  شبيلية 93000 تطو ن 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17761
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 18 4نا4ر 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
نقل  ملقر  لرئي�سي للشركة  لى  لعنو ن 
: شارع و د لكوس  قامة وفاق   لتالي 

 لطابق  لر بع رقم 7 تطو ن
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 لزيادة في رأسمال  لشركة ليصل  لى 
 500000 درهم أي بزيادة   600000
:  عن طريق  درهم على  لشكل  لتالي 

 ملساهمة  لنقد4ة 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2ـ  :  لذي 4نص على ما4لي: 
 ملقر  لرئي�سي للشركة حدد في : شارع 
و د لكوس  قامة وفاق  لطابق  لر بع 

رقم 7 تطو ن
بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 
درهم   600000 رأسمال  لشركة 
 6000  : على  لشكل  لتالي  موزع 

حصة لفائدة محمد بياض
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 352.
1523I

LE PREMIER CONSEIL

CHAMA MENUISERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CHAMA MENUISERIE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 

رقم 23  لطابق  لثالث عمارة 
 عمارة زنقة  لعر ق  مر كش 20000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CHAMA MENUISERIE
*نجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
 PVC  الملنيوم أو معادن أو وصالت 

)مقاول(
*أعمال متنوعة  أو  لبناء )مقاول(

*مو د  لبناء )تا ر( بالتقسيط
*شر ء وبيع  ميع أنو ع  لبالط

* ستيف د و تصد4ر.
:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
رقم 23  لطابق  لثالث عمارة  عمارة 
زنقة  لعر ق  مر كش 20000 مر كش 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد  ملنعم  وز ل  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    :  لسيد خليد قاضا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ملنعم  وز ل    لسيد 
عنو نه) (  بو ب مر كش شطر 5 رقم 

85 مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
حي   لسيد خليد قاضا عنو نه) ( 
 زلي  لجنوبي ؤقم 29 20000 مر كش 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  ملنعم  وز ل    لسيد 
عنو نه) (  بو ب مر كش شطر 5 رقم 

85 مر كش 20000 مر كش  ملغرب
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حي   لسيد خليد قاضا عنو نه) ( 

 زلي  لجنوبي ؤقم 29 20000 مر كش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 لتجارية بمر كش  بتاريخ - تحت رقم 

.120210

1522I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 SOCIETE MOUSSAOUI ET

CIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MOUSSAOUI ET CIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 إلستقالل - 35000 تازة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.261

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد  ملوساوي 

أصل  من  حصة   تماعية   1.320
2.020 حصة لفائدة   لسيد )ة( أنور 

 ملوساوي بتاريخ 12 4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

فبف 4ر   10 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 82.

1525I

fiding sarl

ALIOUI TRANSPORT عليوي 

للنقل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE
 ENNASSER ، 50000، MEKNES

MAROC
ALIOUI TRANSPORT عليوي 

للنقل شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لطابق 
 الول, رقم 270 تجزئة كاميليا 
 لطابق  الول, 50000 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.38823

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 د نبف   31 في   ملؤرخ 
عليوي   ALIOUI TRANSPORT حل 
للنقل شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 270 رقم   إل تماعي  لطابق  الول, 
تجزئة كاميليا  لطابق  الول, رقم 270 
تجزئة كاميليا 50000 مكناس  ملغرب 

نتيجة للمنافسة.
و عين:

و  قد ري  محمد    لسيد)ة( 
عنو نه) ( 270, تجزئة كاميليا 50000 
مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  لطابق   2020 د نبف   31 بتاريخ 
كاميليا  تجزئة   270 رقم   الول, 
 لطابق  الول, رقم 270 تجزئة كاميليا 

50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 51.
1526I

FIDUCIAIRE AKIF

T.O.Y TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
T.O.Y TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 لصنوبر إقامة 2  لطابق 2 رقم 12 - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.279907

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 22 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»زنقة  لصنوبر إقامة 2  لطابق 2 رقم 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب«   -  12
 10 إلى » وهرة تيط مليل إقامة س 
 لطابق 1 رقم 6 تيط مليل - 29260 

 لد ر لبيضاء  مد4ونة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762516.
1527I

FLASH ECONOMIE

AFRIOCEAN FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AFRIOCEAN FISH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية أوالد صالح تجزئة 28 
قطاع  13 »س«  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
288259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AFRIOCEAN FISH

-تحويل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ميع  ملنتجات  لبحرية.

-شر ء، لشركة أو  لعمولة في بيع 

و ميع  ملأكوالت  لبحرية   ألسماك 

وتجفيفها  وتجميدها  وإنتا ها 

و ملحافظة  باملياه  ملالحة  وتفريغها 

عليها ؛

في  لسوق  لوطني  - لتوزيع 

وللتصد4ر ؛

وتصد4ر  ونقل  ومناولة  تجهيز   -

أنو عها  بجميع   ملنتجات  لغذ ئية 

من  ميع  ألنو ع  و ألسماك 

و ملحار  و لقشريات   لرخويات 

منتجات  و ميع  و ملأكوالت  لبحرية 

 لصيد  ألخرى ؛

-  ستيف د  ملأكوالت  لبحرية  لتي 

ستكون في  إلدخال  ملؤقت أو  ملباشر 

وتأ يف  ميع  وشر ء  إنشاء   -

لحفظ   ملخازن  ملبفدة  ملخصصة 

 ملنتجات  ملذكورة أعاله ؛

وتأ يف  وإد رة  وتشغيل  -تركي2 

ومخازن  لتبف4د   ميع  لصناعات 

مر فق  من  وغيفها  وغرف  لتجميد 

معالجة وحفظ  ملأكوالت  لبحرية..

:  ملنطقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 28 تجزئة  صالح  أوالد   لصناعية 

20000  لد ر   - »س«    13 قطاع  

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : سعود  زهيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  سعود  زهيف   لسيد 

عين  لذئاب   6137 ش  ريو-   قامة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعود  زهيف   لسيد 

عين  لذئاب   6137 ش  ريو-   قامة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762890.

1528I

مركز  لجبا4ات و  ملحاسبة

 COMPANY BROTHERS
 ELECTRONIQUE

MOROCCO )CBEM( sarl
إعالن متعدد  لقر ر ت

مركز  لجبا4ات و  ملحاسبة
رقم 31  لطابق  لر بع عمارة  منار ، 

86350،  نزكان  ملغرب

 COMPANY BROTHERS

 ELECTRONIQUE MOROCCO

CBEM( sarl( »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

 لشاوية رقم 08  نزكان - 86350 

 نزكان  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.18055

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 29 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

طرف  لسيد  من  تفويت   - ما4لي: 

 فقيفن عي�سى و لسيد  فقيفن لحسن 

تصل  من  لشركة  لتي  لحصصهم 

 100 و  حصة   200 على  لتو لي  لى 

حصة   تماعية  لى  لسيد  لسعيدي 

تفويت من طرف   -   . عبد  لرحمان 

100 حصة   لسيد بلقا4ض  حمد ل 

  تماعية  لى  لسيد  لناصري عبد 

 لرحيم .

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: - تعيين  لسيد  لسعيدي عبد 
بعد  للشركة  ثاني  كمسيف   لرحمان 

 ستقالة  لسيد  فقيفن عي�سى.
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 06:  لذي 4نص على ما4لي: 
من  لسيد  لسعيدي  لكل  -  صبح 
عبد  لرحمان و لسيد  لناصري عبد 

 لرحيم 500 حصة   تماعية. 
على  4نص  07:  لذي  رقم  بند 
-  لحصص  ال تماعية  ما4لي: 
 50000 كالتالي:  موزعة  أصبحت 
درهم لفائدة  لسيد  لسعيدي عبد 
لفائدة  درهم   50000 و   لرحمان 

 لسيد  لناصري عبد  لرحيم 
على  4نص  12:  لذي  رقم  بند 
تعيين  لسيد  لسعيدي عبد  ما4لي:  

 لرحمان كمسيف ثاني للشركة
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   12 بتاريخ  بانزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 92.
1529I

COMPTABLE

TORDO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
TORDO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لرياض  لرقم 176 عين تو طات 

 ملغرب 50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.38173

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   25  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ    TORDO  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إل تماعي حي  لرياض  لرقم 
 50000 عين تو طات  ملغرب   176
مكناس  ملغرب نتيجة ل :  زمة نشاط 

 ستيف د وتصد4ر.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - عين تو طات   176  لرياض  لرقم 

50000 مكناس  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عزيز  د24 و عنو نه) ( 
حي  لرياض  لرقم 176 عين تو طات 
)ة(  50000 مكناس  ملغرب كمصفي 

للشركة.
 لسيد)ة( عزيز  د24 و عنو نه) ( 
حي  لرياض  لرقم 176 عين تو طات 
)ة(  50000 مكناس  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   25 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 65.
1530I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

MAFALIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب
MAFALIM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 الول مر ب دو ر لعجما  والد  يعش - 
23000 بني مالل  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8011
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مصطفى   )ة(  تفويت  لسيد 
 ملنصور 5.000 حصة   تماعية من 
10.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
)ة( سعيد  لفطنا�سي بتاريخ 20 4نا4ر 

.2021
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 116.
1531I

Sté quick bridge

 AKHALID HANINE
IRRIGATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 AKHALID HANINE IRRIGATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 

تجاري تجزئة  ألمان 27  - 35100 
 رسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.AKHALID HANINE IRRIGATION
طرق   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و لصرف  وأنابي2  ملياه   التصال 

 لصحي
- أشغال مختلفة
- وسيط تجاري.

محل   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 35100  -   27 تجاري تجزئة  ألمان 

 رسيف  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خاليد  لدعنوني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لطاهر لحنين :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خاليد  لدعنوني عنو نه) ( 

تجزئة بالد  محمد  35100  رسيف 

 ملغرب.

عنو نه) (  لحنين   لسيد  لطاهر 

سيدي   2215 رقم   2 تجزئة  لنجد 

4حي  60702 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خاليد  لدعنوني عنو نه) ( 

35100  رسيف  تجزئة بالد  محمد 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 1002/2021.

1532I

GRAFCO SARL AU

FAMACOM SARL-AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

FAMACOM SARL-AU »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لطابق 

 سفلي  لشقة 2 بلوك c 258 مكرر 

زو غة  لعليا  - - فاس   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.60929

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 03 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت  لسيد )ة( فؤ د د4و ن 1.020 

 3.000 أصل  من  حصة   تماعية 

حصة لفائدة  لسيد )ة( أحمد  لكور

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

للشركة  تم تحويل  لشكل  لقانوني 

»شركة ذ ت مسؤولية محدودة  من 

»شركة  إلى  ذ ت  لشريك  لوحيد« 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ملساهمة 

بند رقم 7:  لذي 4نص على ما4لي: 

رأسمال

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي:  

 لشكل  لقانوني

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 122.

1533I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

EXCELLIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة  ملغرب

  EXCELLIA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 17 

تجزءة  لبفكة  - 52000 خنيفرة 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د4د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2955

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم تعيين  03 د نبف   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 

حمو ان  ملهدي  كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 55.
1532I

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

KMZ FRUTAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI
 RUE FARABI RDC N3,  90000, 5

.TANGER MAROC
KMZ FRUTAS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 زنقة 
 لفر بي  لطابق  لسفلي  لرقم 3 
طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111685

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KMZ. بمختصر تسميتها    القتضاء 

 : FRUTAS SARL
غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  لخضر 

و لفو كه بالجملة 
زنقة   5  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 3  لفر بي  لطابق  لسفلي  لرقم 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة  

درهم، مقسم كالتالي : 
 :  500  لسيد  لزيتوني عبد  الله 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  :  500 بشرى   لسيدة  مزيان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء: 
عبد  الله   لسيد  لزيتوني 

عنو نه) ( شارع موالي رشيد رقم -27  

90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  بشرى   لسيدة  مزيان 

 90000  27- شارع موالي رشيد رقم 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  الله   لسيد  لزيتوني 

عنو نه) ( شارع موالي رشيد رقم 27 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2021 تحت رقم 238098.
قصد  لنشر  لقانوني

 ملسيف

1535I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

EXCELLIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة  ملغرب

 EXCELLIA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 17 

تجزءة  لبفكة - 52000 خنيفرة 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2955

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 د نبف   03 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»200.000 درهم« أي من »650.000 

عن  درهم«   1.050.000« إلى  درهم« 

أو  نقد4ة  حصص  تقد4م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 55.

1536I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

EXCELLIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة  ملغرب

 EXCELLIA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 17 

تجزءة  لبفكة - 52000 خنيفرة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2955

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 د نبف   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد درو�سي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   1.500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   6.500

د نبف   03 بتاريخ  زكرياء   لصالح 

.2020

محمد درو�سي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة   تماعية   1.500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   6.500

د نبف   03 بتاريخ  حمو ان   ملهدي 

.2020

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 55.

1537I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

IMMOBILIUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

IMMOBILIUS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع 

بتهوفن،  قامة مكات2 ليونور، مكت2 
رقم 25 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIUS

تأ يف   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

وتشغيل  لعقار ت  لسكنية 

و لسياحية  لخاصة أو  ملستأ رة و 

إد رة  ألصول  لعقارية.

شارع    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بتهوفن،  قامة مكات2 ليونور، مكت2 
رقم 25 - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   95   :  لسيد محمد بوند  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة نر س عمري  :  5 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوند   محمد   لسيد 

مرك2  لفجر3، عمارة رقم 10، شقة 

1022  90080 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (   لسيدة نر س عمري  
زنقة 8، رقم 32،  الدريسية  90060 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بوند   محمد   لسيد 

مرك2  لفجر3، عمارة رقم 10، شقة  

90080 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
من  لسجل   1280 تحت رقم   2021

 لتفتيبي.

1538I

AUDEXPERT

EXPERT REST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

EXPERT REST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
لال4اقوت و زنقة  لعرعار عمارة 9 
 لطابق  2 شقة  17 قامة غالي - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.211677

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 د نبف   21 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   EXPERT REST حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00
زنقة  و  لال4اقوت  شارع   إل تماعي 
شقة    2 9  لطابق   عمارة   لعرعار 
17 قامة غالي - 20200  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب نتيجة ل لتصفية نهائية و غيف 

ر عية لشركة.
و عين:

و  د حا   4وسف     لسيد)ة( 
عمارة  بيت  لفتح  عنو نه) (   قامة 
20200  لد ر  2عين  لسبع    7رقم 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
شارع  وفي   2020 د نبف   21 بتاريخ 
 9 عمارة  زنقة  لعرعار  و  لال4اقوت 
 - غالي  17 قامة  شقة    2  لطابق  

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765027.

1539I

Facile construction

FACILE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Facile construction

رقم 01  4ت  حماد  ماعة  4ت 

بوبيدمان  لحا 2 ، 51000، 

 لحا 2  ملغرب

Facile construction شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 01 

 4ت  حماد  ماعة  4ت بوبيدمان 

 لحا 2 - 51000  لحا 2  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Facile  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.construction

أشغال   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء -  ملتجارة - بيع مو د 

 لبناء.

 01 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

بوبيدمان   4ت  حماد  ماعة  4ت 

 لحا 2 - 51000  لحا 2  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد شرموح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شرموح  محمد   لسيد 

 4ت  حماد  ماعة بوبيدمان 51000 

 لحا 2  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شرموح  محمد   لسيد 

 4ت  حماد  ماعة بوبيدمان 51000 

 لحا 2  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 202.

1520I

fid ahlen

PLANETE GARDIENNAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PLANETE GARDIENNAGE

 ش ذ م م شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل بن عبد هللِا ، ممر كر كشو 

 لسلم ب  لشقة رقم 23  لرباط - 

10000  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.112927

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2019 أكتوبر   18 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

مبلغ  م  م  ذ  ش  كارد4ناج  بالنيط 

وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إل تماعي شارع عالل بن عبد 

ممر كر كشو  لسلم ب  لشقة   ، هللِا 

10000  لرباط   - 23  لرباط  رقم 

 ملغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

كر كشو  ممر   ، هللِا  عبد  بن  عالل 

 - 23  لرباط  رقم   لسلم ب  لشقة 

10000  لرباط  ملغرب.

و عين:

و   لسيد)ة(  ناس   لشر ط 

 69 رقم  معتوقة  تجزئة  عنو نه) ( 

تمارة  12050  ماعة   لصخيف ت 

)ة(  كمصفي   لصخيف ت  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   23 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

.D108708 2020 تحت رقم

1521I

N2M CONSEIL-SARL

CITY LINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CITY LINE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحسن  الول رقم 226 بلوك 

 لسكوري رقم 08  - 62000  لناظور 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19899

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 فبف 4ر   02 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
د4ون  مع  مقاصة  إ ر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 286.

1522I

SAGASUD

STE ESSAFY FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

STE ESSAFY FISH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
رقم 379 - 71000 بو دور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESSAFY FISH

:  لصيد  بإ4جاز  غرض  لشركة 

بالجملة  بيع  لسمك   لبحري 

للبضائع  و لتقسيط  لنقل  لطرقي 

مالحي  صناعي  تجاري  نشاط  كل 

خدماتي.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
بو دور   71000  -  379  لسالم رقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عز  لد4ن  لصافي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عز  لد4ن  لصافي عنو نه) ( 

حي  لسالم 71000 بو دور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عز  لد4ن  لصافي عنو نه) ( 

حي  لسالم 71000 بو دور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

02 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 322.

1523I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

SUPTEM SAFI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

SUPTEM SAFI

شركة محدودة  ملسؤولية ، ذ ت 

 لشريك  لوحيد

  رأسمالها 1.310.000.00  لدرهم

 ملقر  ال تماعي: شارع  لفقيه 

 لحسكوري، طريق حد  لحر رة، 

آسفي     

  لسجل  لتجاري رقم 10567 - 

آسفي

بمقت�سى  قر ر ت  لشريك  لوحيد 

 ملتخذة بتاريخ 11 د نبف 2020  تقرر 

ما 4لي:

للشركة  نقل  ملقر  ال تماعي    -

موالي  شارع  طنجة،  مد4نة  إلى 

إسماعيل،  موالي  إقامة  إسماعيل، 

 6 رقم  ،  لشقة   لطابق  لثاني 

على  ألصل  لتجاري  مع  لحفاظ 

شارع  لفقيه   لكائن بمد4نة آسفي، 

 لحسكوري، طريق حد  لحر رة كفرع 

للشركة .
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بالسجل  سجل  هذ   لفرع 
 لتجاري ملد4نة آسفي بتاريخ 19 4نا4ر 

2021 تحت رقم 11191 . 
من أ ل  لنشر  لبيان 

1522I

SAGASUD

MEDKAN DEVELOPMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب
 MEDKAN DEVELOPMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لوحدة 02 شارع ر س  لخيمة زنقة 
26 رقم 30 - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEDKAN DEVELOPMENT
:  شغال  بإ4جاز  غرض  لشركة 
ومستلزماتها  عامة  لشغال  لبناء 
تجارة عامة  لنقل  لطرقي كل نشاط 

تجاري صناعي خدماتي.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع ر س  لخيمة زنقة   02  لوحدة 
26 رقم 30 - 70000  لعيون  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة صافية مطي2 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة صافية مطي2 عنو نه) ( 
 1 شقة   20 عمارة   5 نفيس   قامة 
20000 مر كش  شارع عالل  لفا�سي  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مطي2   لسيدة صافة 
 1 شقة   20 عمارة   5 نفيس   قامة 
مر كش   20000 شارع عالل  لفا�سي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
03 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 363.
1525I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FAM BOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FAM BOIS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 4ت تاووكت حي  ملحمدي  كاد4ر - 
80000  كاد4ر  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23931
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   29  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مبلغ    FAM BOIS  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

تاووكت  دو ر  4ت  مقرها  إل تماعي 

80000  كاد4ر  حي  ملحمدي  كاد4ر - 

 ملغرب نتيجة ل : حل  لشركة.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - تاووكت حي  ملحمدي  كاد4ر   4ت 

80000  كاد4ر  ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  لحسين   وبلعو 

تاووكت  كاد4ر  عنو نه) (  4ت 

)ة(  كمصفي  80000  كاد4ر  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   09 بتاريخ  باكاد4ر    لتجارية 

2021 تحت رقم 98222.

1526I

إئتمانية BKM لإلرشاد ت

 STE L›ESCALE DE

OUARZAZATE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

إئتمانية BKM لإلرشاد ت

رقم 10 تجزئة  ملركز ورز ز ت ، 

25000، ورز ز ت  ملغرب

 STE L›ESCALE DE

OUARZAZATE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تزنتوت 

و د  ملالح تمدلين - 25000 ورز ز ت 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7027

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

كريستوف  )ة(   تفويت  لسيد 
حصة   100 كريفيي   يلي  يف رد 
حصة   100 أصل  من    تماعية 
لفائدة   لسيد )ة( بسكال  ون لويس 

 وسف لوز  بتاريخ 15 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 109.
1527I

محمد بنان

 ATLANTIC MULTI
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

محمد بنان
٦٥ شارع  الميف موالي عبد هللا 
 لطابق  لثاني  لشقة رقم ١  بن 
أحمد ، 26050،  بن أحمد  ملغرب
 ATLANTIC MULTI TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 
112 تجزئة  لر اء  قامة سيد 

 ملكي  لطابق 1 - 26050  بن  حمد  
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 شتنبف   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATLANTIC MULTI TRAVAUX
:  لنقل  بإ4جاز  غرض  لشركة 
منعش   - -  الشغال  ملختلفة  للغيف 
- بيع مو د  -  ستغالل  ملقالع  عقاري 
و ميع  لنشطة  ملباشرة   ...  لبناء 
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غرض  تنمي  و  لغيف  ملباشرة  لتي 

 لشركة..

:  لرقم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تجزئة  لر اء  قامة سيد  ملكي   112

 لطابق 1 - 26050  بن  حمد   ملغرب 

. ملدة  لتي تأسست من أ لها  لشركة 

: 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بومحطة  عبد  لرز ق   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بومحطة  عبد  لرز ق   لسيد 

بن  دو ر  لكيا4لة  والد  عنو نه) ( 

26050  بن   عريف سيدي  لدهبي  

 حمد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بومحطة  عبد  لرز ق   لسيد 

بن  دو ر  لكيا4لة  والد  عنو نه) ( 

26050  بن   عريف سيدي  لدهبي  

 حمد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 11 بتاريخ  ببن  حمد    البتد ئية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 207.

1528I

 التقان للحسابات

AGLODAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 التقان للحسابات

122 شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

AGLODAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لحسيمة رقم 2  مام صوناصيد 

 لعروي - 62550  لناظور  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.19887

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 05 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
2  مام  رقم  »طريق  لحسيمة  من 
صوناصيد  لعروي - 62550  لناظور 
 ملغرب« إلى »قصر سيدي 4حيى فركلة 
52000  لر شيد4ة    -  لعليا تنجد د  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 235.
1529I

شركة  هاد  ملحاس2

شركة مارك تراف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 

  Sté MARCTRAV  وحيد
S.A.RL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

شركة  هاد  ملحاس2
 لرقم 02 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي2 بنهيمة  ملد4نة  لجد4دة 
أسفي ، 26000، أسفي  ملغرب
شركة مارك تر ف شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك 

 Sté MARCTRAV  S.A.RL  وحيد
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 102 
زنقة  بن بطوطة بالد  لجد  أسفي - 

26000 أسفي   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3921

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   18  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
تر ف  مارك   لشريك  لوحيد شركة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  Sté MARCTRAV وحيد   شريك 
 50.000 مبلغ رأسمالها    S.A.RL AU

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
بالد  لجد   بطوطة  زنقة  بن   102
أسفي - 26000 أسفي   ملغرب نتيجة 
غيف  ملو تي  ملناخ  ألعمال  نظر    : ل 
وبسب2  نشاط  لشركة  الستمر رية 

 لخسائر.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم 102 
زنقة  بن بطوطة بالد  لجد  أسفي -  - 

26000  أسفي   ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عبد  ملجيد    ألطري�سي  
و عنو نه) (  -  26000  أسفي   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   27 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 092/2021.
1550I

 رنك

TRANS BROKERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 رنك
شارع 4وسف  بن تاشفين رقم 12 
 LARACHE ،92000 ،لعر ئش 

 ملغرب
TRANS BROKERS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

شعبان 1 رقم 1122  لطابق  لر بع - 
92000  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BROKERS
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شعبان 1 رقم 1122  لطابق  لر بع - 

92000  لعر ئش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مر د لعقرة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مر د لعقرة عنو نه) ( ثكنة 
 لدرك  مللكي  90060 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مر د لعقرة عنو نه) ( ثكنة 
 لدرك  مللكي  90060 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 
رقم  تحت   2021 فبف 4ر   09

.26011121001732
1551I

ECOCOMPTA

M2 TEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
M2 TEX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لتيسيف 

زنقة 2 رقم 86 سيدي مومن - 
20530   لد ر لبيضاء  ملغرب



3767 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
289207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M2  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TEX
خياطة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ميع أنو ع  ملالبس.
حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لتيسيف زنقة 2 رقم 86 سيدي مومن 

- 20530   لد ر لبيضاء  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد لو حد مجتهد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : عبد للطيف  لصنهاجي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
مجتهد  عبد لو حد   لسيد 
طابق   16 شقة   37 عمارة  عنو نه) ( 
أوالد  فضاأت  ملحيط   8 م.س   3
عزوز  لنو صر 27182   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
عبد للطيف  لصنهاجي   لسيد 
أنا�سي  لتوسعة  لكبفى  عنو نه) ( 
 1 رقم   11 مدخل   7 مجموعة 
20630   لد ر لبيضاء   لبفنو�سي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مجتهد  عبد لو حد   لسيد 
طابق   16 شقة   37 عمارة  عنو نه) ( 
أوالد  فضاأت  ملحيط   8 م.س   3
عزوز  لنو صر 27182   لد ر لبيضاء 

 ملغرب

عبد للطيف  لصنهاجي   لسيد 
أنا�سي  لتوسعة  لكبفى  عنو نه) ( 
 1 رقم   11 مدخل   7 مجموعة 

20630   لد ر لبيضاء   لبفنو�سي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762871.

1552I

CABINET CADRE CONSEIL

SIMH SARL AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SIMH SARL AU »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 طلس رقم 295 ورز ز ت - 25000 

ورز ز ت  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.11293

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 فبف 4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

من  تحويل  ملقر  ال تماعي  ما4لي: 
رقم   15 عمارة   2  قامة د ر  لسعادة 

1 مر كش  لى تجزئة  طلس رقم 295 

ورز ز ت

على  4نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ر سمال  لشركة  من  ما4لي:  لرفع 

درهم  لى   100.000,00 من 

1000.000,00 درهم

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  01:  لذي  رقم  بند 

من  لنظام   02 تغييف  لفصل  ما4لي: 

 السا�سي  لدي 4نص على تغييف  ملقر 

 ال تماعي.

على  4نص  02:  لذي  رقم  بند 

من   07 و   06 تغييف  لفصل  ما4لي: 

على  4نص   لنظام  السا�سي  لدي 

تغييف ر سمال  لشركة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 10 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 112 و 113.

1553I

MATCOMPTA SNC

MED NAKHIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

MED NAKHIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية كزنا4ة 222  لطابق 

 لسفلي - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MED  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.NAKHIL

غرض  لشركة بإ4جاز : قرطاسية 

 لطباعة و ملفاوضات  لعامة.

:  ملنطقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

222  لطابق  كزنا4ة   لصناعية 

 لسفلي - 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

700 حصة   لسيدة هاني أمينة :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد بلفر�سي عبد  ملغيت :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  لسيدة هاني أمينة : 700 بقيمة 

100 درهم.

 لسيد بلفر�سي عبد  ملغيت : 300 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أمينة  هاني   لسيدة 
 90000  18 رقم   10 زنقة   لبوغاز 

طنجة  ملغرب.

عبد  ملغيت  بلفر�سي   لسيد 
 18 رقم   10 زنقة  عنو نه) (  لبوغاز 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أمينة  هاني   لسيدة 
 لبوغاز زنقة 10 رقم 18 9000 طنجة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1313.

1552I

LEADER FIN

SIM SIM STORE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد  إلقامة فالروس« 

E«  لطابق  لثاني  ملكت2 12  لد ر 

بيضاء، 20500،  لد ر بيضاء  ملغرب

SIM SIM STORE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 

 حمد  ملجاتي إقامة  ألل2  لطابق1  
رقم 8 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289127

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SIM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SIM STORE

:  لغرض  بإ4جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب هو:

وتصد4ر  ألثاث   ستيف د 

و لتجهيز ت بكافة أنو عها.

،  ميع  لعمليات  أعم  وبشكل 

 لصناعية أو  لتجارية أو  ملنقولة أو 

 لعقارية أو  ملالية  لتي تتعلق بشكل 

بأحد  ألشياء  مباشر  غيف  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله أو  لتي قد تعزز تطوير 

 لشركة..
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 حمد  ملجاتي إقامة  ألل2  لطابق1  
رقم 8 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لصاغيفي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لصاغيفي   لسيد 

 2 إقامة بوركد م  لطابق  عنو نه) ( 

شقة 8 الفيالت 0000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لصاغيفي   لسيد 

 2 إقامة بوركد م  لطابق  عنو نه) ( 

شقة 8 الفيالت 0000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 00762811.
1555I

MATCOMPTA SNC

AZIFI RENT A CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
AZIFI RENT A CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 17شارع 

مو�سى  بن نوصيف  لطابق 3 رقم 25 - 
90000 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55289
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 30 نونبف 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»17شارع مو�سى  بن نوصيف  لطابق 3 
25 - 90000 طنجة  ملغرب« إلى  رقم 
»حي  لبوغاز زنقة 85 رقم 7 - 90000 

طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1292.
1556I

MATCOMPTA SNC

AZIFI RENT A CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د4د للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
AZIFI RENT A CAR  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لبوغاز 
زنقة 85 رقم 7 حي  لبوغاز زنقة 85 

رقم 7 90000 طنجة  ملغرب.
تعيين مسيف  د4د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.55289

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 نونبف   30  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  مسيف  د4د 
بولعيش  لعزيفي حسن كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1292.

1557I

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة

DYAR AL MATAR 2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 الئتمان  لجهوي  لجد4دة
 لنسيم 5 تجزئة بكري  لرقم 11 

 لجد4دة ، 22000،  لجد4دة  ملغرب
DYAR AL MATAR 2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لنسيم 
5 تجزئة  لبكري  لرقم 11 شقة 1 
 لسابق  ألول  - 22000  لجد4دة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 د نبف   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DYAR  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AL MATAR 2
منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

:  لنسيم  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 1 شقة   11 تجزئة  لبكري  لرقم   5

22000  لجد4دة   -  لسابق  ألول  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : بوسعيد  لطاهر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عبد  لحكيم   لسيد  لشاطبي 

330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد  لشاطبي عبد  الله :  320 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوسعيد  لطاهر عنو نه) ( 

تجزئة  وهرة  لطابق  لسفلي   227

 لجد4دة 22000  لجد4دة  ملغرب.

