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 .................................................................................. ADRIAMSOFT MAROC5625
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 .........................................................................FLEXIUS PRIVE 5621استدراك خطأ

 .....................................................................  FORET HAMZA 5621استدراك خطإ

 ......................................................................ZAABOUL GROUPE SARL AU 5621
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 ..........................................................................STE CEZAR CERAME    SARL5628
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 ................................................................................................. LA PLAGE BZD5628
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 ................................................................................... PETROLE DOUKKALA5629
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 ...................................................................................TOURIS ARGOUB SNC5630

 ...............................................................................................HYDAGRI  SARL 5630

 ...............................................................................CHEIKH SERVICES  SARL 5630
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 ....................................................BOULANGERIE PATISSERIE MARCHICA5633

 .....................................................................................................TALILIT CARS5634

 .................................................................................................................LOPEZ5634

 ................................... RAMI D’EQUIPEMENT ET D’ENERGIE SEDERAM5634

 ............................................................................................................STE ZAAF5634

 ..................................................................................................MAELA TRANS5635

Bureau Générale d’Etudes et Conseils Topographies يسمى باالختصار » 

 .............................................................................................» B.G.E.C.T5635

 ............................................................................................................ ARBANO5635

 .......................................................................................................................MG5635

 ................................................................ALHAMBRA GOLF INVESTMENT5636

5636بيا1 اوطوا ميكا لوك.......................................................................................... 

 ...................................................................................... POLYPEINTRE DECO5631
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 .....................................................................................STATION DE LA ROSE5631

 ...................................................................... PHARMACIE AIN MEZNOUD5638
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 .........................................FORTUNE CONSTRUCTION CONSORTIUMS5638
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HAMAG LOGISTIQUE5640  ش م م....................................................................... 

 ..............................................................LAUNDROMAT  SARL AU 5640لوندروما
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 .....CENTRE IBN ZOHR DE DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE SARL5642
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 ................................................................................FALCON TECHNOLOGY5643
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 ............................................................................................ ISOLVAR MAROC5644

 ..................................................................................................... FAYROZZ IN5644

 ............................................................................... ASSURANCE RAZZOUKI5644
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 ............................................................................BEZRHOUDI TRANSPORT5645

 ..........................................................................BAHRAOUI DECO SARL AU5645

 .....................................................................................sosadelec   5646سوسديليك
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 .........................................................................................................WE QUEST5650
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 ........................................................................... ERGO MARINA«5652« اركو مارينا
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 ....................................................................AFFAIR OF THE WATER*SARL*5652

 .................................................OUBENAY D’ALIMENTATION GENERALE5652

 .................................................OUBENAY D’ALIMENTATION GENERALE5653

 ....................................................... KHAYMAT ALLIANCE PRESTIGE SARL5653

5653إيزي & سعدي طرنسعور...................................................................................... 

 ......................................................................................ABIL RENT CAR SARL5653

 ..............................................................................................................ZIPREST5654

 ................................................................................PTC IMMOBILIERE SARL5654

 .....................................................................................................POLYMARRA5654

 ............................................................................ TECHNICAL RESEAU SARL5654

 ............................................................................................ ECO-ASCENSEUR5655

 ............................................................................ ESPACE SAHMOUDI SARL5655

 .........................................................................................FISKA IMMOBILIER5655

 .........................................................................................................KREATECH5655

 .................................................................................................. S.K.B NEGOCE5656

 ........................................................................................................ CPS WORK5656

 ..............................................................................................EROS CALL SARL5651

 ................................................................................. STE CLUB MASTER›S FF5651

 .......................................................................... MAGHREB INVEST GROUP5651

 .......................................................................................STE SOYAR SARL AU5658

TOUBRE5658 توبري................................................................................................... 
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TOUBRE5658 توبري................................................................................................... 