عبد  لحكيم   لسيد  لشاطبي 

 260 عنو نه) (  لشطر  لخامس رقم 

 22000 مركز سيدي بوزيد  لجد4دة 

 لجد4دة  ملغرب.

عبد  الله   لسيد  لشاطبي 

عالل  لفا�سي  شارع   05 عنو نه) ( 

22000  لجد4دة  أسفي  لجد4دة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بوسعيد  لطاهر عنو نه) ( 

تجزئة  وهرة  لطابق  لسفلي   227

 لجد4دة 22000  لجد4دة  ملغرب

عبد  لحكيم   لسيد  لشاطبي 

 260 عنو نه) (  لشطر  لخامس رقم 

22000  لجد4دة  مركز سيدي بوزيد 

 ملغرب

عبد  الله   لسيد  لشاطبي 

عالل  لفا�سي  شارع   05 عنو نه) ( 

22000  لجد4دة  أسفي  لجد4دة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 13 4نا4ر 

2021 تحت رقم 25822.

1558I
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SEGURIBAT

فأن�سي أر

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SEGURIBAT

 BD TEMARA HAY MLY 261

 ABDELLAH AIN CHOCK ، 0،

CASABLANCA MAROC

فأن�سي أر شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 271 رقم 

23/21 عين ألشق حي موإلي عبد 

أهلل - 0000 ألدأر آلبيظآء أملغرب .

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.372813

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  30 شتنبف   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 100.000 مبلغ رأسمالها  فأن�سي أر  

 271 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي 

موإلي  حي  ألشق  عين   21/23 رقم 

عبد أهلل - 0000 ألدأر آلبيظآء أملغرب  

نتيجة ل : توقف ألنشأط.

و حدد مقر  لتصفية ب 271 رقم 

21/23 عين ألشق حي موإلي عبد أهلل 

- 0000 ألدأر آلبيظآء أملغرب . 

و عين:

و  أتمأني   خد4جة    لسيد)ة(  

رقم   10 زنقة  ريأظ  بلوك  عنو نه) ( 

ألدأر   0000 ألبيظآء  ه-م     118

آلبيظآء أملغرب  كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 271 رقم 

21/23 عين ألشق حي موإلي عبد أهلل

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765012.

1559I

BARGHACHI BENNES   شركة  بركا�سي بين

OMNIA INTAJ     أمنية إنتاج
إعالن متعدد  لقر ر ت

OMNIA INTAJ     أمنية إنتاج
زنقة 5 رقم 115  ملنطقة 

 لصناعية  لجد4دة رأس مالها 
17.200.000درهم،  لرمز  لبف4دي 

22000،  لجد4دة  ملغرب
 OMNIA INTAJ     أمنية إنتاج

»شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 116، 
زنقة 5، ملنطقة  لصناعية، مد4نة 
 لجد4دة -  لرمز  لبف4دي 22000  

 لجد4دة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.1261

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 12 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
- نعقد  لجمع  لعام  لعادي  ما4لي: 
و   2021 412نا4ر  بتاريخ  للشركة 
 تخذ  لقر ر ت  لتالية : أ- أخذ  لجمع 
بوفاة  لرئيس  ملد4ر   

ً
علما  لعام 

تغمده  محمد  لدهبي   لعام  لسيد 
تقرر تشكيل  هللا بو سع رحمته، ب- 
ثالثة)3)  من  إد رة  د4د  مجلس 
تنتهي  سنو ت  ست)6(  وملدة  أفر د 
بانعقاد  لجمع  لعام  لذي سيبث في 
 31/12/2026  لحسابات  ملنتهية في 
و 4تكون من  ألعضاء  آلتية أسماؤهم 
: -  لسيد نبيل  لدهبي، - لسيد كريم 

 لدهبي، -  لسيدة زهرة شيبان.
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
- نعقد مجلس  إلد رة بتاريخ 412نا4ر 
و  تخذ  لقر ر ت  لتالية   2021
تعيين  لسيد  أ-   : بإ ماع  ألعضاء 
ب-   ،

ً
عاما  

ً
مد4ر   

ً
نبيل  لدهبي رئيسا

 
ً
 عاما

ً
تعيين  لسيد كريم  لدهبي مد4ر 

، ج- تفويض  ميع  لسلط و 
ً
منتدبا

صالحيات  لتدبيف  ملنصوص عليها في 
28و29 من  لنظام  ألسا�سي   ملادتين 
كريم  و  نبيل  لدهبي  إلى  لسيد4ن 
 لدهبي على أن 4مارسا هذه  لسلط 
و  لصالحيات بطريقة مشتفكة بينهما. 

بإسم  لشركة  تفويض  لتوقيع  د- 

و  ملستند ت،  على  ميع  لوثائق 

30 من  لنظام  في  ملادة  وفق ما  اء 

إلى  لسيد4ن نبيل  لدهبي   ألسا�سي، 

على أن   ، و كريم  لدهبي مجتمعين 

وبهذ    ،  
ً
مزدو ا هذ   لتوقيع  4كون 

فقط تكون  ميع  لقر ر ت  ملتخذة 

سو ء للتدبيف أو  لتصرف صحيحة و 

ملزمة للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم بدون ترقيم:  لذي 4نص 

على ما4لي: تم  إلبقاء على  لنظام  أل 

سا�سي بدون أى تغييف

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 28 4نا4ر 

2021 تحت رقم 125.

1560I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LUSTRE HOUSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس  لطابق  ألول رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب

LUSTRE HOUSE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

 ملستقبل، بلوك د،  ملحل رقم 1، 

طريق  لرباط، كلم 9، - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUSTRE HOUSE

غرض  لشركة بإ4جاز : بيع  لثف4ات 

و  ألثاث.

مجمع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ،1 رقم  د،  ملحل  بلوك   ملستقبل، 

 90000  -  ،9 كلم  طريق  لرباط، 

طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عز لد4ن بكر وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عز لد4ن بكر وي عنو نه) ( 
تجزئة  ألمان 1 زنقة 10 رقم 7 سيدي 

مومن 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عز لد4ن بكر وي عنو نه) ( 
تجزئة  ألمان 1 زنقة 10 رقم 7 سيدي 

مومن 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

د نبف   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 237278.

1561I

عادل  لزميتة - محاس2-

DARIB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

عادل  لزميتة - محاس2-

250 حي  الد رسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة  ملغرب

DARIB شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 
 لكائنة بشارع قسو مد ح  قامة بن 
عصمان رقم 27   - 35000 تازة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.DARIB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

 SAC OU(- : غرض  لشركة بإ4جاز
 ETUIS EN PAPIER (FABRICANT

DE
 TRAVAUX DIVERS OU-

. CONSTRUCTION
:  لشقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مد ح  قامة  قسو  بشارع   لكائنة 
تازة   35000 -    27 بن عصمان رقم 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بن عصمان     لسيد محمد ر�سى 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بن عصمان     لسيد محمد ر�سى 
بشارع  عنو نه) (   لشقة  لكائنة 
قسو مد ح  قامة بن عصمان رقم12 

35000 تازة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بن عصمان     لسيد محمد ر�سى 
عنو نه) (  لشقة  لكائنة بشارع قسو 
 12 رقم  عصمان  بن  مد ح  قامة 

35000 تازة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   10 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 85/2021.

1562I

SAGASUD

TAILAY TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

SAGASUD

شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

TAILAY TRANS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 ملسيفة  لخضر ء  ملر�سى - 70000 

 لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.3723

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 25 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة مسيف وتعيين مسيف4ن  دد 

للشركة

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ضافة  نشطة  د4دة للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  1:  لذي  رقم  بند 

ما4لي:  ستقالة  لسيد عبد  لرحمان 

بو معة  وتعيين  لسيد ن  كورتي 

كورتي وعبد  ملجيد كورتي كمسيف4ن 

للشركة

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ضافة نشاط  لنقل  لطرقي للبضائع

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 226.

1563I

offisc

EXPATELEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc

EXPATELEC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 02 إقامة 

 لفردوس  ملجموعة  لسكنية 

1  ملحل 2  لولفة - 20220 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXPATELEC

و  بيع   -  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

إصالح  أل هزة  إللكتفونية

-  لتسهيالت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي : 02 إقامة 

 لفردوس  ملجموعة  لسكنية 1  ملحل 

20220  لد ر لبيضاء   - 2  لولفة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد متقي رشيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد  متقي   لسيد 
حي  لحسني   117 رقم   3 مازوال زنقة 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  رشيد  متقي   لسيد 
حي  لحسني   117 رقم   3 مازوال زنقة 

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762226.

1562I

ficogedek sarl au

COMANEG SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

COMANEG SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 30 
مكرر زنقة 8 حي  المان مكناس - 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMANEG SARL AU
:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعامة،وسيط.
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 30 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 - مكناس  حي  المان   8 زنقة  مكرر 

50050 مكناس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوتفرقيع  نبيل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوتفرقيع  نبيل   لسيد 
2 تجزئة  لحرة حي س س محمد بن 

عبدهللا  50050 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوتفرقيع  نبيل   لسيد 
2 تجزئة  لحرة حي س س محمد بن 

عبدهللا  50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 683.
1565I

MON COMPTABLE SARL

JNANE  ERAMLI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

JNANE  ERAMLI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 زنقة 
 مال  لد4ن  فغاني  لطابق  الول 

رقم 3 - 60000 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  JNANE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ERAMLI
غرض  لشركة بإ4جاز :  الستثمار 

 لفالحي -ضيعة-.
زنقة   15  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 مال  لد4ن  فغاني  لطابق  الول 

رقم 3 - 60000 و دة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لرملي عبد  لعزيز :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لعزيز   لسيد  لرملي 
عنو نه) ( حي  لسالم عوينت  لسر ق  
و دة   60000  20 رقم  س  زنقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لعزيز   لسيد  لرملي 
عنو نه) ( حي  لسالم عوينت  لسر ق  
و دة   60000  20 رقم  س  زنقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم 500.
1566I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

LARAFREEZE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د4د للشركة

LARAFREEZE 
شركة محدودة  ملسؤولية، 

رأسمالها3.000.000,00 درهم
 ملقر  ال تماعي:   ملنطقة  لصناعية 

 لهيا4ضة، د ئرة  لعو مرة
تجزئة الرفرييز -  لعر ئش 

 لسجل  لتجاري رقم 727 –  لقصر 
 لكبيف

محضر  لجمع  بمقت�سى   1-
في  للشركاء  ملؤرخ   لعام  الستثنائي 

28/06/2019  تقرر ما 4لي : 
عبد  لرحمن  تعيين  لسيد   -
مغربي  لجنسية،  لحامل   لغيالني، 
عدد  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
غيف  ملدة  4قبل  LA3969،  لذي   :
للشركة  مسيف   د4د    ، محدودة 
معوية علي،  بجان2 كل من  لسادة: 
و  كمال  بوكرين  خليل،   لبطيوي 

مسر ر  الل  ؛
تفويض  إلمضاء  ملشتفك   -

ملسؤولين  ثنين فقط ؛
- كنتيجة لذلك تم تغييف  لفصول 
من  لقانون  ألسا�سي   16 و   13

للشركة.
بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   2-
بالقصر  ضبط  ملحكمة  البتد ئية 
 لكبيف، بتاريخ 05 فبف 4ر 2021 تحت 

عدد 22.
من أ ل  لنشر و  لبيان 

1567I

ANEXIS CONSEIL

AC IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبفي بو معة  لطابق 
 الول  لشقة 6  لد ر  لبيضاء، 
Casablanca ،20110  ملغرب

AC IMMO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 12, زنقة 
صبفي بو معة  لطابق  ألول شقة 

رقم 6 - 20110  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

358121
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   
تم تغييف   2020 10 غشت   ملؤرخ في 
 »AC IMMO« من  تسمية  لشركة 

 ACI MATERIAUX DE« إلى 

. »CONSTRUCTION

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 722803.

1568I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

LA FRITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

89 زنقة  لبنفسج ، 20120،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

LA FRITE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29,  ون 

 وريس كوتيي  لطابق 6 عمارة 12 - 

000 20  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.759253

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 أكتوبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لرز ق  )ة(  تفويت  لسيد 

بكالي 200 حصة   تماعية من أصل 

200 حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد 

أمين  فوزي بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

د نبف 2020 تحت رقم 33220.

1569I

ANEXIS CONSEIL

 ACI MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبفي بو معة  لطابق 

 الول  لشقة 6  لد ر  لبيضاء، 

Casablanca ،20110  ملغرب
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 ACI MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 12, زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  ألول شقة 
رقم 6 - 20110  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.358121

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تغييف   2020 10 غشت   ملؤرخ في 
نشاط  لشركة من » لتفويج  لعقاري

» إلى »بيع مو د  لبناء«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبف 2020 تحت رقم 722803.

1570I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 SOCIETE BRIQUETERIE

SAMARRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

 SOCIETE BRIQUETERIE

SAMARRA

شركة محدودة  ملسؤولية رأسمالها 

68.270.000,00 درهم.

مقرها  ال تماعي: ساحة  ملد4نة ، 

إقامة  لنهظة،  ملكت2 1 - طنجة

 لسجل  لتجاري رقم 28637 - 

طنجة.

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام   )1

د نبف   25  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 

2020 تقرر ما 4لي:

- تخفيض رأسمال  لشركة بمبلغ 

طريق  عن  درهم   53.070.000,00

 متصاص  لعجز  ملتف كم  ملنقول عن 

 لسنو ت  لفارطة و إر اعه في  لنها4ة 

إلى 15.200.000,00 درهم.
- تغييف  لفصول 6 و7 من  لقانون 

 ألسا�سي.

بكتابة  تم  إل4د ع  لقانوني   )2

بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

عدد  تحت   2021 فبف 4ر   08 بتاريخ 

                                                     . 239057
من أ ل  لنشر  لبيان

1571I

SAGASUD

CHBE
إعالن متعدد  لقر ر ت

SAGASUD

شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

CHBE »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: عمارة 

 مقر ن  لطابق 2 رقم 7 شارع موالي 

 سماعيل قرب ساحة  م  لسعد - 

70000  لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.33357

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 08 فبف 4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

تفويت  لحصص

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

مسيف  د4د  وتعيين  مسيف   ستقالة 

للشركة

قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة

قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ضافة نشاط  د4د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

حصة من  لسيد عبد   150 تفويت 

 ملنعم شرفان  لى  لسيد سعيد باملهيف

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ستقالة  لسيد عبد  ملنعم شرفان 

باملهيف كمسيف  وتعيين  لسيد سعيد 

للشركة

بند رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 

شارع  لحز م  ملتقى  تغييف  ملقر  لى 

وزنقة  ودي لثالت بحي  لقدس تجزئة 

707 رقم 22  لعيون

بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

 ضافة نشاط  لنقل  لطرقي للبضائع 

و ستيف د وتصد4ر

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

09 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 227.

1572I

COMPTE A JOUR

SANIFIT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SANIFIT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

لعر �سي زنقة 2 رقم 100 - 62000 

 لناظور  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21325

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 4نا4ر   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لحفيظ    )ة(   تفويت  لسيد 

حصة   تماعية من   1.000 شناك 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

)ة( عبد  لحميد   شعباني  بتاريخ 08 

4نا4ر 2021.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 285.

1573I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 ALAKHAWAYNE STATION

SERVICES ESPACE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ALAKHAWAYNE STATION

SERVICES ESPACE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 8 

عمارة 322 و زيس 2 تجزئة  لصنوبر 

حي  الزدهار مر كش - 20000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ALAKHAWAYNE STATION

.SERVICES ESPACE

محطة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و  فضاء  ستف حة  و  مطعم  و  بنز4ن 

ألعاب لألطفال و خدمات أخرى.

 8 شقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عمارة 322 و زيس 2 تجزئة  لصنوبر 

حي  الزدهار مر كش - 20000 مر كش 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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رأسمال  لشركة:   مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بومزبرة   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد بومزبرة  لدري�سي :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2000  : محمد  بومزبرة    لسيد 
بقيمة 100 درهم.

 2000  :  لسيد بومزبرة  لدري�سي 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  بومزبرة   لسيد 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  لفقيه 
23200  لفقيه بن صالح  بن صالح 

 ملغرب.
 لسيد بومزبرة  لدري�سي عنو نه) ( 
 192 رقم  رياض  لسالم  تجزئة 

مر كش 20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  بومزبرة   لسيد 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  لفقيه 
23200  لفقيه بن صالح  بن صالح 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120362.

1572I

EXPERFIN

QIT SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

EXPERFIN
شارع و د سبو، 30 إقامة  وهرة 
رقم 2،  أللفة،  لحي  لحسني ، 
20220،  لد ر  لبيظاء  ملغرب

QIT SOLUTIONS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

ميسوني عمارة 13  لطابق 1   رقم 1 
- 20000  لد ر  لبيظاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.128311
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 18 مارس 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
13  لطابق  عمارة  ميسوني  »زنقة 
20000  لد ر  لبيظاء   -  1 رقم     1
زنقة سعد بن أبي   32« إلى   ملغرب« 
ميسوني  زنقة  وقاس   لطابق1،  
 20000 1 1   رقم  13  لطابق  عمارة 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765201.
1575I

CABINET BENSOUSSI

EL HARCHI NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB
 6EME ÉTAGE N°66، 90000،

TANGER MAROC
EL HARCHI NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 39 شارع 

موالي هشام ستي لوج أ ساحة 
 لسويد  - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112677
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HARCHI NEGOCE
غرض  لشركة بإ4جاز : شر ء و بيع 

 ملالبس.

39 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
ساحة  أ  لوج  ستي  هشام  موالي 

 لسويد  - 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : كمال   لسيد  لحر�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : فتيحة   لسيدة  لحر�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كمال   لسيد  لحر�سي 
شارع  حمد  لعزفي  كنديسة  لعليا 
23100  لفنيدق    1 رقم   03 ممر 

 ملغرب.
 لسيدة  لحر�سي فتيحة عنو نه) ( 
حي كنديسة  لعليا شارع  حمد  لعزفي 

رقم 1 23100   لفنيدق  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كمال   لسيد  لحر�سي 
شارع  حمد  لعزفي  كنديسة  لعليا 
23100  لفنيدق   1 رقم   03 ممر 

 ملغرب
 لسيدة  لحر�سي فتيحة عنو نه) ( 
شارع  حمد  كنديسة  لعليا  حي 
 لعزفي رقم  23100   لفنيدق  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1203.
1576I

FIDUMAHBOUB

PHILI IMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD ABDELLAH BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

PHILI IMO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لورود ب رقم 93 محل 5 سيدي 

معروف  لد ر  لبيضاء - 20150  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PHILI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IMO

منعش   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عقاري و  الشغال  لعمومية .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

سيدي   5 محل   93 رقم  ب   لورود 

  20150  - معروف  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد نور لد4ن   غريي2 :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

نور لد4ن   غريي2   لسيد 

 69 رقم  سفيان  تجزئة  عنو نه) ( 

معروف   سيدي   2 طابق   3 شقة 

20150   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

نور لد4ن   غريي2   لسيد 

 69 رقم  سفيان  تجزئة  عنو نه) ( 

معروف   سيدي   2 طابق   3 شقة 

20150   لد ر  لبيضاء  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 763522.

1577I

LB COMPTA

BRAVERA NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

BRAVERA NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجموعة 

 لتقدم م س2 17  لطابق 2 سيدي 

 لبفنو�سي - 20610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.260061

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 BRAVERA ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 NEGOCE  مبلغ رأسمالها 

مقرها  إل تماعي  وعنو ن  درهم 

17  لطابق  مجموعة  لتقدم م س2 

20610  لد ر   - سيدي  لبفنو�سي   2

:  لحل  ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 ملسبق  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب مجموعة 

2 سيدي  17  لطابق   لتقدم م س2 

20610  لد ر  لبيضاء   -  لبفنو�سي 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( رضو ن  ورد و عنو نه) ( 

زنقة   05 حي موالي رشيد مجموعة 

20610  لد ر  لبيضاء   32 رقم   22

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762762.

1578I

Atlas Valora Conseil

 DA HOUSSA HOSTEL) 
)DHH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب
 DA HOUSSA HOSTEL )DHH) 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

و وكموت - أز ضن ويركان  22152 
أسني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DA)   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.HOUSSA HOSTEL (DHH
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ4جاز 
و تسييف مأوى و د ر  لضيافة و كر ء 
تنظيم  لجوالت  و  غرف  الستقبال 
و  لرحاللت  و  لخر ات   لسياحية 

 مليد نية و  لسياحية..

دو ر   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 22152 أز ضن ويركان    - و وكموت 

أسني  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200   :  لسيد أحمد أ4ت أحمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أحمد أ4ت أحمد عنو نه) ( 
دو ر و وكموت - ويركان  22152 أسني 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أحمد أ4ت أحمد عنو نه) ( 
دو ر و وكموت - ويركان  22152 أسني 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 1591.
1579I

Sté COMPTADAM Sarl au

SOCIÉTÉ M.O.B.I.F
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

Sté COMPTADAM Sarl au
 KENITRA 26RUE AL

 MOUTANABI RESID. TAYIBA
 BUREAU N° 3، 14000، kenitra

Maroc
SOCIÉTÉ M.O.B.I.F   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
1059 قصبة مهد4ة ع.ب 10066 
 لحوزية  - 12000  لقنيطرة  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35369
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  إلعالم  4نا4ر   12  ملؤرخ في 
بوفاة  لشريك محمد   لبحري و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 د نبف   28 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 250   ، فوزية  لفاللي    لسيد)ة( 
حصة .

 120   ،  لسيد)ة(  لبحري  لياس  
حصة .

 120   ،  لسيد)ة(  لبحري عمر  
حصة .

 70   ، مريم    لسيد)ة(  لبحري 
حصة .

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 
رقم  تحت   2021 4نا4ر   28

.22911121003711

1580I

AMOURI CONSULTING

SORAYA CONFECTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
SORAYA CONFECTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 32 
تجزئة ناد4ة بنسودة  لطابق  الول -  

30050 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
57387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 أكتوبر   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SORAYA CONFECTION
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:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
تصنيع وحياكة   - وتصد4ر  ألقمشة 
عام  ميع  وبشكل   -  ملالبس 
أو  أو  لصناعية   ملعامالت  لتجارية 
 ملالية أو  لعقارية أو  ملنقولة  ملتعلقة 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  بطريقة 
أو  لتي  للشركة   بالهدف  لرئي�سي 
وتطوير  توسيع  تسهل  أن  4مكن 

 لشركة.
 32 رقم   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
تجزئة ناد4ة بنسودة  لطابق  الول -  

30050 فاس  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : حاضر  حليمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيدة حليمة حاضر 
رقم  حي  لريان   لقط2  لحضري 
381  لنو صر  لبيضاء 27000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حاضر  حليمة   لسيد 
رقم  حي  لريان   لقط2  لحضري 
381  لنو صر  لبيضاء 27000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   12 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2018 تحت رقم 3270.
1581I

موتق

شركة االيطالية الطنجية للبناء 
باختصار اطاكونس
إعالن متعدد  لقر ر ت

موتق
ز وية شارع محمد  لخامس وزنقة 
إبن كتيف إقامة بيتهوفن 1رقم 28 
طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

شركة  ال4طالية  لطنجية للبناء 
باختصار  طاكونس  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: طنجة 
قيسارية  الندلس طابق  لسفلي 

شارع حفيظ عبد  لبار رقم 27 محل 
رقم 22 - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.539
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 31 د نبف 2020
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 
تفويت  ميع  لحصص  إل تماعية 
 لتي تملكها  لسيدة رقية عدول وهي 
نو ف  لفائدة  لسيد  حصة   1200

 لصباحي
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
 ستقالة  لسيد نو ف  لصباحي من 

منص2 مسيف شركة  طاكونس 
قر ر رقم 3 :  لذي 4نص على ما4لي: 
بوغنا4م  رضا  محمد  تعيين  لسيد 
ثالث  ملدة  للشركة  مسيف  د4د 

سنو ت 
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  بند 
نو ف  للسيد  مشتفك  إمضاء  ما4لي: 

 لصباحي و لسيد رضا بوغنا4م 
بند رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 

تحيين  لنظام  السا�سي للشركة 
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1290.
1582I

FITO GEST

LA TABLE BIO
عقد تسييف حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

LA TABLE BIO
 20 عقد حر مؤرخ قي  بمقت�سى  
 LA TABLE BIO أكتوبر 2020 أعطى
SARLAU  ملسجل بالسجل  لتجاري 
باملحكمة  لتجارية بمر كش   76303
لألصل  لتجاري  حق  لتسييف  لحر 
شارع   1 رقم  محل   139 ب   لكائن 

 20000  - محمد  لزرقطوني  ليز  
 LAMDIHB مر كش   ملغرب لفائدة 
HICHAM ملدة 1 سنة تبتدئ من 01 
شتنبف   30 و تنتهي في   2020 أكتوبر 
قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2021

30.000,00 درهم.
1583I

SODIGECO SARL

WICLO AUTOMOBILE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SODIGECO SARL
11 شارع  لد خلة  لطابق 3 رقم 8 ، 

50000، مكناس  ملغرب
WICLO AUTOMOBILE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 11 شارع 
باريس  لشقة 8 - 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
51823

 16 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 د نبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WICLO AUTOMOBILE
تجارة   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 إلطار ت وخدمات  لسيار ت.
11 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 
مكناس   50000  -  8 باريس  لشقة 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة سهيلة  لوفى :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سهيلة  لوفى   لسيدة 
 13 رقم   2 حي  المل زنقة فاس درب 

ويسالن 50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سهيلة  لوفى   لسيدة 
 13 رقم   2 حي  المل زنقة فاس درب 

ويسالن 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
د نبف   28 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 2297.
1582I

BELKADITRAVAUX

BELKADITRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELKADITRAVAUX
تجزئة  لر حة ، 70050،  لعيون 

 ملغرب
BELKADITRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لر حة 237  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BELKADITRAVAUX



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3776

 travaux  : غرض  لشركة بإ4جاز 
 de bâtiments, construction.
 Achat et vente du matériel
informatique et bureautique.

. .personnel
تجزئة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لر حة 237  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  علي  بلقا�سي   لسيد 
رشيد  موالي  حي   32 رقم   2 بلوك 
70000  لعيون   لشطر  لثالث 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  علي  بلقا�سي   لسيد 
رشيد  موالي  حي   32 رقم   2 بلوك 
 لشطر  لثالث 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
08 فبف 4ر   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 396/2021.
1585I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 SOCIETE SAKAN TOP
ORIENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et
conseils juridiques

شارع محمد  لخامس إقامة  ليمني 
 لدور  الول شقة 3 و دة ، 60000، 

و دة  ملغرب
  SOCIETE SAKAN TOP ORIENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة بن 
خلدون زنقة رقم 12 رقم 25 و دة - 

60000 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE SAKAN TOP ORIENT

 SOCIETE : غرض  لشركة بإ4جاز

DE PROMOTEUR IMMO

TRAVAUX DIVERS

.NIGICE DE L IMMO

عنو ن  ملقر  ال تماعي : تجزئة بن 

خلدون زنقة رقم 12 رقم 25 و دة - 

60000 و دة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أخمول  طي2   لسيد 

رقم   12 تجزئة بن خلدون زنقة رقم 

25 و دة 60030 و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أخمول  طي2   لسيد 

رقم   12 تجزئة بن خلدون زنقة رقم 

25 و دة 60030 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   06 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2021 تحت رقم -.

1586I

هشام عثماني

 STE GLOBAL CENTRE DU

NORD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

هشام عثماني

شارع عمر بن  لخطاب  قامة ماص 

بالوماص 2  لطابق 3 رقم 77 ، 

90030، طنجة  ملغرب

 STE GLOBAL CENTRE DU

NORD SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لرباط  هة  ليسار كم 5 طنجة  - 

90060 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GLOBAL CENTRE DU NORD

.SARL

مركز   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لتحكم  لتقني للمركبة

إصالحات عامة

بيع  ميع أنو ع  ملركبات.

طريق   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 - طنجة    5  لرباط  هة  ليسار كم 

90060 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لسالم  بولعيش   لسيد 

عنو نه) ( تجزئة  ومليس زهر ء رقم 

7 طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

 لسيد بولعيش  سامة عنو نه) ( 

 1 رقم  طنجة  شارع  فلورنسيا  حي 

طنجة 90090 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  بولعيش  نور   لسيد 

طنجة   7 رقم  تجزئة  ومليس زهر ء 

90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  بولعيش  4ة   لسيدة 

طنجة   7 رقم  تجزئة  ومليس زهر ء 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بولعيش  سامة عنو نه) ( 

 1 رقم  طنجة  شارع  فلورنسيا  حي 

طنجة 90090 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239020.

1587I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

islametal

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

islametal شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملجمع 

 لحسني إقامة عدنان  لشقه رقم 22 

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.islametal

تصنيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

و لعمل باألشغال  ملعدنية

:  ملجمع  عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لحسني إقامة عدنان  لشقه رقم 22 

- 90000 طنجة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مرو ن  ندوشن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مرو ن  ندوشن عنو نه) ( 

شارع  ملأمون زنقة 02 رقم 06  امع 

مزو ق تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مرو ن  ندوشن عنو نه) ( 

شارع  ملأمون زنقة 02 رقم 06  امع 

مزو ق تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 238528.

1588I

CHAMS CONSULTING

MINAMI MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2ER

  ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  MINAMI MANAGEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطبق 
 الر�سي تجزئة A.L.E.M-120  لغول 

منارة  ليز مر كش  - 20000 مر كش  

 ملغرب .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71621

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 28 4ونيو 2018 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 A.L.E.M-120 لطبق  الر�سي تجزئة «

 20000  -  لغول منارة  ليز مر كش  

29 شارع  مر كش   ملغرب » إلى »رقم 

 20000  - مر كش    - تو رك قصبة  

مر كش    ملغرب ».

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

نونبف   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2018 تحت رقم 100308.

1589I

ACCOF

TAY DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TAY DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع تادلة 

طابق 2 درب مر كش بلوك 9 رقم 92 

 لعاليا  - 28830  ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TAY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT

غرض  لشركة بإ4جاز : عقار ت و 

 إلنعاش  لعقاري.

شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 9 درب مر كش بلوك   2 تادلة طابق 

28830  ملحمد4ة   - 92  لعاليا   رقم 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لعربي بوطجطيط  :  800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد توفيق بوطجطيط  :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوطجطيط    لسيد  لعربي 

 2 زنقة  لليمون   3 رقم  عنو نه) ( 

 لنف س ب  30070 فاس  ملغرب.

بوطجطيط   توفيق   لسيد 

عنو نه) ( 30 عمارة ب  قامة  لطاهرة 

28830  ملحمد4ة  سبتة   شارع 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوطجطيط   توفيق   لسيد 

عنو نه) ( 30 عمارة ب  قامة  لطاهرة 

شارع سبتة  28830  ملحمد4ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 290/308.

1590I

smaticomp

JARDIAM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

JARDIAM SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر بني 

عامر  ملنصورية - 13072  بنسليمان 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6631

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 شتنبف   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JARDIAM SARL AU

غرض  لشركة بإ4جاز : مشتل.

دو ر بني   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عامر  ملنصورية - 13072  بنسليمان 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد هللا  مر دوش :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  لسيد عبد هللا  مر دوش : 1000 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا  مر دوش  عبد   لسيد 
 9 شقة   22 أسية  إقامة  عنو نه) ( 
 50000 ج  م  شارع  لجيش  مللكي 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
هللا  مر دوش  عبد   لسيد 
 9 شقة   22 أسية  إقامة  عنو نه) ( 
 50000 ج  م  شارع  لجيش  مللكي 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 72.
1591I

CAFETCO

 C V M SARL CENTRE
 DE VERIFICATIONS
 METROLOGIQUES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CAFETCO
 Angle Bd Palestine Et

 Houria Kissariat Ahrabar
 2éme Etage Appart N° 3
 El Alia MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 0،
mohammedia maroc

 C V M SARL  ( CENTRE
 DE VERIFICATIONS

METROLOGIQUES (  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ممر  
 لصبار رقم 18 ، مكت2 رقم 6 ، 

 لطابق  لثاني  سيدي   لبفنو�سي  - 
20000  لبيضاء    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

288023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 C V M SARL  ( CENTRE  :

 DE VERIFICATIONS

. ( METROLOGIQUES

تهدف     : بإ4جاز  غرض  لشركة 

عمليات  لتحقق  إلى:   لشركة 

و ملعا4رة  ملتفولو ية.

ممر    : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 ،  6 رقم  مكت2   ،  18 رقم   لصبار 

 - سيدي   لبفنو�سي    لطابق  لثاني  

20000  لبيضاء    ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سعيد صويلحي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : كور لي   لسيدة  4كلوف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سعيد صويلحي عنو نه) ( 

 6 عمارة  عين  لشق  قامة  لكتبية 
20000  لبيضاء   5 شارع بغد د  رقم 

 ملغرب.

 لسيدة  4كلوف كور لي عنو نه) (  
زنقة كيز 1 درج 3 ط 6 قة 127  قامة 

20000  لبيضاء    لحمد بلفد4ر  لبي 

فرنسية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعيد صويلحي عنو نه) ( 

 6 عمارة  عين  لشق  قامة  لكتبية 
20000  لبيضاء   5 شارع بغد د  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 3599.

1592I

STE ANGLE DE GESTION SARL

HAMAMA LINER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 
تطو ن ، 93000، تطو ن  ملغرب
HAMAMA LINER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

أحمد حريزي تجزئة  لتمسماني  رقم 
6 شقة أ - 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMAMA LINER
نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و  على  لصعيد  لوطني   لبضائع 

 لدولي لحساب  لغيف .
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
أحمد حريزي تجزئة  لتمسماني  رقم 

6 شقة أ - 93000 تطو ن  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  لغياتي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لغياتي   لسيد 
صيدلية  قرب   193 رقم  تمودة  حي 

تمودة  93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لغياتي   لسيد 
صيدلية  قرب   193 رقم  تمودة  حي 

تمودة  93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 292.

1593I

FLASH ECONOMIE

KHADAMAT BOURGOUNE
إعالن متعدد  لقر ر ت

KHADAMAT BOURGOUNE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها:100000 درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
118679

ملقت�سى  لجمع  لعام  تبعا 
أكتوبر   23  إلستثنائي  ملؤرخ بتاريخ 

2020  قرر:
:تفويت  لحصص  إل تماعية -

سعيد  لعوي�سي  تفويت  لسيد 
1000 حصة   تماعية أي 100000 

درهم لفائدة  لسيدة حنان  لحنفي
: لتقسيم  لجد4د لرأس  ملال

 1000 حنان  لحنفي   لسيدة 
حصة  أي 100000 درهم

 ستقالة  لسيد سعيد  لعوي�سي 
كمسيف وحيد للشركة-

حنان  لحنفي  تعيين  لسيدة 
كمسيفة وحيدة للشركة-

تحد4ث  لنظام  ألسا�سي-
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
نونبف   05 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 تحت رقم 108275

1592I
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OUR EXPERT

voyages expeditiions maroc
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 voyages expeditiions maroc

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 DOUAR وعنو ن مقرها  إل تماعي

 TARGA IMOULA IMLIL

 COMMUNE ASNI EL HAOUZ

MARRAKECH - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111161

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.voyages expeditiions maroc

 agence  : بإ4جاز  غرض  لشركة 

.de voyage

 : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 DOUAR TARGA IMOULA IMLIL

 COMMUNE ASNI EL HAOUZ

مر كش   MARRAKECH - 20000

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   :  لسيد  لر مي  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لر مي لحسن :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لر مي حسن :  200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لر مي رشيد :  200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لر مي  بر هيم 
مر كش  دو ر  مليل  سني  لحوز 

20000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  لحسن   لسيد  لر مي 
مر كش  دو ر  مليل  سني  لحوز 

20000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  حسن   لسيد  لر مي 
 20000 دو ر  مليل  سني  لحوز 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  رشيد   لسيد  لر مي 
مر كش  دو ر  مليل  مليل  سني 

20000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لر مي  بر هيم 
مر كش  دو ر  مليل  سني  لحوز 

20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120383.
1595I

STE FLAM LOGISTIC SARL

FLAM LOGISTIC
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FLAM LOGISTIC SARL
29 شارع موالي  سماعيل  قامة 
زهر ء  لطابق  الول مكت2 س ، 

90000، طنجة  ملغرب
FLAM LOGISTIC »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 29 شارع 
موالي  سماعيل  قامة زهر ء  لطابق 

 الول مكت2 س  - 90000 طنجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.27719
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 4نا4ر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 عادة صياغة  لقانون  السا�سي
وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 4نص على ما4لي: 

 عادة صياغة  لقانون  السا�سي
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 239150.

1596I

FAWZGROUPE

DALIA PLANCHER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FAWZGROUPE
 لفنيدق، تجزئة باب سبتة  قامة 
البال4ا رقم 5. ، 93100،  لفنيدق 

 ملغرب
DALIA PLANCHER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لفنيدق ، 
تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
رقم 5.  لفنيدق ، تجزئة حي باب 

سبتة، إقامة البال4ا، رقم 5. 93100 
 لفنيدق  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13859
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  11 فبف 4ر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
DALIA PLANCHER  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
، تجزئة حي باب   إل تماعي  لفنيدق 
سبتة، إقامة البال4ا، رقم 5.  لفنيدق 
، تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
93100  لفنيدق  ملغرب   .5 رقم 

نتيجة ل :  لظرفية  القثصاد4ة.
و حدد مقر  لتصفية ب  لفنيدق 
، تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
93100  لفنيدق  5.  ملغرب  رقم 

 ملغرب. 

و عين:

فوز   لشاهد  سيدي   لسيد)ة( 
 لوز ني و عنو نه) ( زنقة فكيك  قامة 

73، طنجة  7، شقة  فلوريد   لطابق 

)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90020

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0232.

1597I

عمر بلغري2

HYDRO CONCEPT-
INGENIERIE ET CONSEIL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

عمر بلغري2

75 شارع  لحسيمة مكات2  الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكت2 21 ، 30000، 

فاس  ملغرب

 HYDRO CONCEPT-INGENIERIE

ET CONSEIL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي عمارة رقم 

2  لشقة 13  لطابق 2 زنقة  ليمن - 

30000 فاس  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62191

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تغييف   2021 4نا4ر   07 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة من »- شركة  لهندسة 

 ملدنية

شركة  أو  متنوعة  أعمال   -

إنشاء ت

للدر سات  مكت2   -« إلى   «

و الستقصاء ت  و ألبحاث

من  تجارية  مو د  شر ء  و  بيع   -  

 : )NEGOCIANT( ميع  ألنـو ع 
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- شغال متنوعة أو  شغال  لبناء«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 620/2021.
1598I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

TALI CAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع  بل هبفي , مزورن ، 
32250،  لحسيمة  ملغرب

TALI CAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لطريق 
 لوطنية رقم 2 ،  مزورن - 32250 

 لحسيمة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2267

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 29 د نبف 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  4نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: قبول  ستقالة  لسيدة روفدة 
بوضزر  رقم ب . ت .و RB11505 من 

تسيف  لشركة
على  4نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما4لي: قبول  ستقالة  لسيدة روفدة 
بوضزر  رقم ب . ت .و RB11505 من 
 161 فرع  لشركة  لكائن ب  تسيف  
شارع محمد  لخامس  لحي  ألول بني 

بوعياش
قر ر رقم 3:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  لسيد بتسبيح عبد  إلله رقم 
بدو ر  R337822  لساكن  ب.ت.و 
بوملعيز  4ت 4وسف و علي  لحسيمة 

مسيف  د4د للشركة
قر ر رقم 2:  لذي 4نص على ما4لي: 
تعيين  لسيد بتسبيح عبد  إلله رقم 
بدو ر  R337822  لساكن  ب.ت.و 
بوملعيز  4ت 4وسف و علي  لحسيمة 
مسيف  د4د  لفرع  لشركة  لكائن ب 
161 شارع محمد  لخامس  لحي  ألول 

بني بوعياش

وتبعا لذلك تم تعد4ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  4نص  16:  لذي  رقم  بند 
طرف  من  ستسيف  ما4لي:  لشركة 
رقم  عبد  إلله  بتسبيح   لسيد 
بتاريخ  R337822  ملزد ج  ب.ت.و 
10/11/1989  لساكن بدو ر بوملعيز 
 4ت 4وسف و علي  لحسيمة ملدة غيف 
 29/12/2020 من  محددة  بتد ء 
بتوقيع  ملزمة  ستكون  ،  لشركة 
من   ملسيف بتسبيح عبد  إلله  بتد ء 

29/12/2020
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 20 4نا4ر 

2021 تحت رقم 15.
1599I

د4و ن  ألستاذ عبد  لعزيز ميدون موثق

 WORK INDUSTRIE
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

د4و ن  ألستاذ عبد  لعزيز ميدون 
موثق

60 شارع بيفنزر ن ، 20100،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 WORK INDUSTRIE
DEVELOPPEMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي قطعة 
118  ملنطقة  لصناعية - 22020 

 لجد4دة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 20 4نا4ر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 - 118  ملنطقة  لصناعية  »قطعة 
 1« إلى  22020  لجد4دة  ملغرب« 
22010  لجد4دة    - زنقة  بل هبفي  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد4دة  بتاريخ 03 فبف 4ر 

2021 تحت رقم 25971.
1600I

STE FICOGEMISS

CHARQ OUED NAMOUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

12  لطابق  لسفلي حي بام، 33250، 

ميسور  ملغرب

 CHARQ OUED NAMOUS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

برحو  لطابق  لثاني   لشقة 3 شارع 

موالي حفيظ 33250 ميسور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHARQ OUED NAMOUS

:  الشغال  غرض  لشركة بإ4جاز 

 ملختلفة و  لبناء 

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

عمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع   3 برحو  لطابق  لثاني   لشقة 

موالي حفيظ 33250 ميسور  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد  لسهلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  لسهلي 
33300  وطاط  حي  لسالم    20 رقم 

 لحاج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  لسهلي 
33300  وطاط  حي  لسالم    20 رقم 

 لحاج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   11 بتاريخ   البتد ئية ببوملان  

2021 تحت رقم 27.

1601I

FAWZGROUPE

MOUMTAZ DAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FAWZGROUPE

 لفنيدق، تجزئة باب سبتة  قامة 

البال4ا رقم 5. ، 93100،  لفنيدق 

 ملغرب

MOUMTAZ DAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لفنيدق ، 

تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
رقم 5.  لفنيدق ، تجزئة حي باب 

سبتة، إقامة البال4ا، رقم 5. 93100 

 لفنيدق  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13879

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   02  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ رأسمالها    MOUMTAZ DAR

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

، تجزئة حي باب   إل تماعي  لفنيدق 
سبتة، إقامة البال4ا، رقم 5.  لفنيدق 

، تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
93100  لفنيدق  ملغرب   .5 رقم 

نتيجة ل :  لظرفية  القثصاد4ة.
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و حدد مقر  لتصفية ب  لفنيدق 
، تجزئة حي باب سبتة، إقامة البال4ا، 
93100  لفنيدق  5.  ملغرب  رقم 

 ملغرب. 
و عين:

فوز   لشاهد  سيدي   لسيد)ة( 
 لوز ني و عنو نه) ( زنقة فكيك  قامة 
73، طنجة  7، شقة  فلوريد   لطابق 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90020

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
4نا4ر   29 بتاريخ   البتد ئية بتطو ن  

2021 تحت رقم 0231.
1602I

ABDESSAMAD

 أت أش إم فيش
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AT HM FISHE
 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc
 أت أش إم فيش شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�سي  لسعادة شارع  لشرفاء 

 لرقم 32  لعالية  ملحمد4ة - 20800 
 ملحمد4ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2016 غشت   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  أت أش 

إم فيش.
بيع   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 ألسماك بالتقسيط.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  لشرفاء   ألر�سي  لسعادة 
 لرقم 32  لعالية  ملحمد4ة - 20800 

 ملحمد4ة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  مال أ4ت حمو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  مال أ4ت حمو عنو نه) ( 
حي  لنصر عمارة 92  لرقم 12  لعالية 

 ملحمد4ة 20800  ملحمد4ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  مال أ4ت حمو عنو نه) ( 
حي  لنصر عمارة 92  لرقم 12  لعالية 

 ملحمد4ة 20800  ملحمد4ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد4ة  بتاريخ 09 نونبف 

2016 تحت رقم 1259.
1603I

asy accounting

TECNO SERVICE DATA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc
TECNO SERVICE DATA شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 79 زنقة 

 لخنساء حي  لنخيل - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.332179

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  12 د نبف   ملؤرخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 TECNO SERVICE  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    DATA

 79 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 20000  - حي  لنخيل  زنقة  لخنساء 

:  زمة   لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 

مالية و سوء  لتسيييف..

 79 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

  20000  - حي  لنخيل  زنقة  لخنساء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

عبد للطيف   محمد   لسيد)ة( 

مجدول و عنو نه) ( 75 زنقة  لخنساء 

20000  لد ر لبيضاء  حي  لنخيل 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

: 79 زنقة  لخنساء حي  لنخيل

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4نا4ر 2021 تحت رقم 762592.

1602I

second negre

LINK TWIN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

second negre

حي  ملسيفة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

 ملغرب

LINK TWIN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 123 

مجموعة 70 حي  ملسيفة 1 تمارة - 

12000 تمارة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.108077

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2021 4نا4ر   08 في   ملؤرخ 
»بيع مستلزمات  نشاط  لشركة من 
»مفاول  إلى   ملكتبيات و  العالميات« 

نقل  لبضائع«.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110970.
1605I

cedre compta

STE COMEPRIMAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
STE COMEPRIMAROC شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
111 تجزئة  لنخيل 1 أزرو - 53100 

أزرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1271

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMEPRIMAROC
غرض  لشركة بإ4جاز : -تا ر مو د 

 لبناء
-أعمال مختلفة

- لتجارة
-منعش عقاري
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- ستيف د و تصد4ر.
عنو ن  ملقر  ال تماعي : محل رقم 
111 تجزئة  لنخيل 1 أزرو - 53100 

أزرو  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد موالي عبد  لرز ق علوي 
 محمدي :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد موالي عبد  لرز ق علوي 
تجزئة   120 رقم   محمدي عنو نه) ( 
 لنخيل 01 أحد ف أزرو 53100 أزرو 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد موالي عبد  لرز ق علوي 
تجزئة   120 رقم   محمدي عنو نه) ( 
 لنخيل 01 أحد ف أزرو 53100 أزرو 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   10 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1271.

1606I

COMPTAMED

HIGHT QUALITY MORDI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
 HIGHT QUALITY MORDI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سمية  قامة شهرز د 3  لطابق 5 
رقم 22   لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HIGHT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.QUALITY MORDI

تجارة في   : غرض  لشركة بإ4جاز 

 ميع أنو ع  ملالبس.
زنقة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 5 3  لطابق  شهرز د  سمية  قامة 
رقم 22   لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مر�سي عبد  لعالي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعالي  مر�سي   لسيد 
رقم   15 تجزئة غيثة زنقة  عنو نه) ( 

26 عين  لشق  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لعالي  مر�سي   لسيد 
رقم   15 تجزئة غيثة زنقة  عنو نه) ( 

26 عين  لشق  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762852.

1607I

إئتمانية BKM لإلرشاد ت

STE SOLUS GLOBUS  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشاد ت

رقم 10 تجزئة  ملركز ورز ز ت ، 

25000، ورز ز ت  ملغرب

 STE SOLUS GLOBUS  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

358  حي  ملنصور  لدهبي - 25000 

ورز ز ت  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9373

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 4نا4ر   19  ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مبلغ    SOLUS GLOBUS  SARL

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

حي    358 رقم  مقرها  إل تماعي 

ورز ز ت   25000  -  ملنصور  لدهبي 

تحقيق  ي  عدم   : ل  نتيجة   ملغرب 

مد خيل في  لشركة .

رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

358  حي  ملنصور  لدهبي   - 25000 

ورز ز ت  ملغرب. 

و عين:

و  عبد  لو في  حمزة    لسيد)ة( 

حي  ملنصور    358 رقم  عنو نه) ( 

ورز ز ت  ملغرب   25000  لدهبي 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4نا4ر   28 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2021 تحت رقم 58.

1608I

AC FIDUS

ANIR MEDIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

ANIR MEDIA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة  

 ملسيفة رقم 25 مخزن رقم 1  - 

.MAROC 28820  ملحمد4ة

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7083

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

أشغال عامة.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   

 10 بتاريخ  باملحمد4ة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 300.

1609I

jilovta sarl

MARORIENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

MARORIENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 شارع 

 لجيش  مللكي ز وية شارع بن عبد 

هللا  لطابق 3 رقم 2  - 60000 و دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35319

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 مارس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARORIENT

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف.

شارع   7  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

عبد  بن  شارع  ز وية   لجيش  مللكي 
هللا  لطابق 3 رقم 2  - 60000 و دة 

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 4اسر مطهري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : علي  كاسو   و  سليمان   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 4اسر مطهري عنو نه) ( حي 
 ملحمدي حي  مليلود طريق 10 رقم 28 

و دة 60000 و دة  ملغرب.

علي  كاسو   و  سليمان   لسيد 

بنسعيد  مهد وي  شارع  عنو نه) ( 

تجزئة بنخيف ن رقم د1 ىق 5  60000 

و دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 4اسر مطهري عنو نه) ( حي 
 ملحمدي حي  مليلود طريق 10 رقم 28 

و دة 60000 و دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

4وليوز   22 بتاريخ  بو دة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1562.

1610I

ألگوريت

ALGORITE SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ألگوريت

شلرع يعقوب  ملنصور، رقم 2، 

طابق 2، شقة 7 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

ALGORITE SARL AU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

يعقوب  ملنصور رقم 2 ،  لدور 2 ، 

شقة 7   - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112275

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALGORITE SARL AU

:   لغرض  غرض  لشركة بإ4جاز 

و  من  ملغرب  كل  في  من  لشركة 

 لخارج باألصالة عن نفسه و بالنيابة 

عن أطر ف ثالثة:

تطوير  وأعمال  •  ميع خدمات 

و لوسائط  تكنولو يا  ملعلومات 

 ملتعددة ؛

•  ميع  لخدمات وأعمال معالجة 

 لكمبيوتر وإدخال  لكمبيوتر ؛

معالجة  أنظمة  وبيع  إنتاج   •

إد رة  ملعلومات  وكذلك   ملعلومات 

ولغة  طبيعتها  عن  بغض  لنظر 

سيتم  و لتي   لكمبيوتر  ملستخدمة 

 ستخد مها ملعالجة  ملعلومات ؛

•  ميع  لعمليات  لتجارية 

و ملالية للتجارة عبف  إلنتفنت. ؛

و إلد رة  و إلرسال  •  لتطوير 

و ميع خدمات  لتسويق عبف  لبف4د 

 إللكتفوني. ؛

•  الستشار ت في تطوير  لبفمجيات 

،  لتثبيت ،  لتكامل. ؛

•تدري2  حتف في ؛

•  ميع خدمات وأعمال  إلنتاج 

 لسمعي  لبصري.

مركز  خدمات  •   ميع 

كل  ألنشطة  أو  مع  زء   التصال 

 ملتعلقة بمركز  التصال ألي نوع من 

 ألنشطة ؛

• إنتاج وتجري2 وتصنيع  ملنتجات 

و لخدمات  ملتعلقة بالنشاط  ملذكور 

في  لهدف  لرئي�سي باإلضافة إلى أي 

صلة  وذ ت  مماثلة  أخرى  أنشطة 

ومكملة.

و لتجارة  و لتمثيل  •  لتجارة 

وبيع  وشر ء  و لتصد4ر  و الستيف د 

، وخاصة ذ ت   ملنتجات من أي نوع 

أو  أو  لصناعية   لطبيعة  لتقنية 

ذ ت  لطبيعة  ألخرى  ملرتبطة بشكل 

مباشر أو غيف مباشر باألنشطة  ملعنية 

وتصميم  إ ر ء  لدر سات   •

أو  و لخدمات  الستشارية   ملشروع 

من  محددة  مجاالت  في   لخدمات 

 ،  ملقاالت  ملذكورة في هذ   ملوضوع 

بما في ذلك مر قبة  ألنشطة  لجارية 

ونها4ة  لعمل و ملساعدة  لفنية ؛

تمثيل  لشركات  لوطنية   •

و لدولية و لعالمة  لتجارية ومختلف 

 لشركات.

وبيع  لعقار ت  وتأ يف  شر ء   •

لحسابها  لخاص  و ألصول  لتجارية 

أشخاص   ، ثالثة  أطر ف  ولحساب 

طبيعيين أو  عتباريين ؛

إما  أخرى  في شركات  •  ملشاركة 

عن طريق  الندماج أو عن طريق زيادة 

رأس  ملال.

في  لعقود  لحكومية  •  ملشاركة 

و لتعاقد من  لباطن مع  ألشخاص 

 العتباريين ،  لخاص أو  لعام

،  ميع  ملعامالت  •وبصورة أعم 
و ملالية  و لصناعية   لتجارية 
و ملنقولة و لعقارية ،  ملرتبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر باألشياء  ملذكورة 
أعاله ، أو  لتي 4حتمل أن تعزز  إلنجاز 

و لتطوير.
أو تأ يف  ميع  ملركبات  •  قتناء 

لنقل  ألفر د أو  لبضائع.
أو  •  ميع  ملعامالت  لتجارية 
أو  أو  ملنقولة  أو  لصناعية   ملالية 
بشكل  تساهم  قد   لعقارية  لتي 
مباشر أو غيف مباشر في تعزيز  لغرض 
مباشرللغرض  للشركة.غيف   لرئي�سي 
 ملذكور أعاله، أو على  ألرجح لتسهيل 

 لتنفيذ و  لتطوير..
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 ،  2 ،  لدور   2 يعقوب  ملنصور رقم 

شقة 7   - 90000 طنجة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة سارة لطفي  :  100 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لطفي  سارة   لسيدة 
 90000 ط١ش٤  كارنوط،  شارع   8

طنجة    ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لطفي  سارة   لسيدة 
 90000 ط١ش٤  كارنوط،  شارع   8

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم -.
1611I

مكت2  ملحاسبة

 STE MAROCAINE
 DES ETUDES ET DE

 REALISATION DES PROJETS
AGRICOLES SMERPAS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
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تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت2  ملحاسبة

16 زنقة سال  لسعادة 2 ، 15000، 

 لخميسات  ملغرب

 STE MAROCAINE DES ETUDES

 ET DE REALISATION DES

 PROJETS AGRICOLES SMERPAS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

17  لطابق 7 زنقة سبو عمارة 

 السماعيلية رقم 22 - 50000 

مكناس  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29067

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 03 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»شقة 17  لطابق 7 زنقة سبو عمارة 

 50000  -  22 رقم   السماعيلية 

حي  لبام   63« إلى  مكناس  ملغرب« 

15000  لخميسات    - و ملاس   2

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

غشت 2020 تحت رقم 1103.

1612I

BUSINESS CENTER.COM

BIEN ETRE AFRIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

BIEN ETRE AFRIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عبد 

 ملومن طابق 2 مكت2 207 تقاطع 

شارع عبد  ملومن و أنو ل - 20390 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.207903

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 4نا4ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لهادي   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة   تماعية   900  لهو ري 
90.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
4نا4ر   26 كند 4ا بتاريخ  عائشة   )ة( 

.2021
تفويت  لسيد )ة( نور لد4ن بقيلي  
أصل  من  حصة   تماعية   2.100
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   210.000

مليكة  و د  بتاريخ 26 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762956.
1613I

FOUZMEDIA

M N BATIMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
M N BATIMENT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 
موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
57129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 نونبف   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M N  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BATIMENT
:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ4جاز 

 لعقاري.
 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 
 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
لحبي2  ناد4ة  4ت   لسيدة 
عنو نه) (  لقنيطرة 12000  لقنيطرة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لحبي2  ناد4ة  4ت   لسيدة 
عنو نه) (  لقنيطرة 12000  لقنيطرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 12 نونبف 

2020 تحت رقم -.
1612I

fiduciaire elbakkouri sarl au

LE CARROSSIER LEADER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

LE CARROSSIER LEADER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 73 
شارع محمد 5، ٱبن 4خلف    - 

28800   ملحمد4ة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.262257

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 02 4نا4ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»رقم 73 شارع محمد 5، ٱبن 4خلف    

إلى  28800   ملحمد4ة  ملغرب«   -
محج  لكاكتيس سيدي   ،  18 »رقم 

20620    لد ر  لبيضاء     -  لبفنو�سي 

 ملغرب ».

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

4ونيو 2020 تحت رقم 736526.

1615I

CHAOUKI CONSEIL

 DAB CONSULTING  SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CHAOUKI CONSEIL

 RUE EL HOUCEIMA 12

 HASSAN RABAT 13 RUE AL

 HOCEIMA HASSAN، 10020،

RABAT MAROC

 DAB CONSULTING  SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لعمارة 
7  لشقة رقم 2 شارع  لحسن  ألول 

تمارة - 12000 تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

131983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DAB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONSULTING  SARL AU
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 : بإ4جاز  غرض  لشركة 
و ملساعدة  لفنية   الستشار ت 
مياه  مشاريع  وتنفيذ  در سات   - في: 
ومعالجة  و لصرف  لصحي   لشرب 
تشغيل  أو  لخاصة.   ملياه  لعامة 
محطات  وإد رة مر فق مياه  لشرب: 
مياه  لشرب  وإمد د ت   ،  لضخ 
و لشبكات ، و لخز نات ؛ -  لدر سات 
و لتحليل  لتنظيمي للمشاريع  لعامة 

أو  لخاصة.
مع  و لخبفة  لقانونية  -  لدعم 

 لقطاع  لخاص أو  لعام.
:  لعمارة   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2 شارع  لحسن  ألول  7  لشقة رقم 

تمارة - 12000 تمارة  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    :  لسيد عباس دحو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  دحو  عباس   لسيد 
68محطة معالجة  ملياه شارع محمد 
بلحسن  لوز ني  لسوي�سي  لرباط 

10000  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  دحو  عباس   لسيد 
68محطة معالجة  ملياه شارع محمد 
بلحسن  لوز ني  لسوي�سي  لرباط 

10000  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2922.

1616I

FUTURE CONSEIL

JAKRY INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة 4وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 26100، برشيد  ملغرب

JAKRY INDUSTRIE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21  لطابق 
 ألر�سي   ملركز  لتجاري زبيدة برشيد 

- 21600 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JAKRY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INDUSTRIE
تركي2   : بإ4جاز  غرض  لشركة 
ودر سة و صيانة  ملعد ت  لصناعية 
مقاول  العمال  ملختلفة و  لبناء.

 21  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 لطابق  ألر�سي   ملركز  لتجاري زبيدة 

برشيد - 21600 برشيد  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : أمين   لسيد  اد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : شكري  سامة    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 26 عنو نه) (  أمين   لسيد  اد 
تجزئة زوبيدة برشيد 21600 برشيد 

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد شكري  سامة  
برشيد  تجزئة  لشباب   22 فيال 

21600 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 26 عنو نه) (  أمين   لسيد  اد 
تجزئة زوبيدة برشيد 21600 برشيد 

 ملغرب

عنو نه) (   لسيد شكري  سامة  

برشيد  تجزئة  لشباب   22 فيال 

21600 برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   11 بتاريخ   البتد ئية ببفشيد  

2021 تحت رقم 172.

1617I

FLASH ECONOMIE

MOTO TEK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

MOTO TEK

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:3.000.000 درهم

في طور  لزيادة إلى 5.000.000 درهم

مقرها  إل تماعي:زنقة بشيف إبر هيمي 

إقامة  ستقر ر أ  لطابق  ألر�سي 

- لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري:319369

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

قرر   2020 د نبف   30  ملؤرخ بتاريخ 

 لشريك  لوحيد

ثالثة  رأس  ملال  لبالغ  رفع   

درهم)3،000،000.00  مال4ين 

حصة   30،000 إلى  مقسمة  درهم( 

 100.00( درهم  بمائة    تماعية  

محررة بالكامل بمبلغ مليوني  درهم( 

درهم )2.000.000.00 درهم( ليصبح 

خمسة مال4ين درهم)5.000.000.00 

 20.000 إنشاء  طريق  عن  درهم( 

درهم  مائة  بقيمة  حصة  د4دة 

،صادرة  لكل حصة  درهم(   100.00(

بالكامل  وتدفع   ، على قدم  ملساو ة 

من خالل مقاصة  لحساب  لجاري 

للمساهمين

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762812

1618I

عمر بلغري2

HEXA-VOICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

عمر بلغري2

75 شارع  لحسيمة مكات2  الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكت2 21 ، 30000، 

فاس  ملغرب

HEXA-VOICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت2 
رقم 8  لطابق  ألول عمارة مكات2 

 ألطلس شارع  لحسيمة أطلس  - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

HEXA- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.VOICE

تشغيل   -  : غرض  لشركة بإ4جاز 

 CALL مركز  التصال  لهاتفي   

 CENTER

- تا ر أ هزة  ملعلوميات

مستلزمات  ملكات2  تا ر   -

بالتقسيط

مكت2   : .عنو ن  ملقر  ال تماعي 
مكات2  عمارة  8  لطابق  ألول  رقم 

 - أطلس   شارع  لحسيمة   ألطلس 

30000 فاس  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

هشام  الدري�سي   لسيد 

بقيمة  حصة   500   :  لسغروشني  

100 درهم للحصة .
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 500   : أسامةأعميلة    لسيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

هشام  الدري�سي   لسيد 
 238 برقم  عنو نه) (   لسغروشني  
بوعمر ني  الد رسة  محمد  زنقة 

30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (  أسامةأعميلة   لسيد  
عمارة 29 شقة 7 حي أنس طريق عين 

 لشقف 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
هشام  الدري�سي   لسيد 
 238 برقم  عنو نه) (   لسغروشني  
بوعمر ني  الد رسة  محمد  زنقة 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 592.