 ...............................................................................................BLUE BUILDING5658

 ........................................................................GROUPE BARNAT ISTITMAR5659

 ............................................................................................... TIDE MARITIME5659
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 ..................................................................................... BACHIR EXCELLENCE5660

 .................................................................................STE LAHRAKI TRAVAUX5660

 .............................................................................................................. INASAD5660

 ........................................................................... PROMEDSTORE IMAGING5661

 ........................................................................... PROMEDSTORE IMAGING5661

 .................................................................STE GLOBAL SPARE PARTS SARL5661
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 ................................................................................ MOKHTABAR ALHAYAT5662

 ...........................................................................RAMTEC SERVICE SARL AU5662

 .....................................................................................INJAD DESIGN sarl au5662

 ..................................................................................................... 5662أطريجا أوفيس

 ........................................................................AZUL IMMOBILIER SARL AU5663

 ............................................................................STE COMPLEXE ISTANBUL5663

5663شركة تغاث سكن................................................................................................ 

 ............................................................ENTREPRISE EL BOUQFAOUI SARL5663

 ......................................................... CABALLERO RESTAURANT SARL AU5664

 ................................................................................................. IBN ZOUHAYR5664

 ..................................................................................................JIBRIL YASSINE5664

 ......................................................................................................ECOMPROG5665

 ...........................................................................TOUGGANT CONSULTING5665

 .................................................................................................PAINSPECIAUX5665

 .................................................................................................... KISSAMI CAR5665

 ............................................................STE ASWAN TRANSPORT SARL AU5666

 ....................................................... SOCIETE IBNELMOQADDEM TRANS 5666

 .................................................................................................JIHANE TOURS5666

 .............................................................................................SDF TRANSPORT5661

 ...........................................................................................TRANS MANIMAR5661

 ............................................................... Sté » BELBRIK SERVICE« SARL AU5661

 ....................................................................................... BATIS SANTE IMMO5661

 ......................................................................... DIGITAL PROJECTS MAROC5668

 ....................................................................................... 5668حاجي اسماعيل اشغال

 ............................................................................ DORMAGEN ASSISTANCE5669

 ..................................................................................................... MBARKI BAT5669

 .............................................................................................................QOSALU5669

 ...............................................................................SMS FORMATION PRIVE5610

 ..........................................................................................THUNDER COFFEE5610

 ..................................................PLANET GALAXY INGENIERIE SARL AU   5610

 ................................................................................................................ ZINOB5610

 ................................................................................................BTP SAISS SARL5611

 ..........................................................................................................ARMADIO5611

 .................................................................................................CHEM›S BERRY5611
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 ...........................................................................................M-FALIMY OFFICE5612

 ........................................................................ Concevoir optimiser calculer5612

.................................................................................................................. 5613ارطلكو 
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صفحة صفحة

5505 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

 .................................................................................AZ UNIVERSEL SERVICE5681
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5685ملك فارم.............................................................................................................. 
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 .........................................................................................................MR.CHEEZ5695
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 .......................................................................................................C.A.E.P LOG5100
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 ....................................................................................APIMIGRATRICE SARL5102
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 ..................................................................BETONS DU N›FIS KHALDOUN5103
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قنطرة على واد ورغة   ك 000+198 وتبديل مخطط الطريق الوطنية 

الغرض لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  بموجعه  وتنزع   ،8  رقم 

 ............................................................................. 5966 )عمالة إقليم تاونات)

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم  بإعال  أ  املنفبة البامة تق�سي ببناء 

ثالث منشآت فنية على الطريق الجهوية رقم 510 بي    ك 18+800 

و   ك 250+19، وتنزع بموجعه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 

 ................................................................. 5969الغرض )عمالة إقليم تاونات)

استدراك لإلعال  املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 15 ماي 2019 

بشأ  إعال  عن إيداع مشروع مرسوم يبلن أ  املنفبة البامة تق�سي 

بإنجاز الجزء الثالث للقناة الرئيسية لري محيط اسيف املال )جماعة 

اسيف املال، جماعة مزوضة، جماعة مجاط) بإقليم شيشاوة ونزع 

 ..... 5912ملكية البقارات الالزمة لهذا الغرض بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة
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 5604 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

بتاريخ 25 مار1 2020 واملبلن أنه من املنفبة البامة تزويد الدواوير 

 ............. 5913التاببة لجماعة تازغي  باملاء الصالح للشرب )جماعة تازغي )

 5589 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

تزويد  البامة  املنفبة  من  أنه  واملبلن   2019 ديسمبر   11 بتاريخ 

 جماعة سيدي لحسن باملاء الصالح للشرب )جماعة سيدي لحسن) 

5915إقليم تاوريرت.......................................................................................... 