1619I

Virtual space international

BLUE WATER SHIPPING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 26

20100، Casablanca Maroc
BLUE WATER SHIPPING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات2 

15و 16  لد ر  لبيضاء - 20100 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BLUE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.WATER SHIPPING

:  لوساطه  غرض  لشركة بإ4جاز 

طريق  لبف  عن  4خص  لنقل  فيما 

و لبحر و لجو....

26 شارع  عنو ن  ملقر  ال تماعي : 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات2 

15و 16  لد ر  لبيضاء - 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد هشام نعمان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة سناء  لعلمي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نعمان  هشام   لسيد 
  29 29  لرقم  زنقه   2  الدريسيه 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

عنو نه) (  سناء  لعلمي   لسيدة 
  29 29  لرقم  زنقه   2  الدريسيه 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نعمان  هشام   لسيد 

  29 29  لرقم  2  لزنقه   الدريسيه 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1620I

شركة  هاد  ملحاس2

شركة  سافي فيش
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة    

SAFI FISH شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  هاد  ملحاس2

 لرقم 02 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي2 بنهيمة  ملد4نة  لجد4دة 

أسفي ، 26000، أسفي  ملغرب

شركة  سافي فيش شركة ذ ت 

 SAFI FISH    مسؤولية محدودة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 زنقة 

 لعرفان حي  لسالم أسفي  - 26000  

أسفي   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة    : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

مسؤولية  ذ ت  شركة  فيش  سافي 

شركة ذ ت   SAFI FISH محدودة    

مسؤولية محدودة.

و  - شر ء   : غرض  لشركة بإ4جاز 

بيع  لسمك.

- نقل  لبضائع نيابة عن  لغيف .

- لتجارة..
زنقة   21  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 لعرفان حي  لسالم أسفي  - 26000  

أسفي   ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   :  لسيد عبد  إلله خدي    

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة محجوبة بنكبدي    :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة سناء خدي    :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : خدي      لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لعزيز خدي    :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  إلله خدي  عنو نه) ( 
زنقة  لعرفان حي  لسالم أسفي    21

26000 أسفي   ملغرب.

بنكبدي  محجوبة   لسيدة 
عنو نه) ( 21 زنقة  لعرفان حي مفتاح 

 لخيف أسفي  26000 أسفي   ملغرب.

عنو نه) (  خدي  سناء   لسيدة 

 26000 أسفي   01تجزئة  لكتبية 

أسفي   ملغرب.

 لسيد  ملهدي خدي  عنو نه) ( 21 
زنقة  لعرفان حي مفتاح  لخيف أسفي  

26000 أسفي   ملغرب.

 لسيد عبد  لعزيز خدي عنو نه) ( 
مفتاح  لخيف  حي  زنقة  لعرفان   21

أسفي  26000 أسفي   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  إلله خدي  عنو نه) ( 
زنقة  لعرفان حي  لسالم أسفي    21

26000 أسفي   ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   05 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم -.

1621I

 ئتمانية »مكت2  لدر سات كنتوس« ش.ذ.م.م

RIASEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية »مكت2  لدر سات كنتوس« 

ش.ذ.م.م

13، زنقة و د زيز، رقم 2، أكد ل 

 لرباط ، 10090،  لرباط  ملغرب

RIASEM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 زنقة 

و د زيز، رقم 2، أكد ل. - 10090 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RIASEM

غرض  لشركة بإ4جاز : 1 - أشغال 

 لبناء.

2 - مكت2  لدر سات..
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 10090  - أكد ل.   ،2 رقم  زيز،  و د 

 لرباط  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  للطيف رستوم :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سعود  ملوك :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

رستوم  عبد  للطيف   لسيد 

23 بلوك ن عمارة أ  عنو نه) ( قطاع 

10  قامة  لشروق حي  لرياض  شقة 

10100  لرباط  ملغرب.

عنو نه) (  سعود  ملوك   لسيد 
 32 شقة  زنقة  لحسين  الول   16

حسان 10000  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

رستوم  عبد  للطيف   لسيد 

23 بلوك ن عمارة أ  عنو نه) ( قطاع 

10  قامة  لشروق حي  لرياض  شقة 

10100  لرباط  ملغرب

عنو نه) (  سعود  ملوك   لسيد 
 32 شقة  زنقة  لحسين  الول   16

حسان 10000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

فبف 4ر   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 110997.

1622I

مكت2 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

GHARB MESSAGERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت2 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

 ملغرب

GHARB MESSAGERIE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 

بلوك 5 رقم 1 - 12200 سيدي 

سليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHARB MESSAGERIE

نقل   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لرسائل و  لبضائع.

حي   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 12200  -  1 رقم   5 بلوك   لنهضة 

سيدي سليمان  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد ميلود حلي  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حلي   ميلود   لسيد 

 12200  17 5رقم  حي أخريبكة زنقة 

سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حلي   ميلود   لسيد 

 12200  17 5رقم  حي أخريبكة زنقة 

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 12 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 32/2021.

1623I

AUDEC EXPERTISE

MAISON NOAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

MAISON NOAM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 

12 شارع  ملنفلوطي، منطقة غوتييه 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.270675

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 4نا4ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( مينا  حنفي 500 

 1.000 أصل  من  حصة   تماعية 

حسام  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لد4ن  إالرزغ بتاريخ 26 4نا4ر 2021.

حنفي  مينا   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة   تماعية   500
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( نبيل 

سنهاجي بتاريخ 26 4نا4ر 2021.
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني   
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765253.
1622I

EURODEFI MANAGEWELL

DELTA X
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

DELTA X شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عبد  ملومن رقم 15  لطابق 2  لد ر 
 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
289521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DELTA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.X
:  ستيف د  بإ4جاز  غرض  لشركة 
 ، و ألثاث  لحضري  وتصد4ر  ملو د 

 لتجارة.
شارع   : عنو ن  ملقر  ال تماعي 
2  لد ر  15  لطابق  عبد  ملومن رقم 
20360  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
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أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 XAVIER JOSEPH N  لسيد 
بقيمة  حصة   DEBAERE :  1.000

100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 XAVIER JOSEPH N  لسيد 
DEBAERE عنو نه) ( بلجيك 20000 

بلجيك بلجيك.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 XAVIER JOSEPH N  لسيد 
DEBAERE عنو نه) ( بلجيك 20000 

بلجيك بلجيك
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 765162.
1625I

OUR EXPERT

TGS NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
TGS NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 N 7 LOT وعنو ن مقرها  إل تماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111303

 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2021 فبف 4ر 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TGS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NEGOCE
 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ4جاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
 N 7 LOT : عنو ن  ملقر  ال تماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 20000

مر كش  ملغرب.
أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد  تكر تي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد تكر تي سعيد عنو نه) ( حي 

 لنصر طاطا 82000 طاطا  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سعيد  تكر تي   لسيد 
حي  لنصر طاطا 82000 طاطا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
فبف 4ر   11 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2021 تحت رقم 120512.
1626I

global finance and management sarl au

 INSTITUT MIIBS MAROC «
 PRIVÉ « SUCCURSALE DE
 LA SOCIÉTÉ MADISON

 INTERNATIONAL INSTITUT
 AND BUSINESS SCHOOL

LIMITED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 global finance and management
sarl au

 لفردوس GH 17 عمارة 195 رقم 2 
 اللفة  لحي  لحسني ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 Institut MIIBS Maroc Privé «
 « Succursale De La Société

 Madison International Institut
  And Business School Limited
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
 London وعنو ن مقرها  إل تماعي
 City Academic Centre 27 Old
 Gloucester Street WC1N A3X

 England , Royaume Uni  - EC2P
2E لندن   ململكة  ملتحدة.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.255033
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 4نا4ر   08  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 Institut MIIBS Maroc Privé  «
 « Succursale De La Société
 Madison International Institut
   And Business School Limited
وعنو ن  درهم   10 رأسمالها  مبلغ 
 London City مقرها  إل تماعي 
 Academic Centre 27 Old
 Gloucester Street WC1N A3X
 England , Royaume Uni  - EC2P
2E لندن   ململكة  ملتحدة نتيجة ل : 

إغالق  لفرع  ملجود في  ملغرب.
و حدد مقر  لتصفية ب 265 شارع 
92  لد ر  رقم   9  لزرقطوني  لطابق 
20220   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

و  بلخو   لسيد)ة(   ملصطفى   
زنقة طارق بن زياد  لرقم  عنو نه) (  
بنسليمان  ملغرب    13000  18

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762920.

1627I

EURODEFI MANAGEWELL
119 شارع عبد  ملومن رقم 15 

 لطابق 2

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

119 شارع عبد  ملومن رقم 15 

 لطابق 2 شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 119 شارع 

عبد  ملومن  لطابق 2 رقم 22  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 20360  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EURODEFI MANAGEWELL

تصد4ر   : بإ4جاز  غرض  لشركة 

 لخدمات  لهندسية ESO ،  الستيف د 

و لتصد4ر.

 119  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

 22 رقم   2 شارع عبد  ملومن  لطابق 

 20360  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    :  لسيد نسيم نا م 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نا م  نسيم   لسيد 

Rue Des Vallès Sognolles-  ,2

 En-Montois 77520  20000

Sognolles-En-Montois  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 ,2 نا م عنو نه) (   لسيد نسيم 

Rue Des Vallès Sognolles-En-

 Montois 77520 France  20000

 Sognolles-En-Montois 77520

France  فرنسا

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762750.

1628I

PROSPERIA INTERNATIONAL

 PROSPERIA

INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

PROSPERIA INTERNATIONAL

 RUE AHMED EL MAJJATI, 13

 RESIDENCE LES ALPES

 ،1ER ETAGE N°8 ، 20350

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 PROSPERIA INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   13زنقة 

 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 

 ألول رقم8  - 20350  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

289135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2021 4نا4ر   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROSPERIA INTERNATIONAL

غرض  لشركة بإ4جاز : تجارة.

13زنقة  عنو ن  ملقر  ال تماعي :   

 حمد  ملجاطي  قامة لز ل2  لطابق 

 ألول رقم8  - 20350  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : 4اسين  بوعجا ة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوعجا ة 4اسين عنو نه) ( 

زنقة كتامة شارع محمد  لسادس   2

 لسوي�سي 10170   لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بوعجا ة 4اسين عنو نه) ( 

زنقة كتامة شارع محمد  لسادس   2

 لسوي�سي 10170   لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم 762816.

1629I

FOUZMEDIA

O BE FIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

O BE FIT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 26 شارع 

يعقوب  ملنصور متجر رقم 1 - 

12000  لقنيطرو  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   

تم تغييف   2018 فبف 4ر   12  ملؤرخ في 

إلى   »O BE FIT« تسمية  لشركة من 

. »O’FIT«

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

مارس 2018 تحت رقم 28223.

1630I

FOUZMEDIA

 AZIZ CHKERNI

TRANSPORT GROUPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 AZIZ CHKERNI TRANSPORT

GROUPE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 

عبد لعزيز  لرقم 2 - 12000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2021 فبف 4ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 AZIZ CHKERNI TRANSPORT

.GROUPE

: مقاول في  غرض  لشركة بإ4جاز 

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لسلع

في  الشغال  ملختلفة  مقاول 

و شغال  لبناء.

 59  : عنو ن  ملقر  ال تماعي 

شارع  عبد لعزيز  موالي   قامة 

 12000  -  2 موالي عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عزيز  لشقيفني   لسيد 

بلوم  تيفلت  شارع   3 حي  لوحدة 

4حيى  سيدي   12200  27 56  لرقم 

 لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عزيز  لشقيفني   لسيد 

بلوم  تيفلت  شارع   3 حي  لوحدة 

4حيى  سيدي   12200  27 56  لرقم 

 لغرب  ملغرب

باملحكمة  تم  إل4د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 4ر 2021 تحت رقم -.

1631I
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املحكمة التجارية بطنجة

مكت2  لتصفية و لتسوية  لقضائية

إشعار

باملصادقة على مشروع توزيع شركة 

فيز4م  ملغرب في شخص ممثلها 

 لقانوني

عن  بمقت�سى  ألمر  لصادر 

 لقا�سي  ملنتدب باملحكمة  لتجارية 

في   2021 فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة 

رقم   2021/8302/6 عدد   مللف 

باملصادق  و لقا�سي   2021/3  ألمر 

على مشروع توزيع منتوج بيع شركة 

فيز4م  ملغرب.

كافة  يشعر  إن  لقا�سي  ملنتدب 

بأنه  فيز4م  ملغرب  شركة  د ئنين 

على  باملحاصة  بالتوزيع  أمر   أصدر 

 2021 فبف 4ر   10 بتاريخ   لد ئنين 

و ملودع بكتابة  لضبط وبأن من حق 

د خل  باالستئناف   ألطر ف  لطعن 

تاريخ  من  4وما  عشرة  خمسة  أ ل 

 لنشر بالجريدة  لرسمية طبقا للمادة 

668 من مدونة  لتجارة.
حرر بتاريخ 10 فبف 4ر 202

عن رئيس كتابة  لضبط

118

 ملحكمة  لتجارية بطنجة

مكت2  لتصفية و لتسوية  لقضائية

إشعار

باملصادقة على مشروع توزيع شركة 

 لرحالي موبل في شخص ممثلها 

 لقانوني

عن  بمقت�سى  ألمر  لصادر 

 لقا�سي  ملنتدب باملحكمة  لتجارية 

في   2021 فبف 4ر   10 بتاريخ  بطنجة 

رقم   2021/8302/5 عدد   مللف 

باملصادق  و لقا�سي   2021/2  ألمر 

على مشروع توزيع منتوج بيع شركة 

 لرحالي موبل.

كافة  يشعر  إن  لقا�سي  ملنتدب 
بأنه  موبل  شركة  لرحالي  د ئنين 
على  باملحاصة  بالتوزيع  أمر   أصدر 
 2021 فبف 4ر   10 بتاريخ   لد ئنين 
و ملودع بكتابة  لضبط وبأن من حق 
د خل  باالستئناف   ألطر ف  لطعن 
تاريخ  من  4وما  عشرة  خمسة  أ ل 
 لنشر بالجريدة  لرسمية طبقا للمادة 

668 من مدونة  لتجارة.
حرر بتاريخ 10 فبف 4ر 202
عن رئيس كتابة  لضبط

119

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجاري 

عن طريق  لبيع
ملف رقم : 2021/09

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
باع  لسيد   ،2020 ديسمبف   11
بوحورمة  لعرو�سي،  لحامل  زكرياء 
رقم  لتعريف  لوطنية  لبطاقة 
زنقة  بطنجة  و لساكن   K235807
و ملسجل   62 رقم   المام  لشافعي 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
مجموع  ألصل  لتجاري   99692
 لكائن بطنجة لال شافية، زنقة 7 رقم 
لفائدة  لسيدة سيف4ن  لتا4دي،   ،3
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
معاد  و لسيد   K292121 رقم 
لبطاقة  لتعريف   لهر س،  لحامل 
وحددت   KB92885 رقم   لوطنية 
قيمة  ألصل  لتجاري موضوع  لبيع 
في مبلغ إ مالي قدره 200.000 درهم.
وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم 
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل 
4وما  بتد ء   )15( أ ل خمسة عشر 
من تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل 

82 وما 4ليه من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

102 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
 تفويت عناصر من أصل تجاري 

عن طريق  لبيع
ملف رقم : 2021/10

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 
تم بيع عنصري   ،2018 سبتمبف   22
و لنشاط  لتجاري  ملرتبط   لزبناء 
عنصر  وأي  بصناعة  لسيار ت 
من  ألصل  بهما  عالقة  له  آخر 
 TX لشركة   لتجاري  ململوك 
MECHATRONICS SARL  ملسجلة 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
بطنجة،  مقرها  و لكائن   58725
 ،293 تجزئة   ملنطقة  لصناعية 
بو سطة  وذلك   A  لطابق  لسفلي 
رضا  ممثليها  لقانونيين  لسيد 
لبطاقة  لتعريف   لزرنوفي،  لحامل 
و لسيد   C522562 رقم   لوطنية 
مرو ن حسين،  لحامل لجو ز  لسفر 
لفائدة   X912983 رقم   لتون�سي 
 CKOMAX TSK MAROC شركة 
SARL AU بو سطة ممثلها و ملسجلة 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
قدره  إ مالي  بثمن  وذلك   92729

2.300.000 درهم.
وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم 
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل 
4وما  بتد ء   )15( أ ل خمسة عشر 
من تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل 

82 وما 4ليه من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

103 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
ملف تفويت حصص أصل تجاري

عن طريق  لبيع
ملف رقم : 2021/03

 يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
باملحكمة  لتجارية بطنجة أنه بمقت�سى

عقد4ن عرفيين مؤرخين في 27 4وليو 
باع كل   2009 ديسمبف   21 و   2009
من  لسيد عبد  لحميد  لتمسماني 
بطنجة  لبالية   لنية  لساكن 
 2 رقم   20 زنقة   لطريق  لرئيسية 
لبطاقة  لتعريف  و لحامل  طنجة 
و ملسجل   K123221 رقم   لوطنية 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
و لسيد  لحسين  لتمسماني   25700
بطنجة  لبالية   لنية  لساكن 
 2 رقم   20 زنقة   لطريق  لرئيسية 
لبطاقة  لتعريف  و لحامل  طنجة 
و ملسجل   K106161 رقم   لوطنية 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
في  ألصل  حصتهما  22838  ميع 
 لتجاري  لكائن بطنجة  لبالية زنقة 
لفائدة  لسيد  طنجة   2 رقم   20
حسن  لتمسماني  لنية  لحامل 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
حصص  قيمة  وحددت   K282006
في  موضوع  لبيع   ألصل  لتجاري 
درهم.  20.000 قدره  إ مالي  مبلغ 
فإن  ميع  لتعرضات  وعليه 
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة 
من  4وما  بتد ء    15 أ ل  د خل 
82  تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل 

وما 4ليه من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

 إلمضاء
عن  رئيس كتابة  لضبط
 إلمضاء : خد4جة أقشور

106 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق  لهبة
ملف رقم : 2021/02

 يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
 باملحكمة  لتجارية بطنجة أنه بمقت�سى
نوفمبف   22 في  مؤرخ  عدلي  عقد 
عبد  لكريم  وه2  لسيد   2020
لبطاقة  لتعريف  بور س  لحامل 
و لساكن  K189323 رقم   لوطنية 

 II.  -  إعالنات قضائية
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 79 رقم  حي  الدريسية  بطنجة 
بطنجة  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
مجموع  ألصل   30276 رقم  تحت 
 لتجاري  لذي هو عبارة عن مقشدة 
و لكائن مقره بطنجة شارع  ملنصور 
لفائدة شركة   56 بن  بي عامر رقم 
  TOP AFFAIRE DRISSIA SARL
بطنجة  بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 
شخص  في   109137 رقم  تحت 
 ممثلها  لقانوني وحددت قيمة  ألصل
 لتجاري موضوع  لهبة في مبلغ إ مالي 

قدره 50.000 درهم.
فإن  ميع  لتعرضات  وعليه 
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة 
من  4وما  بتد ء    15 أ ل  د خل 
82  تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل 

وما 4ليه من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

 إلمضاء
عن  رئيس كتابة  لضبط
 إلمضاء : خد4جة أقشور

107 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 بيع أصل تجاري 

ملف رقم : 2021/17
حساب رقم : 2776

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
في  مسجل   2020 ديسمبف   2  بتاريخ 
 11 ديسمبف 2020 تحت  ملر  ع  لتالية : 
كناش  ملد خيل 2020/0077230 أمر 
توصيل   2020/67903 باستخالص 

 ألد ء 20202828711029.
 MYRIAD باعت  لشركة  ملسماة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   PROPERTY
درهم   100.000 رأسمالها   ملحدودة، 
بمر كش،  مقرها  ال تماعي  و لكائن 
درب  دكالة،  باب  مقاطعة  ملد4نة، 
إيهيفي،  عرصة   97 رقم   لبومبة 
رقم  بالسجل  لتجاري   ملقيدة 
65277  لحاملة للضريبة  ملهنية رقم 

.25605213
 DESTINATION للشركة  ملسماة
AZ شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، 
درهم،  لكائن  10.000 رأسمالها 

 مقرها بمر كش، و د سا4د سطوري، 
عمارة   ،5 محمد  شارع   55  ليز 
33،  ملقيدة بالسجل   كار شقة رق 
 لتجاري بمر كش تحت رقم 107123 
رقم  للتعريف  لجبائي   لحاملة 
ورقم  لتعريف  ملوحد   25992260

رقم 002602110000062.
مجموع  ألصل  لتجاري  ملستغل 
بمر كش،  للضيافة  لكائن  كد ر 
درب  دكالة،  باب  مقاطعة  ملد4نة، 
إيهيفي  عرصة   97 رقم   لبومبة 
رقم  بالسجل  لتجاري  و ملقيدة 
من  لسجل  لتحليلي وتحت   65277
رقم 5821 من  لسجل  لتفتيبي بثمن 
إ مالي قدره 160.250.000 درهم تم 

 إلبر ء منه في  لعقد.
د ئني  لشركة  لبائعة  على 
4تقدمو   أن  أعالن   ملذكورة 
بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل  لتجاري 
د خل  بمر كش،  باملحكمة  لتجارية 
نشر  إلعالن  تاريخ  من  4بتدئ  أ ل 
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر 

)15( من نشر  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

104 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
تقد4م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2021/18
حساب رقم : 2777

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
4نا4ر 2021 ومسجل بمر كش بتاريخ 
قدم  لسيد محمد   ،2021 4نا4ر   22
لبطاقة  عدنان  ملجيدي  لحامل 
 G267237 رقم   لتعريف  لوطنية 
 27 أمكاال  لرقم  بتجزئة  و لساكن 
فارما�سي  لشركة  مر كش،   - تاركة 
ذ ت  )شركة  ما وريل  دو  لجارد ن 
و حد(  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
 PHARMACIE LES JARDINS DE(
MAJORELLE SARL AU(  لكائن 
ز هية  إقامة  في  مقرها  ال تماعي 
في  - مر كش،   2 39 محل رقم  عمارة 

طور  لتأسيس.

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 

 2 محل رقم   39 بإقامة ز هية عمارة 

- مر كش.

و ملعد لصيدلية للبيع بالتقسيط 

تتوفر على أقل من ثالث مستخدمين.

و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت 

79378، بجميع عناصره  ملاد4ة  رقم 

قوم  شركة،  في  كحصة  و ملعنوية 

بمبلغ 650.000 درهم.

فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكور 

إلى  بتصريحاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 

4بتدئ من   لتجارية بمر كش د خل 

في  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول  تاريخ 

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

105 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

مكت2 صعوبات  ملقاولة

فتح مسطرة  النقاد في مو  هة 
 SAFWA شركة صفوة كرين

GRAINS في شخص م ق
ملف رقم 2021/8315/15

إشعار

 2021/8 رقم  بمقت�سى  لحكم 

 2021 فبف 4ر   2 بتاريخ   لصادر 

رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2021/8315/15

 لتجارية بمر كش :

بفتح مسطرة  النقاد في مو  هة 

 SAFWA كرين  صفوة  شركة 

بالسجل  ق  م  في شخص   GRAINS

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لتجاري 

وعينت   957 رقم  تحت  بابن  رير 

قاضيا  عبد  لرحيم  سميح   لسيد 

منتدبا. و لسيد محمد بنجلون نائبا 

عنه، و لسيد عبد  لو حد بنسينان 

محمد  شارع   : ب  و لكائن  سند4كا 

 13 ش  حبوس  زنقة  بن   لخامس 

مر كش.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

للسند4ك  ملعين  بد4ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ 

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل 

أ ل شهرين )1( من تاريخ نشر هذ  

طبقا  بالجريدة  لرسمية   الشعار 

ملقتضيات  ملو د 582 و 719 و 720 

من مدونة  لتجارة.

بشهرين  هذ   أل ل  4مدد   )1(

خارج  للد ئنين  لقاطنين  بالنسبة 

 ململكة  ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

106

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

مكت2 صعوبات  ملقاولة

فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في 
مو  هة شركة  كنينوت

 ACTINOTE في شخص م. ق
ملف رقم 2021/8306/11

إشعار

 2021/9 رقم  بمقت�سى  لحكم 

 2021 فبف 4ر   2 بتاريخ   لصادر 

رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2021/8306/11

 لتجارية بمر كش :

بفتح مسطرة  لتصفية  لقضائية 

شركة  كنينوت  مو  هة   في 

ACTINOTE في شخص م.ق بالسجل 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بمر كش تحت رقم 21015 .

وتحد4د تاريخ  لتوقف عن  لدفع 

بفتح  للحكم  شهر   لسابقة   18 في 

مسطرة  لتسوية  لقضائية.

عبد  لرحيم  وعينت  لسيد 

 سميح قاضيا منتدبا. و لسيد محمد 

سعيد  و لسيد  عنه،  نائبا  بنجلون 

مجمع   : ب  و لكائن  سند4كا   كر م 

عمارة  ،  كنوز،  مرك2   ألحباس 

6 شارع عالل  لفا�سي،   ملكت2 رقم 

مر كش.
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من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

للسند4ك  ملعين  بد4ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ 

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل 

أ ل شهرين )1( من تاريخ نشر هذ  

طبقا  بالجريدة  لرسمية   الشعار 

ملقتضيات  ملو د 582 و 719 و 720 

من مدونة  لتجارة.

بشهرين  هذ   أل ل  4مدد   )1(

خارج  للد ئنين  لقاطنين  بالنسبة 

 ململكة  ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

107

 ملحكمة   لتجارية بمر كش

ملف عدد :2020/181

حساب عدد : 2615

تقد4م أصل تجاري حصة في شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 23 ديسمبف 2020 ومسجل بمر كش 

بتاريخ 23 ديسمبف 2020 قدم  لسيد 

مفتاح  لحسني موالي حفيظ  لحامل 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية تحت رقم 

عباد  بسيدي  و لساكن   E363628

 3 15  لطابق  شقة  إقامة  ملجد   2

 LABORATOIRE لشركة  مر كش 

M.H DENTAIRE SARL AU،  لكائن 

رقم  بمر كش  مقرها  إل تماعي 
زنقة  لخو رزمي  لز هرية  لحي   175

لصناعة  و ملعد  مر كش   ملحمدي 

بالسجل  و ملسجل  وتركي2  ألسنان 

عناصره  ملاد4ة  بجميع   لتجاري 

و ملعنوية كحصة في شركة قوم بمبلغ 

100000 درهم.

فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكورة 

إلى  بتصريحاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة   قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 

من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني. 

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

108 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
 تقد4م  صل تجاري حصة في شركة

ملف عدد 2020/182
حساب عدد 2618

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل بمر كش   2020 أكتوبر   31
رقم  تحت   2020 نوفمبف   27 بتاريخ 
 65333 باستخالص  أمر   72560

توصيل 73222.
صباح  ابر  قدمت  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
بإقامة  و لساكنة   OD32150 رقم 
2  ألزدهار  رقم   10  بن سينا عمارة 

مر كش.
شركة  بريفا«  »صباح   لشركة 
ذ ت مسؤولية محدودة  لكائن مقرها 
رياض  ملنار   190 برقم   ال تماعي 

متجر رقم 1 مر كش.
 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 
190 رياض  ملنار متجر  بمر كش رقم 
و ملعد للتجارة في مو د  لبناء   1 رقم 
و ملسجل بالسجل  لتجاري بمر كش 
بجميع عناصره   122132 تحت رقم 
شركة  في  كحصة  و ملعنوية   ملاد4ة 

قوم بمبلغ 150.000 درهما.
فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكورة 
بتصريحاتهم  لى  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
في  وينتهي  تاريخ  العالن  الول  من 
 ليوم  لخامس عشر من نشر  العالن 

 لثاني.
 إلعالن  لثاني

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

109 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
 تقد4م  صل تجاري حصة في شركة

ملف عدد 2020/185
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل   2018 ديسمبف   21
 2018 ديسمبف   31 بتاريخ  بمر كش 
ستيفاني  بنيتييف  قدمت  لسيدة 
)BENETIERE Stéphanie(  لحامل 
 11CV08707 رقم  لجو ز  لسفر 
درب  لحمام   62 ب  و لساكنة 

مو سين  ملد4نة 20000 مر كش.
ذ ت  ملسؤولية  لشركة 
 KECH( كونسيلتين  كيش   ملحدودة 
CONSULTING SARL(  لكائن 
مقرها  ال تماعي ب 62 درب  لحمام 
در كش   20000 مو سين  ملد4نة 
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بمر كش 

تحت رقم 62529.
في   ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 
مر كش و ملعد   8 مول  لقصور رقم 
للشقق/  ستيف د  أو  لحلي  للد4كور 
كيف كيف  تحت  سم   وتصد4ر 
)KIF KIF( و ملسجل بالسجل  لتجاري 
بجميع   86220 رقم  تحت  بمر كش 
كحصة  و ملعنوية  عناصره  ملاد4ة 
 KECH CONSULTING( شركة  في 
SARL( وقوم بمبلغ 292.500 درهما.

فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكورة 
بتصريحاتهم  لى  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
في  وينتهي  تاريخ  العالن  الول  من 
 ليوم  لخامس عشر من نشر  العالن 

 لثاني.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

110 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف عدد 2020/186
حساب رقم 2629

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
16 ديسمبف 2020 و ملسجل بمر كش 
باع  لسيد   2020 17 ديسمبف  بتاريخ 
عبد  لعزيز  لغز 4ل  لحامل لبطاقة 
 E112515 رقم   لتعريف  لوطنية 
سعيد  لكفا�سي  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رقم A293993  لساكن ب111 زنقة 
مر كش  18  ليز  رقم  4وغسالفيا 
مصطفى  لكفا�سي  لحامل  و لسيد 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
A282132  لساكن بتجزئة  لحسيمة 
تمارة  ميع  ألصل  لتجاري  17 رقم 

  لكائن بمر كش  ملد4نة زنقة  ألمالك 

و ملسجل   13 رقم   ملخزنية  لباهية 

 78536 بالسجل  لتجاري تحت رقم 

و ملعنوية  عناصره  ملاد4ة  بجميع 

بمبلغ مليون درهم 1.000.000.

أعاله  د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

قسم  بتعرضاتهم  لى  4تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

بمر كش د خل أ ل 4بتدئ من تاريخ 

في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر من نشر  العالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

111 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

 بيع  صل تجاري
ملف عدد 2020/188

حساب رقم 2636

في مؤرخ  ثوثيقي  عقد   بمقت�سى 

ومسجل   2020 ديسمبف  فاتح 

فبف 4ر   19 بتاريخ  بمر كش 

 MICHEL فوت  لسيد    2020

CHARLES LACHAUD  لحامل 

 ،19AF52122 عدد  لجو ز  لسفر 

عن  لشركة  ملسماة  نيابة 

 ،(DAR ZARRABA( SARL AU

درهم،   100.000 هو  مالها  رأس 

دو ر  مر كش،  مقرها  ال تماعي 

بمو 2  تسلطانت  لحوز،  عكارة 

هذ   في  له   لصالحيات  ملمنوحة 

 لشأن،  ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 

بمر كش دو ر عكارة تسلطانت  لحوز، 

وهي د ر للضيافة و ملسجل بالسجل 

 22327  لتجاري بمر كش تحت رقم 

و ملعنوية،  عناصره  ملاد4ة  بجميع 

 (PROPALM( SARL لفائدة  لشركة 

درهم،   100.000 هو  رأسمالها 

مقرها  ال تماعي مر كش، دو ر أكارة 

تسعمائة  بمبلغ  تسلطانت  لحوز، 

ألف درهم )900.000 درهم(.
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أعاله  د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 
قسم  بتعرضاتهم  لى  4تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
بمر كش د خل أ ل 4بتدئ من تاريخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  العالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

112 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/2
حساب رقم 2652

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل   2020 ديسمبف  و22   21
 2020 ديسمبف   27 بتاريخ  بمر كش 
باعت شركة رياض حركة في شخص 
ممثلها  لسيد غيو ن حميد  لحامل 
 PB102285 رقم   لبطاقة  لوطنية 
 لساكن بحي  لزويت  لبفكة بز كورة.

مجموع  ألصل  لتجاري  لكائن 
سيدي  درب   29 رقم  كرما  بدرب 
وهو عبارة  أحمد  لسو�سي مر كش، 
عن رياض و ملقيد بالسجل  لتجاري 
من   62235 رقم  تحت  بمر كش 
عناصرة  بجميع   لسجل  إل4ضاحي 
قدره  بثمن  و ملعنوية   ملاد4ة 
 NEYRAT للسيد  درهم   100.000
BERTRAND  لحامل لجو ز سفر رقم 

.15DK62927
فعلى د ئني  لبائع  ملتنازل  ملذكور 
إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 
 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

113 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/5
حساب رقم 2680

بمقت�سى عقد رسمي توثيقي  تلقاه 
 ألستاذ موالي أحمد  لصد4قي  ملوثق 
بالجد4دة، مؤرخ في 17 و19 ديسمبف 
بتاريخ  بالجد4دة  ومسجل   2020

شركة  باعت   ،2020 ديسمبف   25
ذ ت  ملسؤولية   AL NAIS SARL
 ملحدودة و ملسجلة بالسجل  لتجاري 
لفائدة   29107 رقم  تحت  ملر كش 
SARLRIAD ALGORA شركة  شركة 
و ملسجلة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بالسجل  لتجاري ملر كش تحت رقم 

.108193

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 

28 درب ولد بن  بسيدي ميمون رقم 

سبع - 20000 مر كش  ملغرب و ملقيد 

بالسجل  لتجاري مر كش تحت رقم 

عناصره  ملاد4ة  بجميع   ،29107

قدره  بثمن  بضاعة  بدون  و ملعنوية 

100.000 درهم.

أعاله  د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

بمر كش د خل أ ل 4بتدئ من تاريخ 

في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

114 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/6

حساب رقم 2682

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2002 ومسجل بمر كش  13 سبتمبف 

باعت   ،2018 أكتوبر   19 بتاريخ 

بنت  بر هيم،  مورو  فوزية   لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
بالحي  E271016،  لساكنة  رقم 
 2 رقم   119  ملحمدي  لشمالي بلوك 

 لد ود4ات مر كش.

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 
 300 رقم  زنقة  منتانوت   2 بسيبع 

وال4ة  علي  بن  4وسف  بلد4ة سيدي 

مر كش و ملعد كمقهى  ملسماة باريس 

تحت  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
بجميع عناصره  ملاد4ة   71182 رقم 

و ملعنوية، بمبلغ 100.000 درهم.

أن  د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 
قسم  على  بتعرضاتهم  4تقدمو  
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
بمر كش د خل أ ل 4بتدئ من تاريخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

115 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/7
حساب رقم 2695

بتاريخ موثق  عقد   بمقت�سى 
مسجل بمر كش   2020 ديسمبف   30
رقم  سجل   2021 4نا4ر   2 بتاريخ 
أمر   -  11071.0087520.2020
 ،2020/75077 باالستخالص 
باعت   ،20212011029  : توصيل 
شركة   CAFE HBABOU شركة 
رأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، 
مقرها  4و د  درهم   20.000
تجزئة  لشرف  بمر كش   ال تماعي 
 ملنار 3 رقم : 138، مسجلة بالسجل 
 لتجاري بمر كش تحت رقم : 28235 
تعريفها  من  لسجل  لتحليلي، 

 لضريبي 4حمل رقم : 20232685.
ممثلة من طرف :

بصفته  حبابو  لحسين   لسيد 
أعاله،  للشركة  ملذكورة  مسيف  
تجزئة  لشرف  بمر كش   لساكن 
138،  لحامل للبطاقة  رقم   3  ملنار 
 E29206 رقم  للتعريف   لوطنية 

 لصالحة إلى غا4ة 2 سبتمبف 2030.
وذلك بمو 2  لتفويض  ملمنوح 
نوفمبف   23 له في هذ   لصدد بتاريخ 

.2020
لفائدة :

 لسيد  لغز وي بالقاسم بن  حمد 
بز كورة  متقاعد،  لساكن  وعيادة، 
مغربي   ،373 رقم  رشيد  موالي  حي 
بتاريخ  بز كورة  مزد د   لجنسية، 
للبطاقة  1926،  لحامل  4نا4ر  فاتح 
 P35019 رقم  للتعريف   لوطنية 
فبف 4ر202.   6 غا4ة  إلى   لصالحة 

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن 

رقم   3 بمر كش تجزئة  لشرف  ملنار 

مقهى  ملسجل  على  138  ملحتوي 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

بمر كش تحت رقم : 28235 بالسجل 

 لتجاري  لتحليلي وتحت رقم : 3701 

بالسجل  لتفتيبي.

 500.000 ونها4ته  قدره  بثمن 

د ئني  ملتنازل  ملذكور  فعلى  درهم 

إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بمر كش د خل أ ل أقصاه 

تاريخ نشر  إلعالن  ألول  4بتدئ من 

من  عشر  في  ليوم  لخامس  وينتهي 

نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

116 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

تقد4م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2021/8

حساب رقم 296

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ ومسجل   2020 نوفمبف   10 

قدم  لسيد   2020 نوفمبف   17

 لشوللي موالي عمر  لحامل لبطاقة 

 E265278 رقم   لتعريف  لوطنية 

 27 و لساكن بأبو ب مر كش منطقة 

فيال 72 مر كش.

لشركة مجموعة  ملد رس  لخاصة 

و لتعليم  لكائن  للتفبية   لشوللي 

 3 حي  ملسيفة   550 مقرها  ال تماعي 

ب، مر كش في طور  لتأسيس.

 ميع  ألصل  لتجاري  ملسجل 

 550 130326  لكائن ب  تحت رقم 

و ملعد  مر كش  ب،   3 حي  ملسيفة 

كمجموعة مد رس خاصة و ملسجل 

عناصره  بجميع  بالسجل  لتجاري 

 ملد 4ة و ملعنوية كحصة في  لشركة 

قوم بمبلغ 7.800.000 درهما.
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 فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكور 
إلى  بتصريحاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

117 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع حق  لكر ء  لتجاري

ملف رقم 2021/9
حساب رقم 292

حق  لبيع  موثق  عقد  بمقت�سى 

 لكر ء  لتجاري، مؤرخ في 30 سبتمبف 

 2020 نوفمبف  و11  أكتوبر  و7 

و ملسجل بمر كش بتاريخ 8 أغسطس 

2020- سجل  إل4د ع   ،2020

أمر باالستخالص   0069337-11071

توصيل   2020/60667 عدد 

.20202798611029

4بيع  لسيد محمد مفتي،  لحامل 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطينة 

E378719 صالحة إلى غا4ة 10 أبريل 

.2028

أصالة عن نفسه وبالنيابة عن :

 لسيد زكرياء مفتي،  لحامل للبطاقة 

 E585598 رقم  للتعريف   لوطنية 

صالحة إلى غا4ة 23 ديسمبف 2022.

شركة   REVO Z CAFE لشركة 

ذ ت مسؤولية محدودة.

ممثلة من طرف :

رضا  ألنصاري،  لحامل   لسيد 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

غا4ة  إلى  صالحة   PB182702 

16 نوفمبف 2029.

مجموع حقوقهما  ملشاعة  لتي هي 

بالنسبة   7/32 )على أساس   12/32

مفتي  محمد  من  لسيد  و حد  لكل 

4ملكانها  و لتي  مفتي(  و لسيد زكرياء 

لألصل  لتجاري  لكائن  في حق كر ء 

شارع   183 عمارة بوركان  بمر كش، 

محمد  لخامس،  ليز  لذي هو عبارة

لبيع  ملالبس  لجاهزة،  محل  عن   

 ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 

  لتجارية بمر كش تحت رقم 133138 

رقم  وتحت  من  لسجل  لتحليلي 

 6093
بمبلغ  من  لسجل  لتفتيبي 

153.125 درهم.
د ئني  لبائعين  ملذكورين  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 
من نشر   )15(  ليوم  لخامس عشر 

 إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

118 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع حق  لكر ء  لتجاري

ملف رقم 2021/10

حساب رقم 295

حق  لبيع  موثق  عقد  بمقت�سى 

 لكر ء  لتجاري، مؤرخ في 30 سبتمبف 

 2020 نوفمبف  و11  أكتوبر  و7 

و ملسجل بمر كش بتاريخ 8 أغسطس 

2020- سجل  إل4د ع   ،2020

أمر باالستخالص   0069321-11071

توصيل   2020/60685 عدد 

.20202798711029

4بيع  لسيد رشيد مفتي،  لحامل 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطينة 

EE181682 صالحة إلى غا4ة 12 سبتمبف 

.2028

أصالة عن نفسه وبالنيابة عن :

 لسيد عبد  لحق مفتي،  لحامل 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

E521231 صالحة إلى غا4ة 25 أبريل 

2023 ؛

مخلص،  لحاملة  نجية   لسيدة 

 E78077 لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم

صالحة إلى غا4ة 20 ديسمبف 2020.

شركة   REVO Z CAFE لشركة 

ذ ت مسؤولية محدودة.

ممثلة من طرف :
رضا  ألنصاري،  لحامل   لسيد 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 
غا4ة  إلى  صالحة   PB182702 

16 نوفمبف 2029.
مجموع حقوقهما  ملشاعة  لتي هي 
بالنسبة   7/32 )على أساس   18/32
مفتي  رشيد  من  لسيد  و حد  لكل 
و2/32  مفتي  عبد  لحق  و لسيد 
للسيدة نجية مخلص( و لتي 4ملكونها 
لألصل  لتجاري  لكائن  في حق كر ء 
شارع   183 عمارة بوركان  بمر كش، 
محمد  لخامس،  ليز  لذي هو عبارة 
لبيع  ملالبس  لجاهزة،  محل  عن 
 ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 
  لتجارية بمر كش تحت رقم 133136 
 من  لسجل  لتحليلي وتحت رقم 6090 
 196.875 من  لسجل  لتفتيبي بمبلغ 

درهم.
د ئني  لبائعين  ملذكورين  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 4بتدئ 
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 
من نشر   )15(  ليوم  لخامس عشر 

 إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

119 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات  ملقاولة

رقم 2020/8312/75
شركة أكاد4ر مصالح  لسياحة

إشعار
 10 رقم  بمقت�سى  لحكم 
 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   لصادر 
رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2020/8312/75

 لتجارية بأكاد4ر :
مخطط  الستمر رية  بفسخ 
أكاد4ر  شركة  لفائدة   ملحصور 
بمو 2  لحكم  مصالح  لسياحة 
 2006 أبريل   18 عدد  لصادر بتاريخ 
بامللف رقم 32 أكتوبر 2006 وتحويل 
إلى  مسطرة  لتسوية  لقضائية 

تصفية قضائية.

باإلبقاء على  لسيد  ملهدي شبو 

قاضيا منتدبا و لسيد  مال متشوق 

عالوي  و لسيد  عنه،  نائبا  قاضيا 

إبر هيم سند4كا.

باعتبار تاريخ  لتوقف عن  لدفع 

هو  لتاريخ  ملحدد في  لحكم  لقا�سي 

بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية.

ضم  لصائر إلى مصاريف  ملسطرة 

و عتبارها  متيازية في  الستخالص.

بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بقوة  لقانون.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

 لتصريح بد4ونهم للسند4ك بعنو نه 

ب  :  بر هيم  لعالوي  لكائن   آلتي 

ض.ب 73 زنقة قصر  لبلد4ة  ملد4نة 

قائمة  ضمن  أكاد4ر،   لجد4دة 

مرفقة  تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة 

شهرين  أ ل  د خل  وذلك  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذ   إلشعار بالجريدة 

 582 و   563 للمو د  طبقا    لرسمية 

721 من  720 و  719 و   7632 و  و 

هذ   أل ل  ويمدد  مدونة  لتجارة. 

بشهرين بالنسبة للد ئنين  لقاطنين 

خارج  ململكة  ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء : إدريس  لز هيد

108

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر

ملف معالجة صعوبات  ملقاولة

رقم : 2020/8303/11

شركة فندق قصر  لسالم تارود نت

 IMMO ET D’EXPLOI DE

 L’HOTEL SALAM DE

TAROUDANT

إشعار
 12  : رقم  بمقت�سى  لحكم 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ   لصادر 

رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2019/8303/11

 لتجارية بأكاد4ر.
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طل2  قبول  بعدم   : في  لشكل 
إلى  ملسيف4ن وقبول  تمد4د  ملسطرة 

مسطرة  بفتح   : في  ملوضوع   لباقي 

»شركة  في حق   لتصفية  لقضائية 

تارود نت«  قصر  لسالم  فندق 

 IMMO ET D’EXPLOI DE L’HOTEL

SALAM DE TAROUDANT  لكائن 

باملدنية  لجد4دة  مقرها  ال تماعي 

في  لسجل  و ملقيدة  بتارود نت 

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمر كش 

تحت رقم 2027.

بتحد4د فتفة  لتوقف عن  لدفع 

عن  شهر   لسابقة  عشر  ثمانية  في 

بتعيين  لسيد  هذ   لحكم  صدور 

منتدبا،  قاضيا  مصطفى  دحمو 

و لسيد خالد  لعظيمي نائبا له.

بخوش  حسن  بتعيين  لسيد 

مباشرة  في  مهمته  وتحد4د  سند4كا 

كما  إ ر ء ت  لتصفية  لقضائية 

قانونا مع وضع  عليها  هي منصوص 

تقارير يعرض فيها  ملر حل  لتي  تبعها 

في ذلك.

بشمول  لحكم بالنفاذ  ملعجل.

مصاريف  إلى  وضم  لصائر 

في  و عتبارها  متيازية   ملسطرة 

 الستخالص.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

 لتصريح بد4ونهم للسند4ك بعنو نه 

حسن بخوش  لكائن بعمارة   :  آلتي 

زنقة  لحاج   هضار  لطابق  ألول 

أحمد  خنوش قبالة  لشركة  لعامة 

لألبناك  لحي  لصناعي   ملغربية 

ضمن قائمة تتضمن  ملبالغ  أكاد4ر، 

وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 

هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا 

582 - 719 - 720 - 721 من  للمو د 

هذ   أل ل  ويمدد  مدونة  لتجارة 

للد ئنين  لقاطنين  بالنسبة  شهرين 

خارج  ململكة  ملغربية.

حرر بأكاد4ر بتاريخ 3 فبف 4ر 2021.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

109

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر

مصلحة كتابة  لضبط

شركة بالن سيففيس

ملف رقم : 2012/10/1237

بيان
بإ4د ع قائمة  لد4ون

 ملادتان 732 و733 مدونة  لجارة

 لتصفية  لقضائية
د ئني  لتصفية  علم  في  ليكن 

سيففيس  بالن  لشركة   لقضائية 

13 سيدي علي كويجان   لكائن برقم 

تم  أن  لد4ون  لتي  أكاد4ر  تالبف ت 

بكتابة  قائمتها  قد وضعت  تحقيقها 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

صعوبات  ملقاولة(  )مكت2  بأكاد4ر 

عليها  شخص  الطالع  لكل  ويمكن 

بكتابة  لضبط وتقد4م ما لد4ه من 

شكاوى للقا�سي  ملنتدب د خل أ ل 

هذ   لبيان  نشر  تاريخ  من  4وما   15

بالجريدة  لرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

110

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر

مصلحة كتابة  لضبط

شركة  در ر

ملف رقم : 2013/10/2126

بيان
بإ4د ع قائمة  لد4ون

 ملادتان 732 و733 مدونة  لجارة

 لتصفية  لقضائية
د ئني  لتصفية  علم  في  ليكن 

 لقضائية لشركة  در ر   لكائن مقرها 

عمارة  در ر  محمد  لخامس  شارع 

أكاد4ر أن  لد4ون  لتي تم تحقيقها قد 

وضعت قائمتها بكتابة  لضبط لدى 

)مكت2  بأكاد4ر   ملحكمة  لتجارية 

لكل  ويمكن  صعوبات  ملقاولة( 

شخص  الطالع عليها بكتابة  لضبط 

وتقد4م ما لد4ه من شكاوى للقا�سي 

 ملنتدب د خل أ ل 15 4وما من تاريخ 

نشر هذ   لبيان بالجريدة  لرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

111

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر
ملف معالجة صعوبات  ملقاولة

رقم : 2020/8303/82
شركة مصبف ت طانطان

إشعار
 09  : رقم  بمقت�سى  لحكم 
 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   لصادر 
رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2020/8309/82

 لتجارية بأكاد4ر.
مخطط  الستمر رية  بفسخ 
مصبف ت  شركة  لفائدة   ملحصور 
رقم  بمو 2  لحكم  طانطان 
4نا4ر   27 بتاريخ  2015/05  لصادر 
 2015/31/2327 بامللف رقم   2015
بالتصفية  مو  هتها  في  و لحكم 
عبد  على  لسيد  باإلبقاء   لقضائية 
منتدبا،  قاضيا   للطيف  ملحمدي 
وبتعيين  لسيد عمر  لر �سي نائبا له 
وباإلبقاء على  لسيد  لحسين إدحلي 
باعتبار  سند4كا للتصفية  لقضائيةـ 
تاريخ  لتوقف عن  لدفع هو  لتاريخ 
بفتح  في  لحكم  لقا�سي   ملحدد 

مسطرة  لتسوية  لقضائية.
ضم  لصائر إلى مصاريف  ملسطرة 

و عتبارها  متيازية في  الستخالص.
بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بقوة  لقانون.
من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 
 لتصريح بد4ونهم للسند4ك بعنو نه 
:  لحسين  دحلي   لكائن شارع   آلتي 
د ر  4ليغ  عمارة  إسماعيل  موالي 
أكاد4ر،    312 رقم   لطابق  لثالث 
ضمن قائمة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة 
أ ل  د خل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
تاريخ نشر هذ   إلشعار  شهرين من 
 563 بالجريدة  لرسمية طبقا للمو د 
 721  -  720  -  719  -  632  -  528  -
من مدونة  لتجارة ويمدد هذ   أل ل 
للد ئنين  لقاطنين  بالنسبة  شهرين 

خارج  ململكة  ملغربية.
4نا4ر   26 بتاريخ  بأكاد4ر  حرر 

.2021
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

112

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر
مكت2  لسجل  لتجاري
ملف رقم : 06/2021

حساب خصو�سي : 1952 م
بيع حق كر ء محل تجاري

بمقت�سى عقد بيع حق كر ء محل 
ذ/  دريس  بمكت2  تجاري  ملحرر 
أكاد4ر  ملصحح  بهيئة  محام  معتوق 

 إلمضاء بتاريخ 2 سبتمبف 2020.
شركة  تصاالت  بمو به  باعت 
ممثلها  شخص  في  ش.م   ملغرب 
محمد   لقانوني  لسيد  لعيادي 
حق كر ء  ملحل  لتجاري وهو عبارة 
MAGASIN  لكائن  مستودع  عن 
شارع  إلمام   50 رقم  أسفل  ملنزل 
 لبوخاري حي  4ر ك بو ركان أكاد4ر، 
ملوك  بن  حسن  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
قدره  إ مالي  بثمن   J295281 رقم 

350.000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  لكل ذي مصحلة  يعلن   لضبط 
ضبط  بمكت2  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر د خل أ ل 
)15(  ملو لية  4وما  عشرة   لخمسة 
من   82 للنشرة  لثانية طبقا للمادة 

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

19 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر
مكت2  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2021/01
حساب خصو�سي 1888 م

تفويت أصل تجاري
بمو 2  لعقد  لعرفي  ملصحح 
.2020 ديسمبف   16 بتاريخ   إلمضاء 
في   TALMATE فوتت بمو به شركة 
ش.م.ق و ملسجلة بالسجل  لتجاري 
باملحكمة  لتجارية بأكاد4ر تحت رقم 
ب  9655  ألصل  لتجاري  لكائن 
 APPART BEACH LOT FOUNTY
 N°03 SECTEUR HOTEL GOLDEN
C SONABA AGADIR لفائدة شركة
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 SOUSS HOSPITALITY في ش.م.ق 

و ملسجلة بالسجل  لتجاري باملحكمة 

 22703 رقم  تحت  بأكاد4ر   لتجارية 

بثمن إ مالي قدره 1315000 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 

ضبط  بمكت2  تسجل   لتعرضات 

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر د خل أ ل 

)15(  ملو لية  4وما  عشر   لخمسة 

من   82 للنشرة  لثانية طبقا للمادة 

مدونة  لتجارة.

تحت  ميع  لتحفظات

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

121 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر

مكت2  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2021/02

حساب خصو�سي 1902

تفويت أصل تجاري

بمو 2  لعقد  لتوثيقي  ملؤرخ 

فوت  لسيد   .2020 ديسمبف   30 في 

بطاقته  لوطنية  عماد  لسا24 

SJ9835  ميع  ألصل  لتجاري 

 لكائن ب 2 شارع سيدي عبد هللا بن 

و ملسجل  أكاد4ر  حي  لسالم  حسين 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

لفائدة   63128 رقم  تحت  بأكاد4ر 

 لسيد ماردو�سي بريز بطاقة  لوطنية 

EE718757 وذلك بثمن إ مالي قدره 

200000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط  بمكت2  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر د خل أ ل 
)15(  ملو لية  4وما  عشر   لخمسة 
 82  ،83 للنشرة  لثانية طبقا للمادة 

و102 من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

تحت  ميع  لتحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

122 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر
مكت2  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2021/05
حساب خصو�سي 1938

بيع أصل تجاري
بمو 2  لعقد  لتوثيقي  ملؤرخ 
بتاريخ 31 ديسمبف 2020. باع بمو به 
مصطفى  لر في،  لحامل   لسيد 
 JB281082 لبطاقة  لتعريف  لوطنية
للصيدلية  لكائنة   ألصل  لتجاري 
ب حي  دور ن  ورير أكاد4ر و ملسجلة 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
لفائدة   56870 رقم  تحت  بأكاد4ر 
 لسيد  لياس بغتول،  لحامل لبطاقة 
 BH232285 رقم   لتعريف  لوطنية 

بثمن إ مالي قدره 220000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط  بمكت2  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد4ر د خل أ ل 
)15(  ملو لية  4وما  عشر   لخمسة 
من   82 للنشرة  لثانية طبقا للمادة 

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

تحت  ميع  لتحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

123 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعوبات  ملقاولة
ملف تسوية قضائية للشركة 

  ملغربية للمطاعم و لتموين
و ملو د  ألولية

ملف رقم 2020/11
حساب رقم 19

إشعار
 بمقت�سى  لحكم  لصادر عن  ملحكمة

 31 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 
في  مللف  لتجاري   2020 ديسمبف 
عدد  حكم   2020/8302/22 عدد 

.2020/69
قضت  ملحكمة  لتجارية بالرباط 
مسطرة  لتسوية  لقضائية  بفتح 
للشركة  ملغربية للمطاعم و لتموين 
 SMRPA GESTION و ملو د  ألولية 
بالسجل  DELEGUEE  ملسجلة 
رقم  تحت  بهذه  ملحكمة   لتجاري 

92259 من  لسجل  لتحليلي.

باعتبار تاريخ  لتوقف عن  لدفع 

شهر   عشر  في  لثمانية  محدد  

 لسابقة لتاريخ هذ   لحكم.

بتعيين  لسيدة  ميلة  لسعدي  

عبو  ليلى  و لسيدة  منتدبة  قاضية 

للنيابة عنها.

بوظهر  نجوى  وتعيين  لسيدة 

وإعد د  تسييف  ملقاولة  ملر قبة 

و القتصاد4ة  تقرير  ملو زنة  ملالية 

من   595 للمادة  طبقا  و ال تماعية 

 1 بـ  مقرها  و لكائن  مدونة  لتجارة 

شارع ضياء  لرحمان سكتور 1 بلوك 

ج  لسوي�سي  لرباط.

نصرح بكون هذ   لحكم مشمول 

بالنفاذ  ملعجل بقوة  لقانون.

 وعليه فاملطلوب من  لد ئنين  لتصريح

ضمن  للسند4ك  ملعين  بد4ونهم 

قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة 

أ ل  د خل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذ   نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء 

مع  بالجريدة  لرسمية   الشعار 

بالنسبة  بشهرين  هذ   أل ل  تمد4د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة 

 ملغربية طبقا للمو د 582 و 720 من 

مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 لطابع و لتوقيع

115

 ملحكمة  لتجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/26

حساب رقم : 2912
 لطرف  ألول :

 سلمى  لقر�سي، رقم بطاقة  لتعريف
 لوطنية D12082 مغربية  لجنسية.

 لطرف  لثاني :
 مريم  ولغازي، رقم بطاقة  لتعريف
 لوطنية AE161265 مغربية  لجنسية.

 DINO  :  ألصل  لتجاري 
.BOUTIQUE

 لعنو ن : رقم 12 زنقة موالي عبد 
 لعزيز حسان  لرباط.

رقم  لسجل  لتجاري : 39662.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

 (15( بالرباط إلى غا4ة خمسة عشر 

4وما من صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

5 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/03

حساب رقم : 3121

 لطرف  ألول :

رقم  ميشيل هنفي  يف ر شولت، 

فرن�سي   A029212Y بطاقة  إلقامة 

 لجنسية.

 لطرف  لثاني :

  دريس نا م، رقم بطاقة  لتعريف

 لوطنية QA120280 مغربي  لجنسية.

و بات  سناك   :  ألصل  لتجاري 

 كل خفيفة.

 لعنو ن :  لصخيف ت إقامة  4مان 

عمارة 6-2  لطابق  لسفلي.

رقم  لسجل  لتجاري : 98192.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

 (15( بالرباط إلى غا4ة خمسة عشر 

4وما من صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129996

حساب رقم : 11699
بيع نصف مشاع ألصل تجاري

باع :

 لسيد  ملختاري  الل،  لحامل 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

.BH222392

لفائدة : 

حميد،  لحامل   لسيد  لباز 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

.BL22955
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لألصل   %50  لنصف  ملشاع 
تا ر   لتجاري،  لذي هو عبارة عن 
بالجملة،  نصف  مجففة  فو كه 
 لكائن بالد ر  لبيضاء، رقم 91، شارع 
و ملسجل  حي  لفرح،   لحز م  لكبيف، 
بالد ر  لبيضاء،  بالسجل  لتجاري 

تحت رقم : 208986.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
بمكت2  لضبط باملحكمة  لتجارية، 
بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 
أ ل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

4وما  ملو لي للنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

رئيس كتابة  لضبط

95 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130032
حساب رقم : 12108

بيع أصل تجاري
باع :

 لسيد محمد علي  حمد مريشد، 
رقم  لبطاقة  إلقامة   لحامل 

.K002968W
لفائدة : 

مي�سى،  لحامل   لسيد  حمد 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

.H800293
 لسيدة حليمة لبسابس،  لحاملة 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

.W800678
بنسبة  لنصف  بينهما  بالتساوي 
مجموع  ألصل  منهما،  و حد  لكل 
 لتجاري،  لذي هو عبارة عن مقهى، 
CAFE SHADOWES  لكائن   ملسمى 
بالد ر  لبيضاء، شارع مقد د لحريزي 
 ،120-138-136 رقم  حي  لهدى 
بالد ر  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

 لبيضاء، تحت رقم : 312252.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
بمكت2  لضبط باملحكمة  لتجارية، 
بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 
أ ل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

4وما  ملو لي للنشرة و ألولى و لثانية.
 لنشرة  ألولى

رئيس كتابة  لضبط

96 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130026

حساب رقم : 12363
تفويت  ألصل  لتجاري

فوت :

فاخر،  لحامل  هشام   لسيد 

 ،GA27195 رقم  للبطاقة  لوطنية 

بالد ر  فاخر«  لكائنة  »صيدلية 
رقم   1 تجزئة  لربح  لزنقة   لبيضاء 

بالسجل  سيدي مومن  ملسجلة   12

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

.291882

لفائدة : 

هند  مبفكي،  لحاملة   آلنسة 

 IB208297 رقم  للبطاقة  لوطنية 

صيدالنية  لقاطنة بالفقيه بن صالح 

حي  قليمة زنقة سطات رقم 20..
مجموع  ألصل  لتجاري  ملتكون 

بالد ر  لبيضاء  من صيدلية  لكائنة 
تجزئة  لربح  لزنقة 1 رقم 12 سيدي 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل  مومن، 

بالد ر  لبيضاء،  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 291882.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 

بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 

أ ل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

4وما  ملو لي للنشرة و ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

97 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130052

حساب رقم : 12282
تفويت أصل  لتجاري

فوت :

سقاط،  لحامل  محمد   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.B383050

إلى :

شركة  فارماكوفا، شركة محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد،   ملسؤولية، 

بالد ر  لبيضاء،  مقرها  ال تماعي 

حي  أللفة، )سابقا ممر E تجزئة س، 
حاليا شارع و د تنسيفت   )152 رقم 
ممثلة في شخص مسيفتها   ،52 رقم 
سفيستاكوفا  4اسمين   لسيدة 
بئف   720 رقم  بالقنيطرة   لساكنة 
لبطاقة   لر مي  لشرقية  لحاملة 

.G991366 لتعريف  لوطنية رقم 
مجموع  ألصل  لتجاري  من 
حي  أللفة،  بالد ر  لبيضاء   ملو ود 
 (152 E تجزئة س، رقم  )سابقا ممر 

حاليا شارع و د تنسيفت رقم 52.
بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
بالد ر  لبيضاء،  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 181322.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 
بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 
أ ل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

4وما  ملو لي للنشرة و ألولى و لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

98 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130056
حساب رقم : 12287

تفويت  زئي ألصل تجاري
باع :

ذ ت  شركة   ،CBRE SARL
برأسمال  محدودة  مسؤولية 
مسجلة  درهم،   100.000 قدره 
سجل  لد ر  لبيضاء  في 
و  125957 رقم  تحت   لتجاري 
مقرها   ،ICE001529525000035
شارع  ملسيفة   ،97  :  ال تماعي 

 لخضر ء،  لد ر  لبيضاء.
لفائدة :

شركة   ،CBRE GWS SARL
برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذ ت 
درهم،   1.867.000 قدره 
سجل  لد ر  لبيضاء  في  مسجلة 
و  226777 رقم  تحت   لتجاري 
ومقرها   ،ICE002189908000095
 ال تماعي : 29، شارع  ون  وريس، 

غوتيي،  لد ر  لبيضاء.