إعال  عن إيداع ونشر مشروع قرار  يبلن أ  املنفبة البامة تق�سي بتخطيط 

حدود الطرق البامة إلحداث طريق عمومي عرضه 35م بشارع عالل 

بن ععد هللا مقاطبة اكدال بجماعة فا1 )عمالة فا1) واتخاذ مقرر 

 .................................... 5916التخلي لنزع ملكية البقارات الالزمة لهذه الغاية

إعال  عن إيداع ونشر مشروع قرار  يبلن أ  املنفبة البامة تق�سي بتخطيط 

 989 رقم  البمومي  للطريق  عرض  لتبديل  البامة  الطرق   حدود 

من 15م إلى 14م بحي بورمانة مقاطبة اكدال بجماعة فا1 )عمالة 

5918فا1) واتخاذ مقرر التخلي لنزع ملكية البقارات الالزمة لهذا الغرض... 

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم  يبلن أنه من املنفبة البامة تزويد 

الدواوير التاببة لدائرتي دمنات وأزيالل باملاء الشروب - الشطر الثاني 

لهذا الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  بموجعه  وتنزع  أزيالل)  )إقليم   - 

5980 الغرض.................................................................................................... 

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم  يبلن أنه من املنفبة البامة تزويد مركز 

ملكية  بموجعه  وتنزع  بني مالل)  )إقليم  الشروب  باملاء  القصيعة  دير 

5986القطبة األرضية الالزمة لهذا  الغرض ................................................... 

 4969 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

بتاريخ 23 يناير 2008 واملبلن أنه من املنفبة البامة تزويد مراكز أزيالل 

5981- دمنات باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول........................... 

 4685 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

 بتاريخ 14 أغسطس 2002 واملبلن أنه من املنفبة البامة تزويد مركز 

5988فم الجمبة   باملاء الشروب..................................................................... 

 4951 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

بتاريخ 19 سبتمبر 2001 واملبلن أنه من املنفبة البامة تزويد دواوير 

5989أزيالل باملاء الشروب .............................................................................. 

استدراك تبديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية نشرة اإلعالنات 

 2020 مار1   18 بتاريخ   5603 عدد  واإلدارية  والقضائية  القانونية 

صفحة 4950-4951 يبلن أنه  أنه من املنفبة البامة إحداث ثانوية 

 ........ 5900موالي رشيد اإلعدادية بجماعة مرتيل، عمالة املضيق - الفنيدق

إعال  عن إيداع ونشر مشروع قرار  يبلن أ  املنفبة البامة تق�سي بتخطيط 

حدود الطرق البامة لشق جزء من شارع »R« عرض 50 متر باملنطقة 

لهذا  ملكيتها  نزع  املراد  البقارات  وبتبيي   الجديدة  بمدينة   الثالثة 

5992الغرض..................................................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املبلنو  في ميدا  اإلشهار القانوني إثعات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتبلق بمضمو  اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
مكتب املستشار

31، زنقة جعل تازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاتف : 11 50 11 0531

مؤسسة الوفاق غندوري
ش.ذ.م.م

 INSTITUT AL WIFAQ
GHANDOURI SARL

إنهاء التصفية والحل النهائي للشركة
استثنائي  عام  جمع  إثر  على 
للشركة ذات   2021 يناير   31 بتاريخ 
توجد  والتي  املحدودة  املسؤولية 
»مؤسسة  واملسماة  التصفية  قيد 
يعدأ  برأسمال  غندوري«  الوفاق 
مقر  يوجد  والتي  درهم   300.000
تصفيتها بالرباط، رقم 1، زنقة موالي 
رشيد واملسجلة في السجل التجاري 
تمت   42415 رقم  تحت  بالرباط 
املصادقة على تصفية الشركة وعلى 