 ألصل  لتجاري  لذي تم بيعه : بيع 

 FACILITY زء من  لنشاط  لتجاري 

ذوي  و لزبناء   MANAGEMENT

و ميع  ألصول  مللموسة   لصلة، 

متكامال من  ألصل   لتي تشكل  زء 

وعقود  لتوظيف   لتجاري،  لعقود، 

للموظفين،  لخصوم،  لتكاليف 

و ملصاريف قبل تاريخ  لسريان.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت2  لضبط باملحكمة  لتجارية، 

بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 

أ ل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

4وما  ملو لي للنشرة و ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

99 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130060

حساب رقم : 12292

صدقة حق  لرقبة مع  الحتفاظ 

بحق  النتفاع ألصل تجاري

تصدق  لسيد  لحسن  وسرغين، 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم J807212 لفائدة  لسيدة فاطمة 

لبطاقة  لتعريف  بوطعم،  لحاملة 

B262019  ألصل  رقم   لوطنية 

بالد ر  لبيضاء،   لتجاري  لكائن 

متجر  قيسارية  لحفاري،    لفد ء، 

رقم 181، نشاطه  لتجاري  ملجوهر ت 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 

 لتجارية تحت رقم 212390.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 

مكت2  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

4وما   )15( د خل أ ل خمسة عشر 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

100 مكرر
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130062

حساب رقم : 12529
بيع أصل تجاري

باع  لسيد شهيد هشام،  لحامل 

رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

علي،  زمامة  و لسيد   ،BE239626

للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
رقم BE225252 ؛

لفائدة  لسيد حاط روحو مهدي، 

للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
BE228878،  لسيد  لبوشيتي  رقم 

للبطاقة  لوطنية  أحمد،  لحامل 

BE227203،  لسيد  رقم  للتعريف 

للبطاقة  علي،  لحامل  بوشامان 

 ،BE622066  لوطنية للتعريف رقم 

لبيع  ألقمشة   ألصل  لتجاري 

بالد ر  و الكسسو ر ت،  لكائن 
67، زنقة ستف سبورغ،   لبيضاء رقم 

و ملسجل  و19   17  -  15 متا ر رقم 

بالد ر  لبيضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 379668 و255356.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 

مكت2  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

4وما   )15( د خل أ ل خمسة عشر 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

101 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130008
رقم حساب : 11826

بيع حق إ4جار
باع ورثة أكناو عبد  لكريم وهم :

وطنيتها  رقم  زينه  أمهيل   لسيدة 

.B206323

 لسيدة أكناو رشيدة رقم وطنيتها 

.BE722252

 لسيدة أكناو  ميلة رقم وطنيتها 

.BE737271

 لسيدة أكناو خد4جة رقم وطنيتها 

.BE623823

 لسيدة أكناو فاطمة رقم وطنيتها 
.BE555799

DECOMART لفائدة  لشركة  ملسماة 
ممثلها  لقانوني  شخص  في   PRO
  لسيد  لقد4وي  الدري�سي رقم وطنيته
B276552 و لسيد  لقد4وي  دري�سي 
عبد هللا رقم وطنيته B206292  ملحل 
شارع حمان  لفطو كي   90 بـ   لكائن 
بدرب عمر  لد ر  لبيضاء و ملسجلون 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

بالد ر  لبيضاء :
 263732 رقم  تجاري  سجل 
263730 وسجل  وسجل تجاري رقم 

تجاري رقم 263732.
تسجل  فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 
بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 
عشر  خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء 

4وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

7 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130022
رقم حساب : 12252
تفويت  ألصل  لتجاري

ش.م.م  »موهمان«  شركة  فوتت 
ومقرها  درهم   3.000.000 رأسمالها 
 228  ال تماعي كائن بالد ر  لبيضاء 
يعقوب  ملنصور  ملسجلة  شارع 
 26579 بالسجل  لتجاري تحت رقم 
4مثلها مسيفها  لسيد محمد موهمان 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.B239026 رقم
»علف  لساحل«  شركة  لفائدة 
درهم  100.000.000 رأسمالها   ش.م 
ومقرها  ال تماعي كائن بكلم 28 طريق 
 لجد4دة حد  لسو لم  ملسجلة بالسجل 

 لتجاري ببفشيد تحت رقم 1619.
مجموع  ألصل  لتجاري  ملتكون 
من تجارة  ألعالف للماشية و لدو  ن 
و لصيصان ومعد ت  لتفبية  ملتو  د 
يعقوب  شارع   228 بالد ر  لبيضاء 
بالسجل  لتجاري   ملنصور  ملسجل 
بالد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 26579.

تسجل  فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكت2  لضبط 
بالد ر  مكت2  لسجل  لتجاري 
عشر  خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء 

4وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
صدقة أصل تجاري

ملف رقم 2020/100
ذ  تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 علي  لسرغيني موثق بمكناس بتاريخ
 30 و31 4نا4ر 2020 و لكتاب  مللحق 

له بتاريخ 26 فبف 4ر 2020.
تيز وي  فطيمة  تصدقت  لسيدة 
 D 177830 وعدد  ت  ب   لحاملة 
البطريوز  لحي   5 رقم   لساكنة 

 لصناعي م ج مكناس.
للسيد عز  لعرب 4وسفي  لحامل 
ب ت وعدد D269208  لساكن زنقة 
25 حي حسان بن نعمان م ج  1 رقم 

مكناس.
ذ   ستعمال   ألصل  لتجاري 
EXPLOITANT MILK BAR  لكائن 
وشارع  شارع  لسعد4ين  ز وية 
تحت  مكناس   7 متجر  طفيل   بن 
تحد4د  وتم   POINT BLEU  سم 
قدره  بثمن   مالي  قيمة  لصدقة 

100.000 درهم.
لذلك فإن  ميع  لتعرضات 4ج2 
باملحكمة  بكتابة  لضبط  أن توضع 
 لتجارية بمكناس د خل أ ل خمسة 
صدور  تاريخ  من  4وما   )15( عشرة 

 لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

71 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

محرر  توثيقي،  عقد  بمقت�سى 
سهام  دري�سي  طرف  ألستاذة  من 
بتاريخ بمكناس  موثقة  قيطوني، 

 30 ديسمبف 2020، مسجل بمكناس 
تحت مر  ع   ،2021 4نا4ر   5 بتاريخ 
كناش  إل4د ع   :  لتسجيل  لتالية 
202000393156028  مر  عدد 
باالستخالص 35695/2020 توصيل 
و لذي   2021726029 عدد  باالد ء 
فقيه  هشام  باع  لسيد  بمقتضاه 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بفرنسا  قاطن   ،D331530 رقم 
وسكناه باملغرب بزنقة  لسكة رقم1 
لفائدة  لسيد  وذلك  مكناس  قصة 
لبطاقة  بنيخلف  لحامل  4وسف 
 ،CD233629 لتعريف  لوطنية رقم 
سكناه إقامة  لفرح بلوك س  لشقة 
7 حي  ألد رسة شارع  لحاج مصطفى 
شر ء  منه  قبل  و لذي  فاس،  لحلو 
سابقا  ميع  ألصل  لتجاري، 
 1  لكائن بمكناس زنقة  لسكة رقم 
تحت  كصيدلية   لقصبة  ملستغل 
 سم صيدلية مشور و ملقيد بالسجل 
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمكناس 
بجميع  وذلك   22536 عدد  تحت 
بثمن  و ملعنوية  عناصره  ملاد4ة 
إ مالي قدره ونها4ته 700.000 درهم.
فعلى د ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن 
4تقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل 
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمكناس 
نشر  تاريخ  من  4بتدئ  أ ل  د خل 
 إلعالن  ألول 4نتهي في  ليوم  لخامس 

عشر من نشر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

72 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن بتصفية  لحسابات 

 لخصوصية  ملتقادمة
يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة 
بو دة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
أنه بناء على ظهيف 3 ربيع  آلخر 1355 
 381 و لفصلين   )1936 4ونيو   23(
و382 من قانون  اللتز مات و لعقود 
فإن  ميع  ملبالغ  ملودعة بالحسابات 
 15 بم�سي  و ملتقادمة   لخصوصية 
سنة عن تاريخ آخر عملية صرف أو 
إ4د ع أ ريت عليها قد تم إحصائها
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بلغت  تفصيلية  قو ئم  في  وتضمينها 
إلى  لنيابة  لعامة  منها  نسخة 
باملحكمة  لتجارية بو دة مجموعها 
له  من  كل  وعلى  درهم   26959.89
مبلغ  أو  ستف اع  سح2  في   لحق 
من  ملبالغ  لسالفة  لذكر أن 4تصل 
باملحكمة  كتابة  لضبط  بمصلحة 
4تعدى  ال  أ ل  في  بو دة   لتجارية 
تاريخ  لنشر  من  أشهر  بتد ء  ستة 
وعند مرور  أل ل  ملذكور تصيف  ملبالغ 
في  لحسابات  لخصوصية   ملودعة 
لخزينة  لدولة  كسبا   ملتقادمة 
وسيعمل على تحويلها للخزينة  لعامة 

طبقا للقانون.
رئيس مصلحة  كتابة  لضبط

21

 ملحكمة  لتجارية بو دة
مستخرج عقد شر ء أصل تجاري

ملف  لبيع عدد : 2021/10
حساب عدد : 1686

حرره  شر ء  عقد  بمقت�سى 
بد ئرة  لالشهاد   لعدالن  ملنتصبان 
قسم  بو دة   ملحكمة  البتد ئية 
قضاء  ألسرة محمد ميموني وبلقاسم 
 ،2017 4وليو   11 بتاريخ  بوكنيفي 
سجل بو دة في 12 4وليو 2017، باع 

 لسيد ن.
بحي  :  لساكن  محمد  لدخي�سي 
 1 رقم  أم  لربيع  و د  زنقة   لتقدم 

و دة.
بحي  4حي  ملنا4ني  لساكن  للسيد 
 لحسني زنقة  لعروبة رقم 15 تجزئة 

 ملحر�سي و دة.
بطريق  عتبة  لدكان  حق   ميع 
عطية قيسارية  لفتح رقم 22 و دة، 
بثمن   لغيف مقيد بالسجل  لتجاري، 

قدره 150.000 درهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه 
4وما  ملو لية   )15( عشرة  خمسة 
 82 للمادة  تطبيقا   - للنشرة  لثانية 

من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

73 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
مستخرج عقد تقد4م أصل تجاري

حصة في شركة
ملف عدد : 11/2021

حساب رقم : 1687
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 ديسمبف   30 بتاريخ   المضاء 
4نا4ر   6 بتاريخ  إلكتفونيا  مسجل 
2021، قدم  لسيد بغد دي  لحسين 
ساحة  ملسيفة  بتاوريرت  :  لساكن 

 لخضر ء 1399.
حصة في  لشركة :

 PHARMACIE BARHDADI
SARL AU في طور  لتأسيس بو سطة 
بغد دي  ممثلها  لقانوني  لسيد 

 لحسين.
و لكائن  أصله  لتجاري   ميع 
ساحة  ملسيفة   1399 بتاوريرت 
 لخضر ء،   ملقيد بالسجل  لتجاري 
رقم  تحت   21/06/1992 بتاريخ 
و ملخصص  تحليلي،   32696
تقد4م  تم  وقد  الستغالل صيدلية، 
 100.000 بمبلغ   الصل  لتجاري 

درهم.
4تعين على كل د ئن غيف مقيد أن 
أ ل  د خل  باملبلغ  ملستحق  4صرح 
4وما  ملو لية   )15( عشرة  خمسة 
للنشر  لثاني  ملنصوص عليه في  ملادة 
كتابة  لدى  مدونة  لتجارة  من   83

 لضبط باملحكمة  لتجارية بو دة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

74 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة

في أصل تجاري
ملف عدد : 2021/12

حساب رقم : 1688
حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ سد دي  محمد    ألستاذ 
بو دة  مسجل   ،2021 4نا4ر   8
2021، باعت  لسيدة  4نا4ر   8 بتاريخ 
 لزهوري خد4جة  لساكنة بحي  لنور 
5 رقم  طريق عين بني مطهر زنقة س 

2 و دة.
للسيد  ملهدي كريم  لساكن بحي 
 لزيتون تجزئة  لطلحاوي زنقة  لرشد 

رقم 1 و دة.

حقوقها  ملشاعة  ملتمثلة   ميع 
في نصف  ألصل  لتجاري  ملعد لبيع 
سوق  بو دة،   ملجوهر ت،  لكائن 
بالسجل  32،  ملقيد  رقم   لركابين 
تحت   1999 4ونيو   2  لتجاري بتاريخ 
إ مالي  بثمن  تحليلي،   21216 عدد 

قدره 250.000 درهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بوحدة د خل أ ل أقصاه 
4وما  ملو لية   )15( عشرة  خمسة 
 82 للمادة  تطبيقا   - للنشرة  لثانية 

من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

75 مكرر

 ملحكمة   لتجارية بو دة
ملف عدد : 13/2021
حساب عدد : 1692

إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 
مشاعة في أصل تجاري

تجاري  أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 
عبو  ملحامي  محمد  حرره  ألستاذ 
ديسمبف   28 بتاريخ  و دة  بهيئة 
بتاريخ مصحح  إلمضاء   ،2013 
بو دة  مسجل   2013 ديسمبف   27  

بتاريخ 27 4نا4ر 2012، باع  لسيد :
بو دة  كريم  بر هيم  لساكن 

بزنقة عبد هللا بلهاشمي رقم 6.
لحسن  لساكن  كريم   : للسيد 

بو دة بزنقة عبد هللا بلهاشمي.
 ميع حقوقه  ملشاعة  ملتمثلة في 
نصف  ألصل  لتجاري للدكان  لكائن 
بو دة بز وية شارع  لضابط بلحسين 
وزنقة صفرو رقم  لدكان 202،  لغيف 
مقيد بالسجل  لتجاري، بثمن إ مالي 

قدره 180000.00 درهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
أقصاه   لتجارية بو دة د خل أ ل  
للنشرة  4وم  ملو لية  عشر  خمسة 
من مدونة   82  لثانية تطبيقا للماد 

 لتجارة.
  لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

76 مكرر 

املحكمة التجارية بفاس
شركة مقاولة  لتازي  لطي2

نشر  لقر ر  لقا�سي بفتح مسطرة 

 لتسوية  لقضائية

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

أنه :

2021 صدر قر ر  4نا4ر   25 بتاريخ 

محكمة  الستئناف  لتجارية  عن 

رقم  في  مللف   06 رقم  تحت  بفاس 

بإلغاء  ق�سى   2020/8301/12

 لحكم  ملستأنف و لحكم من  د4د 

مسطرة  لتسوية  لقضائية  بفتح 
مقاولة  لتازي  شركة  حق  في 

مقرها  ال تماعي   لطي2  لكائن 

 2 بعمارة أ  لطابق  ألول  لشقة 

شارع  لجيش  مللكي فاس و ملسجلة 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تعيين  مع   20923 رقم  بفاس تحت 

قاضيا  بولعيون  محسن   ألستاذ 

منتدبا و لسيد عبد  لعزيز  لعبودي 

عمليات  لتسييف  بمر قبة  سند4كا 

 وبتحد4د تاريخ  لتوقف عن  لدفع في

30 أكتوبر 2019.
عن رئيس كتابة  لضبط

أمضاء : صفاء وحي

17

 ملحكمة  لتجارية بفاس

شركة  نان تازة

نشر  لحكم  لقا�سي بفتح مسطرة 

 لتسوية  لقضائية

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

أنه :

صدر   2021 فبف 4ر   3 بتاريخ 

عن  ملحكمة  لتجارية  حكم 

رقم  في  مللف   02 رقم  تحت  بفاس 

بفتح  ق�سى   2020/8302/115

حق  في  مسطرة  لتسوية  لقضائية 

شركة  نان تازة في شخص ممثلها 

بطريق  مقرها  ال تماعي   لقانوني 

تازة فاس كلم 2,2 و ملسجلة بالسجل
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بتازة  باملحكمة  البتد ئية    لتجاري 
تحت رقم 959 مع ما 4تفت2 عن ذلك 
من آثار قانونية وتحد4د تاريخ توقفها 
بتاريخ مؤقتة  بصفة   عن  لدفع 
2019 مع تعيين  ألستاذ  16 ديسمبف 
منتدبا  قاضيا  بولعيون  محسن 
و ألستاذ عبد  لقادر بنعدو نائبا عنه 
و لخبيف حسن  لخلوفي سند4كا 4تولى 
وإعد د  عمليات  لتسييف  مر قبة 
و القتصاد4ة  تقرير  ملو زنة  ملالية 
و قتف ح  لحل  للشركة  و ال تماعية 

 ملناس2 لتصحيح وضعيتها.
عن رئيس كتابة  لضبط

 إلمضاء : بشرى  لعرجي

18

 ملحكمة  لتجارية بفاس
ملف  لبيع رقم 2021/07/2

حساب  رقم  2810
بيع أصل تجاري

أسماء  بمقت�سى عقد توثيقي ذة. 
خوالني حسني  ملوثقة بفاس بتاريخ 
 00/1/1900  /  2021 4نا4ر   13
باع   2021 4نا4ر   12 و ملسجل بتاريخ 
 G 268010 حسيني  صقلي  محمد 
تجزئة   2 بيفوت  شارع   :  لساكن 
للمشتفي  فاس   2  لزيتون  لزهور 
C 221282  لساكن  أناس بن  لون 
بنيس حي  لر حة فاس  تجزئة   165
 32288 رقم  بيع  الصل  لتجاري 
 2 أ  وحدة   232 رقم   : ب   لكائن 
صيدلية  عوينات  عوينات  لحجاج 
 1.200.000 قدره  بثمن   لحجاج 

درهم.
أ ل  د خل  وتقبل  لتعرضات 
من تاريخ  لنشرة  خمسة عشر 4وما  

 لثانية بالجريدة  لرسمية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

 لسيد  ملصطفى خطابي

13 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بفاس
ملف  لبيع رقم 7/3/2021

حساب رقم 2813
عمر  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  بفاس    سوس  ملوثق 

بتاريخ و ملسجل   2020 ديسمبف   31

باع ل لطيفة سامي   2021 4نا4ر   5  

ومن معها C233290  لساكن رقم 15 
زنقة 1 تجزئة  ألميف، شارع سان لوي 

فاس للمشتفي شركة KGPRO 4مثلها 

C525922  لساكن  كريم  لر ر جي 

 RC53589 فاس مسجلة تحت رقم 

لألصل  لتجاري  تجاري  أصل   بيع 

رقم 22062  لكائن ب : رقم 3 عمارة 

بناني سميفس، زنقة  لحسيمة، فاس 

بثمن قدره 230.000.

أ ل  د خل  وتقبل  لتعرضات 

تاريخ  من  4وما   )15( عشر  خمسة 

 لنشرة  لثانية بالجريدة  لرسمية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

 لسيد  ملصطفى خطابي

14 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بفاس

ملف  لبيع رقم 2021/7/02

حساب رقم 2812

ذ.مجيدة  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  بفاس  مستعد  ملوثقة 

بتاريخ  و ملسجل   2020 3 ديسمبف 

8 ديسمبف 2020 :

بوكرن  فاطمة  باعت   :  لبائع 

زهور  تجزئة  C253256  لساكن 

تاركة رقم 92 تاركة مر كش.

عبد  لحق  لحاردي   :  ملشتفي 

تطنعلي  قصر  UB89603  لساكن 

كر مة  لريش.

بيع أصل تجاري رقم 66170.

مقهى بسمة  لنجاح   :  لكائن ب 

حي  لفتح إقامة بسمة رقم 77 زو غة.

بثمن قدره : 150.000 درهم.

أ ل  د خل  وتقبل  لتعرضات 

خمسة عشر 4وما من تاريخ  لنشرة 

 لثانية بالجريدة  لرسمية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

 لسيد  ملصطفى خطابي

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
إعالن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/2021
حساب رقم 1982

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2020 باع  لسيد سعيد  6 أغسطس 
للبطاقة  لوطنية   لفالحي  لحامل 
خالد  للسيد   AB222062  : رقم 
رقم  ب.ت.و.  ل   لفالحي  لحامل 
C233158،  ألصل  لتجاري  لكائن 
تيفلت،  حي  لفرح  مريرت  بزنقة 
باملحكمة   267 و ملسجل تحت عدد 
بجميع  بالخميسات   البتد ئية 
بثمن  و ملعنوية  عناصرهما  ملاد4ة 

قدره 120.000 درهم.
لذلك فإن  ميع  لتعرضات 4ج2 
باملحكمة  بكتابة  لضبط  أن توضع 
أ ل  د خل  بالخميسات   البتد ئية 
تاريخ صدور  من  4وما  خمسة عشر 

 لنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2021/1
حساب رقم : 6125

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
2020  ملنجز من طرف  ديسمبف   25
و ملودع  موثق،  ذ/محمد  ملزروعي 
بتاريخ  هذه  ملحكمة  ضبط  بكتابة 
منصف  باع  لسيد   2020 4نا4ر   5
 مين  نينو  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.Q192058 لوطنية رقم 
مريم  لعسالني  لحاملة  للسيدة 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.GK59278
 ألصل  لتجاري  ملسمى »صيدلية 
بتف ست  رمضان«  لكائن  عاشر 
بإنزكان،   125 رقم   569 زنقة 
باملحكمة  بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
 البتد ئية بانزكان تحت رقم 26308، 
و ملعنوية  عناصره  ملاد4ة  بجميع 

بثمن إ مالي قدره 200.000 درهم.

مصلحة  رئيس  يعلن  عليه  وبناء 
كتابة  لضبط لكل ذي مصلحة أن 
 لتعرضات على  لهبة  ملذكورة تودع 
د خل  هذه  ملحكمة  بكتابة ضبط  
15 4وما  ملو لية للنشرة  أ ل أقصاه 
مدونة  من   82 للمادة  طبقا   لثانية 

 لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

135 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2020/57
حساب رقم : 3382

أصل  لبيع  رسمي  عقد  بمو 2 
 2020 سبتمبف   28 تجاري  ملؤرخ في 
باع  لسيد  حمد همان وطنيته رقم 
كافة  ألصل  لتجاري   JH256029
تجزئة   6 برقم  للمحل  لكائن 
 الدريسية حي  فر ك تيزنيت  لخاص 
و ملسجل  بالتقسيط  ببيع  لد اج 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بتيزنيت تحت  لرقم  لتحليلي 16120 
رقم  وطنيته  نبفوش  توفيق  لفائدة 
ZT2378 وعزيز شنشان وطنيته رقم 

.C702196
بجميع عناصره  ملاد4ة و ملعنوية 
قدره  إ مالي  بثمن  قوم  و لذي 

100.000 درهم.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
ضبط   ملحكمة  البتد ئية  بمكت2 
عشر  أ ل  لخمسة  د خل  بتيزنيت 
للنشرة  لثانية  )15(  ملو لية  4وما 

طبقا للمادة 82 من مدونة  لتجارة.
تحت  ميع  لتحفظات

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

136 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة  لضبط
بيع أصل تجاري

2021/01
حساب عدد : 2259

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 لسر غنة أنه بمقت�سى عقد توثيقي 
مؤرخ في 16 نوفمبف 2020، ومسجل 
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بقلعة   ،2020 ديسمبف   30 بتاريخ 
أنو ر  4ت  باع  لسيد   لسر غنة 
 01 بتجزئة  الفاق  غا�سي  لساكن 
1218  ماعة سعادة مر كش،  رقم 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
سكينة  للسيدة   E593866 عدد 
شارع  بحي  ملسجد  بلقيد  لساكنة 
351  لد ر  لبيضاء،  لحامل  ب رقم 
عدد  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
BL101313،  ألصل  لتجاري  لكائن 
تعاونية   182 01، رقم  بتجزئة  لهناء 
قلعة  لسر غنة  ملخصص  تساوت 
 PHARMACIE لصيدلية تحت  سم 
بجميع عناصره  ملاد4ة   EL IDRISSI
و ملعنوية و ملسجل بالسجل  لتجاري 
 12762 رقم  تحت  بهذه  ملحكمة 

بثمن   مالي قدره 200.000 درهم.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
بمكت2  لضبط باملحكمة  البتد ئية 
بقلعة  لسر غنة د خل أ ل 15 4وما 

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 لسيد  بر هيم  قشو 

149 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
 ألستاذ حسن  لسالوي

موثق

إشهار بيع  أصل تجاري
محرر  توثيقي  عقد  بمو 2 

حسن  لسالوي  طرف  ألستاذ  من 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء  موثق 

باع  لسيد حميد   2020 4نا4ر  و20 

بالسجل  لتجاري   لر مي،  ملقيد 

تحت  باملحكمة  البتد ئية  لرماني 

أحمد  لفائدة  لسيد   ،2836 رقم 

كاوكاو مجموع  ألصل  لتجاري عبارة 

 2 بحي  لنهضة  عن صيدلية  لكائن 

رقم 183  لروماني بثمن إ مالي قدره 

260.000 درهم.
 لنشرة  ألولى

 ألستاذ حسن  لسالوي

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
 لسجل  لتجاري : 9170

ملف رقم : 2020/16
حساب رقم : 3020

إشهار بيع  أصل تجاري
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصحح 
 إلمضاء بتاريخ 23 4نا4ر 2020 تحت 
196 و197  ملسجل بإد رة  لتسجيل 
عنه  2020  ملؤدى  4نا4ر   22 بتاريخ 
رقم  وصل  حس2   لرسم  لقضائي 
تنازل   2020 4نا4ر   26 وتاريخ   3020
زر ي  لقاطن  بن   لسيد  بر هيم 
988  لصويرة  بتجزئة  لسقالة رقم 
لبطاقة  و لحامل  مغربي  لجنسية 
 69393  لتعريف  لوطنية تحت رقم 
محمد  ألشقر  لقاطن  للسيد  ن 
مغربي   ،36 رقم  بتجزئة  لرونق 
 لجنسية و لحامل لبطاقة  لتعريف 
عن  ن،   62523  لوطنية تحت رقم 
نصف  ألصل  لتجاري  لكائن بالرقم 
زياد  لتجزئة  بن  طارق  شارع   226
بالسجل  و ملسجل   المسة  لصويرة 
رقم  تحت  بهذه  ملحكمة   لتجاري 
قدره  إ مالي  بمبلغ  وذلك   9170

78.000 درهم.
أن  د ئني  لبائع  ملذكور  وعلى 
مكت2  إلى  بتعرضاتهم  4تقدمو  
 لسجل  لتجاري د خل أ ل 4بتدئ 
هذ   إلعالن  ألول  نشر  تاريخ  من 
من  عشر  في  ليوم  لخامس  وينتهي 

نشر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألول

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبى  لسجل  لتجاري
ملف رقم : 02/2019

إشهار عقد بيع  أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 

باملحكمة  البتد ئية بجرسيف :
بيع  ألصل  عقد  بمقت�سى  أنه 
4نا4ر   17 بتاريخ   لتجاري  ملؤرخ 
2015 أنه باع  لسيد إدريس  لبوطيبي 
بن بوطي2 بن علي لفائدة  لبوطيبي 
إدريس  ألصل  لتجاري بن  محمد 

  ملعد لبيع  ملو د  لغذ ئية بالتقسيط 

موضوع  بالتقسيط،  وبيع  لدقيق 

 15802085 رقم   دول  لضريبة 

و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت رقم 

1630، و لكائن شارع محمد  لخامس 

 رسيف.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

بجرسيف إلى غا4ة 415وما من صدور 

 لنشرة  لثانية طبقا ملقتضيات  ملادة 

82 من مدونة  لتجارة.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

24 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بجرسيف

شعبة  لسجل  لتجاري

تنازل عن أصل تجاري بغيف عوض

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تنازل  لسيد   2020 سبتمبف   30

لبطاقة  أسوس،  لحامل  4اسين 

 ،ZG102263 لتعريف  لوطنية رقم 

لفائدة  لسيدة زهرة  سوس،  لحاملة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

ZG17802 على كافة  ألصل  لتجاري 

عن  عبارة  هو  عوض  لذي  بغيف 

تجاري عنو نه قيسارية سوق  محل 

 لجمعة، تجزئة  لريف 9، شارع عبد 

و ملقيدة   ملومن بن علي،  رسيف، 

بالسجل  لتجاري تحت رقم 5252.

أن  أعاله  د ئني  ملذكور  فعلى 

4تقدمو  بتعرضاتهم بمصلحة  لسجل 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لتجاري 

بجرسيف د خل أ ل خمسة عشر 

تاريخ  لنشرة  من  4وما  بتد ء    )15(

من مدونة   82  لثانية طبقا للفصل 

 لتجارة.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

25 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بجرسيف
شعبة  لسجل  لتجاري
تنازل عن أصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
عياد  تنازل  لسيد   2020 نوفمبف   6
لبطاقة  لتعريف  لكحل،  لحامل 
لفائدة   ،Z29522 رقم   لوطنية 
:  مليلود  لطال2،  لحامل   لسادة 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
وعبد  لحفيظ  لطال2،   ZG26067
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
ZG36359،  لحسين  لطال2،  رقم 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
ولحسن  لطال2،   ZG81036 رقم 
 لحامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم 
ZG83083 على كافة  ألصل  لتجاري 
عنو نه  دكان  عن  عبارة  هو   لذي 
 152 موالي  لحسن،  لرقم   شارع 
 رسيف، و ملقيدة بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 5260.
أن  أعاله  د ئني  ملذكور  فعلى 
4تقدمو  بتعرضاتهم بمصلحة  لسجل 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
بجرسيف د خل أ ل خمسة عشر 
تاريخ  لنشرة  من  4وما  بتد ء    )15(
من مدونة   82  لثانية طبقا للفصل 

 لتجارة.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 02/2021
حساب رقم 11238

بتاريخ  توثيق  عقد  بمقت�سى 
شفيق  باع  لسيد   2021 2 فبف 4ر 
للبطاقة  لوطنية  شهبون  لحامل 
رقم X69392 للسيدة  د4بة  لقباقبي 
رقم  ب.ت.و  ل   ليعقوبي  لحامل 
L258101،  ألصل  لتجاري  لكائن 
221  لخميسات،  رقم  تجزئة  ملنى 
»صيدلية  صيدلية  عن  عبارة 
ميموز «،  ملسجل تحت رقم 33532 
بالخميسات،  باملحكمة  البتد ئية 
و ملعنوية  عناصرها  ملاد4ة  بجميع 

بثمن قدره 600.000 درهم.



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021)الجريدة الرسمية   3802

لذلك فإن  ميع  لتعرضات 4ج2 
باملحكمة  بكتابة  لضبط  أن توضع 
أ ل  د خل  بالخميسات   البتد ئية 
تاريخ صدور  من  4وما  خمسة عشر 

 لنشرة  لثانية.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم  : 2021/03
حساب رقم : 16816

إعالن عن  بيع  أصل تجاري
في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   2020 سبتمبف   23 
5 أكتوبر 2020 باع  لسيد  ملصطفى 
لبطاقة  لتعريف  عشوش  لحامل 
إلى  لسيد   M69300 رقم   لوطنية 
لبطاقة  عشوش  لحامل  أ4وب 
 MA 138577 لتعريف  لوطنية رقم 
رقم  فرع  ألصل  لتجاري  مجموع 
 AV MAGHRIB  : 12272  لكائن ب 

.ARABI N°50, EL JADIDA
 MARCHAND ملز ول فيه نشاط 
وذلك   D’EPICERIE EN DETAIL
و لكيفية  ملذكورة  حس2  لشروط 

في  لعقد.
تقبل  فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
من  4وما   15 أ ل  د خل  بالجد4دة 

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 إلعالن  ألول

 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاري

114 مكر

 ملحكمة   إلبتد ئية بالجد4دة
ملف عدد : 01/2021
حساب رقم : 17908

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ ومسجل   2021 4نا4ر   8   
باع  لسيد سفيان   2021 4نا4ر   13  
لبطاقة   لطنطوي  لعرقي  لحامل 
 HA68163 عدد   لتعريف  لوطنية 
بن  محمود  عنه  لسيد   لنائ2 
لبطاقة  لحمدونية  لحامل 

 M170259   لتعريف  لوطنية عدد 
إلى  لسيدة سناء  لهردوزي  لحاملة 
عدد  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
M559228 مجموع  ألصل  لتجاري.

 LOTISSEMENT EL  :  لكائن 
HARRAZ N°26 EL JADIDA  ملز ول 
تحت   PHARMACIE نشاط  فيه 
حس2  ودلك  صيدلية  لعرقي   سم 
 لشروط و لكيفية  ملذكورة في  لعقد.
تقبل  فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  إلبتد ئية  بكتابة  لضبط 
من  4وما   15 أ ل  د خل  بالجد4دة 

تاريخ  لنشرة  لثانية. 
 لنشرة  لثانية

 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاري

78 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسطات
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
باملحكمة  إلبتد ئية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 
لبيع  تجاري  ملحل  16272  ملستغل 
دون  بالتقسيط   ملالبس  لجاهزة 
تجاريين  لكائن  شعار  أو  تسمية 
بقسارية  لقدس درب  لصابون زنقة 
بالتف �سي  سطات   22 رقم   لشهد ء 
هللا  عبد  موالي  بين  لبائع  لسيد 
لبطاقة  لتعريف   لسالمة  لحامل 
بتجزئة  IA23689  لساكن   لوطنية 

 لنجد رقم 188 سطات.
سعيد  لناهي  و ملشتفي  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بحي  لسالم  و لساكن   W378290
 1 إقامة سلطانة  لشطر  ألول بلوك 

 لشقة 1 سطات.
حدو  محمد  و ملشتفي  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بحي  لقسم  و لساكن   W305627
51 سطات  شارع  ملغرب  لعربي رقم 
رسمي  عقد  بمو 2  و لذي  نتقل 
و حد  لكل  أي  لنصف  مناصفة 
 2020 ديسمبف   26 منهما و ملؤرخ في 
رشيد  طرف  ألستاذ  من  و ملحرر 
زعو ط موثق بمد4نة سطات وذلك 
طبق  ملقتضيات  لقانون  ملنظم لبيع 

 ألصل  لتجاري.

تقبل  فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  إلبتد ئية  بكتابة  لضبط 
)قسم  لسجل  لتجاري(  بسطات 
4وما  بتد ء من   15 وذلك دخل أ ل 

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

رئيس كتابة  لضبط

79 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالعرائش
 ملف  شهار بيع  صل تجاري

ملف عدد 2019/06
مكت2  لسجل  لتجاري

حساب عدد 1257
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
و ملسجل بتاريخ   2019 أكتوبر   8 في 
باع  لسيد   ،2019 أكتوبر   10
بطاقته  لوطنية  محمد  لخالدي 
موالي  زنقة  L53032  لساكن  رقم 
4وسف رقم 18  لعر ئش، للسيد عبد 
بطاقته  لوطنية   لرحمان  لخالدي 
بنفس  LA111015  لساكن  رقم 
 لعنو ن  عاله،  ميع  ألصل  لتجاري 
بن  بدرب  للمحل  لتجاري  لو قع 
18  لعر ئش،  ملسجل  رقم   لتهامي 
تحت رقم 9926 من  لسجل  لتحليلي 
باملحكمة  بمكت2  لسجل  لتجاري 
 البتد ئية بالعر ئش، بجميع عناصره 

 ملاد4ة و ملعنوية.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
مكت2  لسجل  لتجاري   - بالعر ئش 
- د خل أ ل 15 4وما  ملو لية للنشرة 

 لثانية.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

87 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بالعر ئش
مكت2  لسجل  لتجاري

حساب رقم 3231
ملف إشهار بيع أصل تجاري

رقم 01/2021
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصادق 
 2019 4وليو   3 بتاريخ  إمضاءه  على 
4وب رضو ن  باع  لسيد  بالعر ئش 

 ،LA 73196 بطاقته  لوطنية  رقم   

سكناه شارع مو�سى بن نصيف رقم 15 

 لعر ئش، للسيد بر هيم  مصري رقم 

سكناه   ،L128036 بطاقته  لوطنية 

 01 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  بشارع 

عن  ميع  لحق  لتجاري   لعر ئش، 

للمحل  لتجاري  لكائن بشارع مو�سى 

بجميع  01  لعر ئش،  رقم  نصيف  بن 

عناصره  ملاد4ة و ملعنوية.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 

مكت2  لسجل  لتجاري   - بالعر ئش 

4وما  ملو لية للنشرة   15 د خل أ ل 

 لثانية.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

128 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 
 لبيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بشفشاون أنه بمقت�سى عقد رسمي 

باع   2020 ديسمبف   23 في  مؤرخ 

بطاقته  مصطفى  لسخيفي   لسيد 

LC 3120 عنو نه تجزئة  لسو ني رقم 

تطو ن  ميع  ألصل  لتجاري   678

و ملعنوية  ملسجل  بعناصره  ملاد4ة 

بشفشاون  باملحكمة  البتد ئية 

و لو قع   1578 تحت  لرقم  لتحليلي 

أنجرة  ملحل  قيادة  طنجة  بإقليم 

في  و ملتمثل  رهون  لسقوية   ملدعو 

محطة بيع  لوقود بالتقسيط لفائدة 

محطة  لخدمات   لشركة  ملسماة 

مقرها   2.500.000 رأسمالها  زيان 

شارع   157 رقم  بطنجة   ال تماعي 

تجزئة  ملجد  لطابق  ألول   لقدس 

في  و ملسجلة  6  لعو مة طنجة  رقم 

 لسجل  لتجاري تحت رقم 110775 

بمبلغ قدره 500.000 درهم.
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فإن  ميع  لتعرضات  وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة 

15 4وما  بتد ء من تاريخ  د خل أ ل 

وما   82 للفصل  طبقا   لنشر  لثاني 

4ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

127 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة  لضبط

مكت2  لسجل  لتجاري

إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 

باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.

تطبيقا ملقتضيات  لفصل 83 من 

مدونة  لتجارة  لقانون رقم 19.95.

يعلن أنه بمقت�سى  لعقد  لرسمي 

منيف  طرف  ألستاذ  من  و ملحرر 

بتطو ن  موثق   لعزوزي  إلدري�سي 

باع  لسيد   2020 ديسمبف   2 بتاريخ 

لبطاقة  محمد  لعمر ني  لحامل 

 L11123 رقم   لتعريف  لوطنية 

و لساكن بشارع محمد  لخامس رقم 

1128 تطو ن،  ميع  ألصل  لتجاري 

 لكائن بشارع محمد  لخامس رقم 72 

 لفندق، و ملسجل بالسجل  لتجاري 

تحت  بتطو ن  باملحكمة  البتد ئية 

رقم 53102.

4ولد ش  شركة  لفائدة  وذلك 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ومسيف 

مكرر   51 وحيد مقرها  ال تماعي ب 

شارع محمد  لخامس تطو ن ممثلها 

أمين  لحر 4قي  لحامل   لقانوني 

.L392252 للبطاقة  لوطنية رقم

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

4وما من   15 بتطو ن وذلك إلى غا4ة 

صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

عبد  لسالم قا4قاي

129 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتطو ن
مصلحة كتابة  لضبط
مكت2  لسجل  لتجاري

إعالن عن شر ء أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 

باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.
تطبيقا ملقتضيات  لفصل 83 من 

مدونة  لتجارة  لقانون رقم 19.95.
بمقت�سى  لعقد  أنه  يعلن 
طرف  ألستاذ  من  و ملحرر   لرسمي 
 عادل  ملنظري موثق بتطو ن بتاريخ
أكتوبر  و13   2020 أكتوبر   12  
منار  بلماحي  باعت  لسيدة   2020
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
بشارع  و لساكنة   FA73088 رقم 
عمارة   3 بلوك  سنتف  وال4ة   لقاهرة 
تطو ن،  ميع   13 شقة   2 ط   2
 ألصل  لتجاري  لكائن بحي كونديسا 
مرتيل   لفندق،  شارع   لسفلى 
صيدلية  عن  عبارة  هو  و لذي 
و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 
 البتد ئية بتطو ن تحت رقم 22268.
وذلك لفائدة  لسيد محمد رشيد 
بور س  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 
عبد هللا  بشارع  L332087  لساكن 
03 شقة  طابق   01 بن 4اسين عمارة 

11 بتطو ن.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
4وما من   15 بتطو ن وذلك إلى غا4ة 

صدور  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

عبد  لسالم قا4قاي

130 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكت2  لسجل  لتجاري
س/ت : 23892/20892

حساب رقم : 16256
إعالن عن  بيع  أصل تجاري

من  و82   83 للمادتين  تطبيقا 
بيع  عقد  وبمقت�سى  مدونة  لتجارة 
عرفي  ملؤرخ في 2021/01/12 بآسفي 
باع  2021 4نا4ر   20 و ملسجل بتاريخ 

و لسيد عبد    لسيد حسن  مهاري 
عبد  لحبي2  للسيد   لسالم  لعابد 
مجموع  ألصل  لتجاري   لحلوي، 
و ملعنوية  عناصره  ملاد4ة  بجميع 
 لكائن بآسفي 131/129 زنقة موالي 
بالسجل   لحسن  ريفات و ملسجل 
20892 و23892   لتجاري تحت رقم 
عليها  حس2  لشروط  ملنصوص 
بعقد  لبيع بثمن قدره 90.000 درهم.
4تعرضو   أن  لد ئني  لبائع  4جوز 
أ ل  د خل  ثمن  لبيع  أد ء  على 
أقصاه 15 4وما بعد  لنشر  لثاني لهذ  
مضمونة  رسالة  بو سطة   إلعالن 
بإ4د ع  أو  بالتوصل،  مع  إلشعار 
بكتابة  وصل  مقابل  هذ   لتعرض 
 لضبط بهذه  ملحكمة ويج2 أن 4بين 
مبلغ  طائلة  لبطالن  تحت   لتعرض 
 لد4ن وأسبابه و ملوطن  ملختار د خل 

د ئرة  ملحكمة.
 إلعالن  ألول

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

113 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بآسفي
مكت2  لسجل  لتجاري

س/ت : 39798
حساب رقم : 16256

بيع أصل تجاري
من  و82   83 للمادتين  تطبيقا 
عقد  وبمقت�سى  مدونة  لتجارة 
توثيقي محرر من طرف  ألستاذ سميف 
ديسمبف   29 في   لزرهاوي   ملؤرخ 

2020 بآسفي.
سليمان  لخلفاوي  باع  لسيد 
للسيد عبد  لرحيم  لكو�سي مجموع 
عناصره  بجميع   ألصل  لتجاري 
بآسفي  و ملعنوية  لكائن   ملاد4ة 
رقم  زيدون  شارع  بن  سهام  عمارة 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل  م.ج   2
حس2  لشروط   39798 رقم  تحت 
بثمن  بعقد  لبيع  عليها   ملنصوص 

قدره 300.000 درهم.
4تعرضو   أن  لد ئني  لبائع  4جوز 
أ ل  د خل  ثمن  لبيع  أد ء  على 
أقصاه 15 4وما بعد  لنشر  لثاني لهذ  
مضمونة رسالة  بو سطة   إلعالن 

بإ4د ع  أو  بالتوصل،  مع  إلشعار   

بكتابة  وصل  مقابل  هذ   لتعرض 

 لضبط بهذه  ملحكمة ويج2 أن 4بين 

مبلغ  طائلة  لبطالن  تحت   لتعرض 

 لد4ن وأسبابه و ملوطن  ملختار د خل 

د ئرة  ملحكمة.

حرر بآسفي في 7 4نا4ر 2021.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

131 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
تقد4م أصل تجاري حصة في شركة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  بز كورة، 

مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 12 4نا4ر 

بز كورة.  باملقاطعة  لثانية   2021

أنه تم تقد4م  ألصل  لتجاري  ملقدر 

درهم و ملسجل   1.500.000 في مبلغ 

تحت رقم 2682 باملحكمة  البتد ئية 

رقم  بتجزئة  لبفكة  بز كورة  لكائن 

ز كورة  محمد  لخامس  شارع   21

بوسعدني  إبر هيم  في  سم  لسيد 

 PHARMACIE AL شركة  في  حصة 

.FIRDAOUS ZAGORA SARL AU

وبناء عليه فإن  ميع  لتعرضات 

تقدم إلى كتابة ضبط هذه  ملحكمة 

د خل  »مكت2  لسجل  لتجاري« 

أ ل 15 4وما من تاريخ  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

132 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
بيع أصل تجاري 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
أنه بمقت�سى عقد محرر  بورز ز ت، 

بتاريخ 31 أغسطس 2020، ومسجل 

 2021 4نا4ر   5 بتاريخ  بورز ز ت 

لشركة  فوت  لسيد  دريس حيمود 

SOUVENIR CAR  ميع   ألصل 

للنقل  لسياحي،  لتجاري  ملعد 
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شارع  بقسارية  لغفاري  و لكائن   

و ملسجل  محمد  لخامس بورز ز ت، 

بالسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة تحت 
17862،  وذلك بجميع عناصره  رقم 

 ملاد4ة و ملعنوية.

وبناء عليه فإن  ميع  لتعرضات 

تقدم لكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة 

»مكت2  لسجل  لتجاري« د خل أ ل 

15 4وما من  ملو لية للنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
تقد4م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2020/87

مر ق2  أنجزه  تقرير  بمقت�سى 

 لحسابات  لخبيف عبد  لرز ق  الجي 

أصل  تقد4م  تم  خالله  من  و لذي 

تجاري حصة في شركة.

:  لسيد رمضان فنشا،   ملساهم 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
مسجل بالسجل  لتجاري   JA23301

تحت  بكلميم  باملحكمة  إلبتد ئية 
رقم   6208،  لتعريف  لضريبي  رقم 

رقم  80318522  لضريبة  ملهنية 

.29633089

 لشركة  ملستفيدة من  ملساهمة 
SOCIETE SORAMBAR وهي في طور 

 3 رقم  في  مقرها  و لكائن   لتشكيل 

شارع محمد  لخامس كلميم.

تم تقييم إ مالي  ألصل  ملساهم 

درهم   156.175 بمعد ثابت في مبلغ 

ومائة   ألف  وخمسون  وستة  مائة 

وخمسة وسبعون درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 

كتابة  لضبط   إلى  بتعرضه  4تقدم 

شعبة  لسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة 

4وما  ملو لية للنشرة   15 د خل أ ل 

مدونة  من   82 للمادة  طبقا   لثانية 

 لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

134 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص  لحكم أو  لقر ر

:  لصباحي،  السم   السم  لعائلي 

بن  محمد  أحمد  بن   :  لشخ�سي 

بنت  محمد  كلثوم  وأمه  بوشتى، 

 ملولود بتاريخ فاتح 4نا4ر 1983 فاس، 

 لساكن دو ر  وطة  لهمو�سي،  ماعة 

قيادة  لعجا رة،  د وود،  سيدي 

د ئرة أوالد  امع موالي يعقوب حكم 

من   2020 ديسمبف   3 بتاريخ  عليه 

طرف غرفة  لجنا4ات بفاس من أ ل 

 نا4ة  لتغرير بقاصر وهتك عرضها 

بدون عنف بعد إعادة  لتكييف في 

 لدعوى  لعمومية بمعاقبته بسنتين 

وتحميله  نافذ   حبسا   )02(  ثنتين 
 لصائر و ال بار في  ألدنى في  لدعوى 

 ملدنية  لتابعة في  لشكل قبولها.

لفائدة  بأد ء  ملتهم   : في  ملوضوع 

 ملطال2 بالحق  ملدني تعويضا قدره 

تحميله  لصائر  مع  درهم   20000

على  لنسبة و إل بار في  ألدنى وإعفاء 

 ملطال2 من بقية  لصائر.

27

محكمة  الستئناف بفاس

ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د  :  لكوالني،   السم  لعائلي 

بفاس،   1996 أكتوبر  فاتح  بتاريخ 

:  سماعيل  بن   السم  لشخ�سي 

وأمه  لسعد4ة،  لساكن   لحسن، 
زنقة طورينو   95 رقم   2 حي  لوفاء 

عليه  حكم  فاس  صفرو،  طريق 

من طرف   2020 4ونيو  فاتح  بتاريخ 

بفاس  غرفة  لجنا4ات  الستئنافية 

علنيا  نتهائيا وغيابيا من أ ل  نا4ة 

 لسرقة  ملوصوفة بالليل و ستعمال 

مفاتيح مزورة.

في  لشكل : قبول  الستئناف.

في  ملوضوع : تأ4يد  لقر ر  ملستأنف 

بهذه  غرفة  لجنا4ات  عن   لصادر 

 2020 فبف 4ر   13 بتاريخ   ملحكمة 

رقم  في  مللف   128 رقم  تحت 

2019/2609/532  لقا�سي ب :

مؤ خذة  ملتهم  سماعيل  لكوالني 

ومعاقبته  إليه  أ ل  ملنسوب  من 

بسنتين  ثنتين حبسا نافذ ، وتحميل 

 ملتهم  لصائر مجبف  في  ألدنى ؛

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل ؛

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص 

 لحكم ؛

في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة ؛

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

28

محكمة  الستئناف بفاس

ملخص  لحكم أو  لقر ر

ملف  نائي  ستئنافي رقم 

2018/2611/392

 السم  لعائلي :  لفر ر.

 السم  لشخ�سي : 4وسف.
 بن : حسن وأمه : رقية بنت عالل.

حي  ملصلى   25 :  لرقم   لساكن 

باب  لفتوح فاس.

نوفمبف   27 بتاريخ  عليه  حكم 

غرفة  لجنا4ات  طرف  من   2018

علينا  نتهائيا  بفاس   الستئنافية 

وغيابيا.

:  نا4ة  لسرقة  أ ل  من 

 ملوصوفة باستعمال  لسالح  ألبيض 

ناقلة  و ستعمال  و لتعدد  و لعنف 

ذ ت محرك.

في  لشكل : قبول  الستئناف.

تأ4يد  لقر ر   : في  ملوضوع 

غرف  عن   ملستأنف  لصادر 

بتاريخ بهذه  ملحكمة    لجنا4ات 

 201 رقم  تحت   2018 ماي   12

 2017/2609/228 رقم  في  مللف 

مؤ خذة  ملتهم  لفر ر   : بـ   لقا�سي 

4وسف بن حسن من أ ل  ملنسوب 

 (2( بسنتين  ثنتين  ومعاقبته  إليه 

وتحميل  ملتهمين  نافذ ،  حسبا 

 ملد نين  لصائر و إل بار في  ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص 
 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 
بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 
للمتهم.

29

محكمة  الستئناف بفاس
ملخص  لحكم أو  لقر ر

ملف  نائي  ستئنافي رقم 
2018/2611/392

 السم  لعائلي :  لفقيف.
 السم  لشخ�سي : عبد  ملنعم.

بنت  فاطمة   : وأمه  محمد   :  بن 
محمد.

بالد   1 زنقة  مكرر   6  :  لساكن 
بنمخلوف صهريج كناوة فاس.

نوفمبف   27 بتاريخ  عليه  حكم 
غرفة  لجنا4ات  طرف  من   2018
علينا  نتهائيا  بفاس   الستئنافية 

وغيابيا.
:  نا4ة  لسرقة  أ ل  من 
 ملوصوفة باستعمال  لسالح  ألبيض 
ناقلة  و ستعمال  و لتعدد  و لعنف 

ذ ت محرك.
في  لشكل : قبول  الستئناف.

تأ4يد  لقر ر   : في  ملوضوع 
غرف  عن   ملستأنف  لصادر 
بتاريخ بهذه  ملحكمة    لجنا4ات 

 201 رقم  تحت   2018 ماي   12
 2017/2609/228 رقم  في  مللف 
 لقا�سي بـ : مؤ خذة  ملتهم  لفقيف عبد 
 ملنعم بن محمد من أ ل  ملنسوب 
 (2( بسنتين  ثنتين  ومعاقبته  إليه 
وتحميل  ملتهمين  نافذ ،  حبسا 

 ملد نين  لصائر و إل بار في  ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص 

 لحكم.
في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
30
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محكمة  الستئناف بفاس
ملخص  لحكم أو  لقر ر

ملف  نائي  ستئنافي رقم 
2020/2609/356
 السم  لعائلي : بن صالح.
 السم  لشخ�سي : محمد.

 بن : عامر بن أحمد وأمه : فوزية 
بنت  دريس.

 1997 مارس   25 بتاريخ   ملولود 
بفاس.

أ  بلوك   1062 برقم   :  لساكن 
عوينات  لحجاج فاس.

ديسمبف   22 بتاريخ  عليه  حكم 
غرفة  لجنا4ات  طرف  من   2020
أ ل  نا4ة  لسرقة  من  بفاس 
بظرفي  لتعدد   ملوصوفة  ملقرونة 
و ستعمال ناقلة ذ ت محرك و لسكر 

 لعلني.
ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين 
)2( حسبا نافذ ، مع تحميله  لصائر 

و إل بار في  ألدنى.
31

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي  ستئنافي

رقم : 2020/2623/53
ملخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لعائلي : مبشور.
:  ملهدي  ملزد د   السم  لشخ�سي 

سنة 1989 بفاس.
بنت  منانة   : وأمه  محمد   :  بن 

 لعربي.
حي  لتقدم   7 زنقة   2  :  لساكن 

عين هارون فاس.
سبتمبف   12 بتاريخ  عليه  حكم 
غرفة  لجنا4ات  طرف  من   2020
علنيا  نتهائيا  بفاس   الستئنافية 

وغيابيا.
محاولة  :  نا4ة  أ ل  من 
و لسكر  وهتك  لعرض   الغتصاب 

 لعلني.
في  لشكل : قبول  الستئناف.

إلغاء  لقر ر   : في  ملوضوع 
غرفة  عن   ملستأنف  لصادر 
بتاريخ بهذه  ملحكمة   لجنا4ات 

في   122 تحت رقم   2020 فبف 4ر   17
فيما   2019/2639/87 رقم   مللف 
و لحكم  بر ءة  ملتهم  من  به  ق�سى 
من  د4د بإد نته من أ ل  ملنسوب 
 (2( إليه و لحكم عليه بسنتين  ثنين 
وتحميل  ملتهم  لصائر  حبسا نافذ ، 

مجبف  في  ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص 

 لحكم.
في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
32

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي  ستئنافي

رقم : 2020/2623/66
ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي :  لبحياوي.

:  و د  ملزد د   السم  لشخ�سي 
بتاريخ فاتح 4نا4ر 1986 بفاس.

بنت  لطيفة   : وأمه  عزوز   :  بن 
محمد.

بني 4حيى  ماعة  دو ر   :  لساكن 
 لجبابرة  شر كة د ئرة  لقرية عمالة 

تاونات.
سبتمبف   12 بتاريخ  عليه  حكم 
غرفة  لجنا4ات  طرف  من   2020
علنيا  نتهائيا  بفاس   الستئنافية 

وغيابيا.
محاولة  :  نا4ة  أ ل  من 

 الغتصاب و لضرب و لجرح.
في  لشكل : قبول  الستئناف.

إلغاء  لقر ر   : في  ملوضوع 
غرفة  عن   ملستأنف  لصادر 
بتاريخ بهذه  ملحكمة    لجنا4ات 
في   263 رقم  تحت   2019 4وليو   8
فيما   2019/2639/28 رقم   مللف 
ق�سى به من بر ءة  ملتهم و لحكم من 
 د4د بإد نته من أ ل  ملنسوب إليه 
و لحكم عليه بسنة و حدة )1( حبسا 
نافذ ، وتحميل  ملتهم  لصائر مجبف  في 

 ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 
 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص 
 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 
بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 
للمتهم.

33

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم : 2019/2621/129

ملخص  لحكم أو  لقر ر
رقم  عبيدي   :  السم  لعائلي 
 : ......  السم  لشخ�سي   :  العتقال 
بنت  4اسين  بن محمد وأمه فاتحة 
أحمد  ملولود بتاريخ 21 أكتوبر 1998 
بفاس  لساكن : بلوك 03 أ رقم 290 
شارع  لتقدم عوينات  لحجاج فاس 
 2020 ديسمبف   3 حكم عليه بتاريخ 
بفاس  غرفة  لجنا4ات  طرف  من 
ومعاقبته  إليه  :  ملنسوب  أ ل  من 
وتحميله  نافذ   حبسا   )2( بسنتين 

 لصائر و إل بار في  ألدنى.
34

محكمة  الستئناف بتازة
ملف  نائي  بتد ئي

رقم 2019/2609/78
ملف  لتحقيق : 2018/57

ملخص  لقر ر بعد إ ر ء  ملسطرة 
 لغيابية

سماش،  السم   :  السم  لعائلي 
: محمد  بن علي بن حدو   لشخ�سي 
وأمه خد4جة بنت عبد  لسالم  ملولود 
 : 1992  لساكن  سبتمبف   30 بتاريخ 
حي  لقدس تاهلة، حكم عليه بتاريخ 
بمؤ خذة  ملتهم   2019 أكتوبر   21
ومعاقبته  إليه  أ ل  ملنسوب  من 
بسنتين  ثنتين حبسا نافذ  في حدود 
سنة و حدة و لباقي موقوف  لتنفيذ 
مجبف   تضامنا  وتحميله  لصائر 
:  لسرقة  ملقتفنة  أل ل  في  ألدنى، 
بظروف  لليل و لتعدد و ملشاركة في 

ذلك و نحة  لسكر  لعلني.
35

محكمة  الستئناف بتازة

ملف  نائي  بتد ئي رقم : 

2019/2069/78

ملف  لتحقيق : 2018/57

ملخص  لقر ر بعد إ ر ء  ملسطرة 

 لغيابية

:  لهر ك،  السم   السم  لعائلي 

 لشخ�سي : عبد  لكريم  بن  لحسين 

علي  بنت  عائشة  وأمه  علي،  بن 

 ،1989 4نا4ر  فاتح  بتاريخ   ملولود 

 لساكن شارع صفرو باشوية تاهلة 

 2019 أكتوبر   21 حكم عليه بتاريخ 

أ ل  ملنسوب  من  بمؤ خذة  ملتهم 

إليه ومعاقبته بسنتين  ثنتين حبسا 

و لباقي  و حدة  في حدود سنة  نافذ  

وتحميله  لصائر  موقوف  لتنفيذ 

تضامنا مجبف  في  ألدنى.

بظروف  أل ل  لسرقة  ملقتفنة 

ذلك  في  و ملشاركة  و لتعدد   لليل 

و نحة  لسكر  لعلني.

36

محكمة  الستئناف بتازة

ملف  نائي  بتد ئي رقم : 

2017/2623/16

ملف  لتحقيق : 2012/3

ملخص  لقر ر بعد إ ر ء  ملسطرة 

 لغيابية

:  لحجاجي،  السم   السم  لعائلي 

 لشخ�سي : مر د  بن محمد بن  حمد، 

بلقاسم  ملولود  بنت  عزيزة  وأمه 

1991،  لساكن  فبف 4ر   13 بتاريخ 

 دو ر  ملعسكر، تازة حكم عليه بتاريخ 

بإلغاء  لقر ر   2017 نوفمبف   29

بر ءة  من  به  ق�سى  فيما   ملستأنف 

محاولة  الغتصاب  أ ل  من   ملتهم 

ومؤ خذته من أ لها وتأ4يده في  لباقي 

ومعاقبته من أ ل ذلك بسنة و حدة 

نافذ  وتحميل  ملحكوم عليه  حبسا 

 لصائر تضامنا مجبف  في  ألدنى.

أل ل محاولة  الغتصاب و لضرب 

و لجرح  لعمد4ين.

37



عدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) الجريدة الرسمية3806  

 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

إعالن عن إ ر ء بحث عمومي
ملخص قر ر قصد  لنشر

و لنقل  وزير  لتجهيز  قر ر 
 : رقم  و ملاء  و للو ستيك 
بتاريخ   SGDPC/31/627/197/21
سيجرى  2019  لذي  فبف 4ر   22
إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   22  بتد ء من 
25 مارس 2021 بحث عمومي بشأن 
تحد4د  مللك  لعمومي  مشروع 
 ملينائي مليناء إمسو ن من  لوتد رقم 
بالجماعة   B5  : رقم  إلى  لوتد   B1  :
أكاد4ر  عمالة  إمسو ن،   لتف بية 

إد وتنان.
وقد وضع ملف  لبحث  لعمومي 
عمالة أكاد4ر  بمكات2 قيادة تامري، 
لتلقي  و حد  شهر  ملدة  إد وتنان 
يهمهم  من  وتصريحات  مالحظات 

 ألمر.
10

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
قطاع املياه والغابات

إعالن
يعلن للعموم بأن محضر  لتحد4د 
تاد موت«  » عفر  بقسمي   ملتعلق 
 لتابع للملك  لغابوي  ملسمى »ملوية 
أ4ت  بتف ب  ماعتي  و لو قع   لعليا« 
عياش وأ4ت  زدك بقياة أحو ز  بل 
 لعيا�سي ملوية بد ئرة ميدلت بإقليم 
بتاريخ تحد4ده  وقع   ميدلت،  لذي 
و أل4ام  ملو لية   2009 مارس   11
 2021 فبف 4ر   22 بتاريخ  سيوضع 
أحو ز  بل  قيادة  قائد  بمكت2 
 لعيا�سي ملوية، رئيس لجنة  لتحد4د 
إقليم ميدلت وبمكت2  ملحافظ على 
بميدلت  و لرهون   ألمالك  لعقارية 
غرض  الطالع  له  ملن  4مكن  حيث 

عليه.

لتقد4م  أما  أل ل  ملضروب 
على  لتحد4د  ملذكور   لتعرضات 

بمكت2  لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 

22 فبف 4ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 

2021 وهو تاريخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.

وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  

 أل ل 4ج2 أن تودع بمكت2  لسيد 

مطال2  أعاله   ملحافظ  ملذكور 

تحفيظ تأكيد4ة للتعرضات  ملقدمة.

11

وز رة  لفالحة و لصيد  لبحري

و لتنمية  لقروية و ملياه و لغابات

قطاع  ملياه و لغابات

إعالن
محضر  بأن   للعموم  يعلن 

» لفا4جة  بقسمي   لتحد4د  ملتعلق 
و لخوخات«  لتابعين للملك  لغابوي 

بتف ب  و لو قعين  إ4تز ر   ملسمى 

يعقوب  بن  وأ4ت  إ4تز ر   ماعتي 

بإقليم  ميدلت  بد ئرة  إ4تز ر  بقيادة 

ميدلت،  لذي وقع تحد4ده بتاريخ 13 

و أل4ام  ملو لية سيوضع   2012 4نا4ر 

2021 بمكت2 قائد  22 فبف 4ر  بتاريخ 
لجنة  لتحد4د  رئيس  إ4تز ر،  قيادة 

إقليم ميدلت وبمكت2  ملحافظ على 

بميدلت  و لرهون   ألمالك  لعقارية 

غرض  الطالع  له  ملن  4مكن  حيث 

عليه.

لتقد4م  أما  أل ل  ملضروب 
على  لتحد4د  ملذكور   لتعرضات 

بمكت2  لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 

22 فبف 4ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 

2021 وهو تاريخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.

وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  

 أل ل 4ج2 أن تودع بمكت2  لسيد 

مطال2  أعاله   ملحفاظ  ملذكور 

تحفيظ تأكيد4ة للتعرضات  ملقدمة.

12

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   28 بتاريخ   2021/2020

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

شهادة  مللكية  ذي   10  لرفيفدة 

81/10319  ملتو  د بالجماعة  رقم 

د ئرة تيفلت،   لتف بية مقام  لطلبة، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

مارس   2 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   22

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه،   لتفخيص بحفر بئف و ل2  ملاء 

هكتار    1,80 من أ ل سقي مساحة 

وردي  ملصطفى  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.AD2750
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   28 بتاريخ   2021/2021 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

10 ذي مطل2   ملسمى فد ن  لضا4ة 

81/2922  ملتو  د  رقم   لتحفيظ 

عين  لجوهرة،  بالجماعة  لتف بية 

إقليم  لخميسات،  تيفلت،  د ئرة 

 2021 فبف 4ر   22 تاريخ  من   بتد ء 

بحث علني   2021 مارس   2 إلى غا4ة 

بحفر  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

من أ ل سقي  منه،  بئف و ل2  ملاء 

هكتار  لفائدة  لسيد   1,68 مساحة 

زهر  دريس  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.XA7622 لوطنية 

40

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ   2021/2022

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

 4ت 4و�سي باملكان  ملسمى تيجما ذي 

 2020/30 رقم  شهادة  الستغالل 

كيكو،  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

بوملان،  بتد ء  إقليم  بوملان،  د ئرة 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار ت   2,9990

عمار برهى  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.CB29788 لوطنية 

41

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ   2021/2023

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

 5 رقم  و لقطعة   2 رقم   لقطعة 

رسم  ذي  سفان  بيف  باملحل  ملسمى 

بالجماعة  222  ملتو  د  رقم  شر ء 

 لتف بية آ4ت نعمان، د ئرة  لحا 2، 

 26 إقليم  لحا 2،  بتد ء من تاريخ 

فبف 4ر 2021 إلى غا4ة 8 مارس 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئف و ل2  ملاء 

هكتار ت   2,8972 مساحة  سقي 

ميلود  لفائدة  لسيد  لزرو لي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.MC152311

42
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   29 بتاريخ   2021/2022 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

شهادة  مللكية  ذي  نكناتن   ملسمى 

21/21926  ملتو  د بالجماعة  رقم 

صفرو،  د ئرة   لتف بية  لعنوصر، 

تاريخ من  صفرو،  بتد ء   إقليم 

مارس   8 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

و ل2  ثق2  بإنجاز   لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

ميكو لفائدة  لسيد  هكتار ت   2 

عبد  ملالك  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.C11229 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ   2020/2025

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

ذي مطل2  لتحفيظ رقم   2 بوشبل 

بالجماعة  27/21121  ملتو  د 

أكلموس،  د ئرة   لتف بية  لحمام، 

تاريخ من  خنيفرة،  بتد ء   إقليم 

مارس   8 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

و ل2  ملاء  ثق2  بإنجاز   لتفخيص 

منه، من أ ل أغر ض تزويد محطة 

لفائدة  لسيد  لشرقي  باملاء   لوقود 

لبطاقة  لتعريف   بفي  لحامل 

.QA95717 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   29 بتاريخ   2021/2026

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

 4ت 4و�سي باملكان  ملسمى تيجما ذي 

 2020/27 رقم  شهادة  الستغالل 

كيكو،  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

بوملان،  بتد ء  إقليم  بوملان،  د ئرة 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار ت   2,5827

عزيز  و  وعياش  مصطفى   وعياش 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.CB96913 ورقم CB182192

45

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   28 بتاريخ   2020/2016

 لذي سيجري على  لعقار  ملسمى بالد 

ميمون بن علي موضوع شهادة  مللكية 

تنفيذ  محضر  ذي   R/12626 رقم 

قسمة وفرز  لنصي2 بتاريخ 13 4نا4ر 

بالجماعة  لتف بية  2020  ملتو  د 

 4ت ميمون، د ئرة  لخميسات، إقليم 

 22 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 4ر 2021 إلى غا4ة 2 مارس 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من  منه،  و ل2  ملاء  ثق2  بإنجاز 

أ ل سقي مساحة 1,7761 هكتار ت 

لفائدة  لسيد بجا عبد  لقادر  لحامل 

.D11758 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

46

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   28 بتاريخ   2020/2018

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

ضمن  تحت  لطريق ذي عقد شر ء 

بالجماعة  لتف بية  827  ملتو  د 

إقليم  أكلموس،  د ئرة   لحمام، 

فبف 4ر   22 من تاريخ  خنيفرة،  بتد ء 

2021 بحث  2 مارس  إلى غا4ة   2021

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

من  منه،  و ل2  ملاء  ثق2  بإنجاز 

هكتار  لفائدة   1 أ ل سقي مساحة 

 لسيد  برباش موالي  لحسن  لحامل 

.J271598 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

47

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   28 بتاريخ   2021/2017 ح.ج 

2021  لذي سيجرى على  لقطعتين 

 ألرضيتين  لفالحيتين  ملسميتين 

لقاليع ذي عقد شر ء ض بعدد 27 ص 

21   ملتو  د بالجماعة  لتف بية عين 

إقليم صفرو،  د ئرة  ملنزل،  تمكناي، 

إلى   2021 22 فبف 4ر   بتد ء من تاريخ 

في  بحث علني   2021 مارس   2 غا4ة 

شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2  

و ل2  ملاء منه، من أ ل  الستعمال 

 ملنزلي و رو ء  ملاشية وسقي مساحة 

2.7870 هكتار ت لفائدة  لسيد زهيف 

سميف ومحمد سميف  لحامل لبطاقة 

 لتعريف  لوطنية CB188235 ورقم 

.C777532

48

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   27 بتاريخ   2021/2012

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

ض  شر ء  عقد  ذي   ظهر  لعرس 

بعدد 69 ص 75   ملتو  د بالجماعة 

 لتف بية عين  لجوهرة، د ئرة تيفلت، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

مارس   3 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   22

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

و ل2  ملاء  بئف    بحفر   لتفخيص 

 0.20 من أ ل وسقي مساحة  منه، 

هكتار لفائدة  لسيد  لبشر وي محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A 310389 

49

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   27 بتاريخ   2021/2015 ح.ج 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

فديس ذي  لرسم  لعقاري   ملسمى  

بالجماعة  67/9913   ملتو  د  رقم 

 لتف بية لقصيف، د ئرة عين تاو د ت، 

 22 إقليم  لحا 2،  بتد ء من تاريخ 

فبف 4ر 2021 إلى غا4ة 3 مارس 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق2 و ل2  ملاء منه، من أ ل 

1.3022 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

 لسيد فديس رشيد  لحامل لبطاقة 

.F 819717 لتعريف  لوطنية 

50
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2036

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى  زيلي ذي عقد شر ء ض بعدد 

بالجماعة  223  ملتو  د  ص   22

د ئرة  أولحسن،  علي  آ4ت   لتف بية 

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة سقي  أ ل  من  منه،    ملاء 

كريد4ة  لفائدة  لسيد  هكتار    1  

لبطاقـــــة  لتعريف  أشرف  لحامل 

.H 227720 لوطنـــــــية 

51

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2037

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

ض  شر ء  عقد  ذي  زيلي   ملسمى  

67  ملتو  د بالجماعة  63 ص  بعدد 

د ئرة  أولحسن،  علي  آ4ت   لتف بية 

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة سقي  أ ل  من  منه،    ملاء 

 1 هكتار  لفائدة  لسيد خليد مبفوك 

لبطاقة  مبفوك  لحامل  و ملصطفى 

AB 218151   لتعريف  لوطنية 

.M56109و 

52

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2038

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى   عز رو 1  ذي شهادة  مللكية 

59/13122  ملتو  د بالجماعة  رقم 

عين  د ئرة  هللا،  حرز  آ4ت   لتف بية 

إقليم  لحا 2،  بتد ء  تاو د ت، 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

 5 من أ ل سقي مساحة  منه،   ملاء 

هكتار ت لفائدة  لسيد  عز رو مو�سى 

لبطاقة  لتعريف  معه  لحامل  ومن 

.D 282736 لوطنية 

53

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2039

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

عقد  ذي   ملسمى   لعقار  لجماعي  

15282  ملتو  د  رقم  ملف  إ4جار 

د ئرة  مجاط،  بالجماعة  لتف بية 

 حو ز مكناس، إقليم مكناس،  بتد ء 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

 2 من أ ل سقي مساحة  منه،   ملاء 

بنصالح  لفائدة  لسيدة  هكتار ت 

لبطاقة  لتعريف  ناد4ة  لحاملة 

.D 67580 لوطنية 

54

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2020

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى  فشتالي 2  ذي شهادة  مللكية 

67/12208  ملتو  د بالجماعة  رقم 

د ئرة  بورزوين،  آ4ت   لتف بية 

إقليم  لحا 2،  بتد ء   لحا 2، 

إلى غا4ة   2021 فبف 4ر   26 من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

هكتار  لفائدة  لسيد بن عياد   0.10

لبطاقة  لتعريف   لحسن  لحامل 

.C 272225 لوطنية 

55

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

فبف 4ر  فاتح  بتاريخ   2021/2021

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

ذي شهادة  مللكية   ملسمى   مغاس  

بالجماعة  57/2732  ملتو  د  رقم 

د ئرة أزرو،   لتف بية سيدي  ملخفي، 

 26 تاريخ  من  إفر ن،  بتد ء  إقليم 

فبف 4ر 2021 إلى غا4ة 8 مارس 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق2 و ل2  ملاء منه، من أ ل 

 2 مساحة  وسقي   الستعمال  ملنزلي 

هكتار ت لفائدة  لسيد  ألكرمين عمر 

 D لحامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.303097

56

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021/2022 بتاريخ فاتح فبف 4ر 2021 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

 61 بعدد  ض  شر ء  عقد  ذي  زيلي 

بالجماعة  لتف بية  65  ملتو  د  ص 

تيفلت،  د ئرة  علي  ولحسن،   4ت 

تاريخ  من   إقليم  لخميسات  بتد ء 

مارس   8 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه   لتفخيص بإنجاز بئف و ل2  ملاء 

هكتار    1 مساحة  سقي  أ ل  من 

ر�سى  لحامل  لعلك  لفائدة  لسيد 

.AE38182 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

57

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 بتاريخ فاتح فبف 4ر   2020/30 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  شهادة  مللكية  ذي   لخيف 

بالجماعة  67/10680  ملتو  د 

سبع  باشوية  عيون،  سبع   لتف بية 

من  إقليم  لحا 2  بتد ء  عيون، 

غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   26  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

 5 أ ل سقي مساحة  منه من   ملاء 

بوزكاوي  لفائدة  لسيد  هكتار ت 

لبطاقة  لتعريف   دريس  لحامل 

.PZ805291 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   2020/2000 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

ذي  باملكان  ملسمى  زغار  تكمامت 

 13/2020 رقم  شهادة  الستغالل 

شهادة  الستغالل  ذي   1 وبلفضيل 

بالجماعة  12/2020  ملتو  د  رقم 

صفرو،  د ئرة   لتف بية  لعنوصر، 

تاريخ  من  صفرو  بتد ء   إقليم 

19 فبف 4ر 2021 إلى غا4ة فاتح مارس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

 لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2  ملاء منه 

هكتار ت   5 أ ل سقي مساحة  من 

لفائدة  لسيد  فوكال محمد  لحامل 

.CB11287 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

59

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   2021/2001 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

شهادة  ذي  عر ون«  سيدي  »فد ن 

16/62369  ملتو  د  رقم   مللكية 

سيدي  لغندور،  بالجماعة  لتف بية 

إقليم  لخميسات  د ئرة  لخميسات، 

إلى   2021 فبف 4ر   19 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2021 مارس  فاتح  غا4ة 

في شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز بئف 

و ل2  ملاء منه من أ ل سقي مساحة 

1 هكتار لفائدة  لسيد  لهردوز محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.X1306

60

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   2020/2002 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

شهادة  مللكية  ذي   26  لحسنية 

بالجماعة  21/2389  ملتو  د  رقم 

د ئرة  سيدي  خيار،  كندر   لتف بية 

صفرو، إقليم صفرو  بتد ء من تاريخ 

19 فبف 4ر 2021 إلى غا4ة فاتح مارس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

 لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2  ملاء منه 

هكتار ت   5 أ ل سقي مساحة  من 

نور  لد4ن  زعبار  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.CB165225

61

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   2020/2003 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

قطعتين أرضيتين مسميتين  لحوض 

 269 بعدد  ضمن  شر ء  عقد  ذي 

وفد ن  لحوض  لكبيف ذي عقد شر ء 

676  ملتو  د بالجماعة  ضمن بعدد 

إقليم  د ئرة صفرو،   لتف بية تازوطة، 

فبف 4ر   19 تاريخ  من  صفرو  بتد ء 

2021 إلى غا4ة فاتح مارس 2021 بحث 

علني في شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز 

منه من أ ل سقي  ثق2 و ل2  ملاء 

لفائدة  هكتار ت   2,6588 مساحة 

 لسيد  وكرين  حمد  لحامل لبطاقة 

.L2885 لتعريف  لوطنية 

62

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   26 بتاريخ   2021/2006 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

شهادة  مللكية  ذي   1 عين  لجمال 

81/11827  ملتو  د بالجماعة  رقم 

د ئرة تيفلت،   لتف بية مقام  لطلبة، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات  بتد ء 

فاتح  غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   19

شأن  في  علني  بحث   2021 مارس 

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه   ملاء 

مهوب  لفائدة  لسيد  هكتار    1,20

حسن و ملناني ناد4ة  لحامل لبطاقة 

 لتعريف  لوطنية AB321098 ورقم 

.A526921

63

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   27 بتاريخ   2021/2012 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  شهادة  مللكية  ذي  هللا  شكر 

بالجماعة  16/70531  ملتو  د 

د ئرة  ميمون،   لتف بية  4ت 

إقليم  لخميسات   لخميسات، 

 2021 فبف 4ر   22 تاريخ  من   بتد ء 

بحث علني   2021 مارس   2 إلى غا4ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

سقي  أ ل  من  منه  و ل2  ملاء  بئف 

لفائدة  لسيد  هكتار ت   2 مساحة 

وناد4ة  لشرقاوي  مهدي   لهو ري 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A261535 ورقم AD251102

64

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 4نا4ر   27 بتاريخ   2021/2011 

 لذي سيجرى على  لعقار  ملسمى ر ش 

شعبات بن  بر هيم ذي شر ء ضمن 

برقم 218  ملتو  د بالجماعة  لتف بية 

تيفلت،  د ئرة  علي  ولحسن،   4ت 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات  بتد ء 

مارس   2 غا4ة  إلى   2021 فبف 4ر   22

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه   لتفخيص بإنجاز بئف و ل2  ملاء 

 0,7011 مساحة  سقي  أ ل  من 

عبد  ر فعي  لفائدة  لسيد  هكتار ت 

 لهادي وكنزة  وبالل  لحامل لبطاقة 

ورقم   B202750  لتعريف  لوطنية 

.X62208

65

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 27 بتاريخ  ح.ج/2021/2010 

على  سيجرى  2021  لذي  4نا4ر 

عين  لبيضاء  فد ن   لعقار  ملسمى 

 317 بعدد  ضمن  شر ء  عقد  ذي 

بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق،  سيدي 

من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   22  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   2

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

0,30 هكتار  لفائدة  لسيد  4ت زدي 

عو طف  و نان  مصطفى  د وود 

 لحاملين لبطاقتي  لتعريف  لوطنية 

.BH522271 و AB152826 رقمي

66
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 28 بتاريخ  ح.ج/2021/2019 

على  سيجرى  2021  لذي  4نا4ر 

ذي  بوطي2  فد ن   لعقار  ملسمى 

 16/65015 رقم   لرسم  لعقاري 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

د ئرة  لخميسات،  عالل  ملصدر، 

من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   22  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   2

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  البر هيمي  هكتار    1

لبطاقة  لتعريف  لحسن  لحامل 

.A258228 لوطنية رقم 

67

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2032 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

موضوع  لرسم  »تد وت«   ملسمى 

عقد  ذي   57/18293 رقم   لعقاري 

 205 ص   502 بنظيف ض بعدد  كر ء 

عين  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

 للوح، د ئرة أزرو، إقليم إفر ن،  بتد ء 

إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

 3 من أ ل سقي مساحة  منه،   ملاء 

هكتار ت لفائدة  لسيد قرقيبو محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.D722330 رقم

68

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2033 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

عطية  ذي  بونناح«  »خربة   ملسمى 

ص   19 أصل قوم بدرهم ض بعدد 

32  ملتو  د بالجماعة  لتف بية بورد، 

تازة،  بتد ء  إقليم  أكنول،  د ئرة 

إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد حموش  هكتار    2,01

لبطاقة  معه  لحامل  ومن  4وسف 

.Z231176 لتعريف  لوطنية رقم 

69

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2032 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى »بالد كوليا 1« موضوع  لرسم 

ذي  تفاقية   F/7299 عدد   لعقاري 

 13252 عدد  مع  لدولة  شر كة 

بوحلو،  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

إقليم تازة،  بتد ء  د ئرة و د أمليل، 

إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

شركة  لفائدة  هكتار    3,1932

في شخص   SOCIETE BAB AZHAR

ممثلها  لقانوني.

70

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   2 بتاريخ  ح.ج/2021/2055 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

موضوع  موالي  لعربي   ملسمى 

ذي   K/18086 عدد  شهادة  مللكية 

 2 بتاريخ  عليه  مصادق  كر ء  عقد 

بالجماعة  2020  ملتو  د  سبتمبف 

د ئرة  عين  لجمعة،   لتف بية سيدي 

مكناس،  بتد ء  إقليم  عرمة،  عين 

غا4ة إلى   2021 مارس   1 تاريخ   من 

2021 بحث علني في شأن  مارس   11

ثقبين  بإنجاز   مشروع  لتفخيص 

سقي  أ ل  من  منهما،  و ل2  ملاء 

شركة  لفائدة  هكتار    25 مساحة 

شخص  في   CIVILE QUINTUS

ممثلها  لقانوني.

83

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   5 بتاريخ  ح.ج/2021/2058 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى فد ن  نان ذي عقد شر ء 

216  ملتو  د   ص   192 بعدد  ض  

بالجماعة  لتف بية  4ت علي   ولحسن، 

إقليم  لخميسات،  تيفلت،  د ئرة 

  بتد ء من تاريخ 2 مارس 2021 إلى غا4ة

2021 بحث علني في شأن  مارس   15

مشروع  لتفخيص بإنجاز  بئف  و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد)ة(  هكتار    0.6061

وعي�سى  دري�سي  حفيظ  دري�سي 

 لحامل)ة( لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.XA71020 و XA76611

84

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   5 بتاريخ  ح.ج/2021/2056 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

مطل2  ذي  فد ن  لجنان   ملسمى 

 لتحفيظ  عدد 16/38559  ملتو  د  

بالجماعة  لتف بية سيدي   لغندور، 

د ئرة  لخميسات، إقليم  لخميسات، 

  بتد ء من تاريخ 2 مارس 2021 إلى غا4ة

2021 بحث علني في شأن  مارس   15

مشروع  لتفخيص بإنجاز  بئف  و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد)ة(  هكتار    0.80

لبطاقة   لهردوز  حمد  لحامل)ة( 

.X60615 لتعريف  لوطنية 

85

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   2 بتاريخ  ح.ج/2021/2026 

على  لقطعة  سيجرى  2021  لذي 

فد ن  لرمل   الرضية  ملسماة 

 168 بعدد  ض  شر ء  عقد  ذ ت 

بالجماعة  171  ملتو  دة   ص 

د ئرة  عبد  لرز ق،   لتف بية سيدي  

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز  بئف  و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

0.28 هكتار لفائدة  لسيد)ة( بورحيم 

لبطاقة  لتعريف  لاللبنى  لحامل)ة( 

.EE223120 لوطنية 

86



3811 الجريدة الرسميةعدد 5652 - 12 ر 2 1222 )22 فبف 4ر 2021) 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   2 بتاريخ  ح.ج/2021/2025 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

شر ء  عقد  ذي   1  ملسمى  لعالك 

 192 سجل  المالك   101 ص 

بالجماعة  لتف بية سيدي    ملتو  دة 

د ئرة  لخميسات،  عالل،  ملصدر 

من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   26  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بإنجاز  بئف  و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

عبد   لفائدة  لسيد)ة(  هكتار   0.20

لكريمي عبد  لعزيز  لحامل)ة( لبطاقة 

.U57520 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   2 بتاريخ  ج/2021/2022 

بالعقار  سيجرى  2021  لذي 

شهادة  مللكية  ذي  دنيز ل   ملسمى 

بالجماعة  F/767  ملتو  د   عدد 

با  قرية  د ئرة   لتف بية  لغو زي، 

من  تاونات،  بتد ء  إقليم  محمد، 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   26  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

مشروع  لتفخيص بجل2  ملاء من و د 

 210 من أ ل سقي مساحة  ورغة، 

 MAROCAINE هكتار لفائدة شركة 

في   AGRICOLE DE L’OUERGHA

شخص ممثلها  لقانوني.
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   2 بتاريخ  ح.ج/2021/2023 

بالعقار  سيجرى  2021  لذي 

ذي  لرسم   2 فالح    ملسمى سيدي 

59/8902  ملتو  د  عدد   لعقاري 

د ئرة  يعزم،  بالجماعة  لتف بية  4ت 

إقليم  لحا 2،  بتد ء  أكور ي، 

إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   8

و ل2  بئف  بحفر  مشروع  لتفخيص 

 ملاء منه، من أ ل  الستعمال  ملنزلي  

لفائدة  هكتار ت   5 مساحة  وسقي 

 لسيد)ة( فظمة  قشار وحبيبة عونة 

 لحامل)ة( لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.D509398 ورقم D565290
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 3 بتاريخ  ح.ج/2021/2027 

على  سيجرى  2021  لذي  فبف 4ر 

 لقطعة  ألرضية   ملسماة  وفيس 

ض  رسم  مللكية   من  نسخة  ذ ت 

238  ملتو  د  ص   226 بعدد 

د ئرة  بالجماعة  لتف بية بني عمارت، 

إقليم  لحسيمة،  بتد ء  تار يست، 

غا4ة إلى   2021 مارس   2 تاريخ   من 

2021 بحث علني في شأن  مارس   15

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

 ملاء منه، من أ ل  الستعمال  ملنزلي  

 5 مساحة  وسقي  و رو ء  ملاشية 

هكتار ت لفائدة  لسيد)ة(  لحمد وي 

لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل)ة( 

. R801628 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

3 فبف 4ر  بتاريخ  ح.ج/2051/2021 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

ذي  لحروش«  »فد ن   ملسمى 

 302 ص   232 بعدد  ض  شر ء 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

د ئرة  لخميسات،  عالل  ملصدر، 

من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

غا4ة إلى   2021 مارس  فاتح   تاريخ 

2021 بحث علني في شأن  مارس   11

مشروع  لتفخيص بحفر بئف و ل2  ملاء 

 0,2585 منه من أ ل سقي مساحة 

بوسحابة عبد  لفائدة  لسيد  هكتار 

لبطاقة  لتعريف   لسالم  لحامل 

.U72392 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ   2021/2050 

 لذي سيجرى على  لعقار  ملسمى فد ن 

 122 بعدد  ض  ذي شر ء  بالعيا�سي 

132  ملتو  د بالجماعة  لتف بية  ص 

تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق،  سيدي 

تاريخ  من   إقليم  لخميسات  بتد ء 

فاتح مارس 2021 إلى غا4ة 11 مارس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  بئف و ل2  ملاء   لتفخيص بحفر 

 1,5880 مساحة  سقي  أ ل  من 

عزيز  لفائدة  لسيد  لزيو ت  هكتار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.XA92303
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 4ر   3 بتاريخ   2021/2029 ح.ج 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

عقد  ذ ت  فالحية  أرض   ملسمى 

 272 ص   281 برقم  ض  ملكية 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

فاتح  تاريخ  من   لخميسات  بتد ء 

مارس 2021 إلى غا4ة 11 مارس 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بحفر و ل2  ملاء منه من أ ل سقي 

مساحة 2.25 هكتار ت لفائدة  لسيد 

لبطاقة  بومهر ز  لخاميس  لحامل 

.XA 11328 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج 

 2021 فبف 4ر   3 بتاريخ   2020/2028

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

مطل2  لتحفيظ  ذي  تشو رين 

بالجماعة  67/6113  ملتو  د  رقم 

عين  د ئرة  هللا،  حرز  آ4ت   لتف بية 

إقليم  لحا 2،  بتد ء  تاو د ت، 

إلى   2021 مارس  فاتح  تاريخ  من 

علني  بحث   2021 مارس   11 غا4ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق2 و ل2  ملاء منه، من أ ل سقي 

مساحة 7,50 هكتار ت لفائدة  لسيد 

محمد  و شعبان   شعبان  حمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.R198725 ورقم D817919
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2031 
على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 
للجماعة  لساللية  لركابي   ململوك 
» لركابي«  للملك  ملسمى   لتابع 
 611/20 رقم  إ4جار  عقد  وذي 
2020  ملتو  د  ديسمبف   29 بتاريخ 
عامر  لسفلية،  بالجماعة  لتف بية 
د ئرة  حو ز  عامر  لسفلية،  قيادة 
إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   لقنيطرة، 
إلى غا4ة  2021 فبف 4ر   23  من تاريخ 
بحث علني في شأن   2021 مارس   5
أثقاب   2 بإنجاز  مشروع  لتفخيص 
سقي  أ ل  من  منهم،  و ل2  ملاء 
لفائدة  هكتار    88,3252 مساحة 
شركة WAHAT INMA SARL ممثلها 
محمد  علي  عمر   لقانوني  لسيد 
لبطاقة  لتعريف   لشجاع  لحامل 

.AB02075Z لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2030 
على  لعقار سيجرى  2021  لذي 

ذي   »1196  - »مهد4ة   ملسمى 

 13/99530 رقم   لرسم  لعقاري 

مهد4ة،  بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

مهد4ة،  باشوية  مهد4ة،  قيادة 

من  إقليم  لقنيطرة،  بتد ء 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   23  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   5

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

 ملاء منه، من أ ل سقي حد4قة  ملنزل 

لفائدة  هكتار    0,0060 مساحتها 

 لسادة سعيد لعربية وأسماء  لعلوي 

 لحاملين لبطاقتي  لتعريف  لوطنية 

.G371091 و G222818 رقم

72

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

4نا4ر   29 بتاريخ  ح.ج/2021/2028 

على  مللك  سيجرى  2021  لذي 

ذي   2599 بقعة  »حد دة«   ملسمى 

 13/109992 رقم   لرسم  لعقاري 

 ملتو  د بالجماعة  لتف بية  لقنيطرة، 

قيادة  مللحقة  إلد رية 5، د ئرة  والد 

من  إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   و يه، 

تاريخ 23 فبف 4ر 2021 إلى غا4ة

5 مارس 2021 بحث علني في شأن 

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2  

 ملاء منه، من أ ل سقي حد4قة  ملنزل 

لفائدة  هكتار    0,0210 مساحتها 

 لسيد حسن و حيد  لحامل لبطاقة 

.GA8295 لتعريف  لوطنية رقم 

73

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 29 بتاريخ  ح.ج/2021/2027 

على  سيجرى  2021  لذي  4نا4ر 

ذي  لرسم  »فريحة«   مللك  ملسمى 

58/22016  ملتو  د  رقم   لعقاري 

باشوية  عامر،  بالجماعة  لتف بية 

من  سال،  بتد ء  إقليم  عامر، 

غا4ة إلى   2021 فبف 4ر   23  تاريخ 

بحث علني في شأن   2021 مارس   5

ثق2  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

و ل2  ملاء منه، من أ ل  الستعمال 

 ملنزلي و رو ء  ملاشية وسقي مساحة 

0,2267 هكتار  لفائدة  لسيد بوعبيد 

لبطاقة  لتعريف   لحفيان  لحامل 

.A588032 لوطنية رقم 

74

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد4رة  أصدرته  قر ر  بمو 2 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 29 بتاريخ  ح.ج/2021/2029 

على  سيجرى  2021  لذي  4نا4ر 

» والد   لعقار  لجماعي  ملدعو 

للجماعة  لساللية  عي�سى«  لتابع 

باملكان  ملسمى  والد  عي�سى   والد 

رقم  شهادة  الستغالل  ذي  عي�سى 

2021  ملتو  د  4نا4ر   13 بتاريخ   2

بالجماعة  لتف بية  لقصيبية، 

د ئرة  لقصيبية،  قيادة  لقصيبية، 

سليمان،  بتد ء  سيدي  إقليم 

غا4ة إلى   2021 4نا4ر   13 تاريخ   من 

بحث علني في شأن   2021 مارس   5

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق2 و ل2 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،   ملاء 

0,1155 هكتار  لفائدة  لسيد  لطاهر 

لبطاقة  لتعريف   ملشكوك  لحامل 

.GA23838 لوطنية رقم 
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