حلها النهائي.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111383.
التسيير

1 P

RAMACOLOR PEINTURES
SA

شركة مجهولة االسم
رأسمالها : 11.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 
عي  السعع شرق، زنقة ل، تجزئة أ، 

 عمالة زناتة، البرنو�سي، 
الدار العيضاء

 السجل التجاري رقم 53819 
الدار العيضاء

بتاريخ  محضر  بمقت�سى   -  1 
قرر الجمع البام   ،2021 فبراير   11

املنبقد بصفة استثنائية ما يلي :

ععد  السيد  استقالة  قعول 

فاطمة  والسيدة  أمزيل  الرحيم 

أمزيل  الناصر  ععد  والسيد  البزيز 

شركة  في  كمتصرفي   مناصبهم  من 

.RAMACOLOR PEINTURES SA

ملدة  جديد  إدارة  مجلس  تبيي  

نهاية  في  تنتهي  سنوات   (6( ست 

البادية  البامة  الجمبية  اجتماع 

للعت في   2021 املقرر عقدها في عام 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2026 :

السيد ععد الناصر أمزيل ؛

السيد مهدي أمزيل ؛

السيد إسماعيل أمزيل ؛

السيد مروا  أمزيل.

بتاريخ  محضر  وبمقت�سى   -  2 

11 فبراير 2021، قرر مجلس اإلدارة 

ما يلي :

 قعول استقالة السيد ععد الرحيم 

املدير  الرئيس  منصعه  من  أمزيل 

 RAMACOLOR لشركة  البام 

.PEINTURES SA

تبيي  السيد ععد الناصر أمزيل، 

في   1955 نوفمبر   6 مواليد  من 

منصب الرئيس املدير البام لشركة 

 RAMACOLOR PEINTURES SA

طيلة فترة واليته كمتصرف.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت رقم 161595.

2 P

BHF  ATLAS PEINTURES
SA

شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 150.000.000 درهم

 طريق القرنفل، عي  السعع، 

الدار العيضاء

رقم السجل التجاري 21433

الدار العيضاء

بتاريخ  محضر  بمقت�سى   -  1 

قرر الجمع البام   ،2021 فبراير   11

املنبقد بصفة استثنائية ما يلي :

قعول استقالة السيد ععد الناصر 

  BHF كمتصرف  منصعه  من  أمزيل 

.ATLAS PEINTURES SA

منصب  في  أمزيل،  حميد  تبيي  

 BHF  ATLAS شركة  في  متصرف 

املتعقية  للفترة   PEINTURES SA

ملجلس اإلدارة التي ستنتهي في نهاية 

البادية  البامة  الجمبية  اجتماع 

عام  في  سيبقد  الذي  للمساهمي  

السنة  حسابات  في  للعت   2021

املنتهية في 31 ديسمبر 2026.

تأكيد السيد ععد الرحيم أمزيل، 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

سبيدة  والسيدة   B290881 رقم 

التبريف  لعطاقة  الحاملة  أمزيل، 

كمتصرفي    B505514 الوطنية رقم 

 BHF  ATLAS PEINTURES في شركة

اإلدارة  ملجلس  املتعقية  للفترة   SA

الجمبية  اجتماع  نهاية  مع  املنتهية 

املنبقد  للمساهمي   البادية  البامة 

في عام 2021 للموافقة على حسابات 

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2026.

بتاريخ  محضر  بمقت�سى   -  2 

مجلس  قرر   ،2021 فبراير   11

الرحيم  ععد  السيد  تأكيد   اإلدارة 

التبريف  لعطاقة  الحامل  أمزيل، 

منصب  في   B290881 رقم  الوطنية 

لشركة البام  املدير   الرئيس 

  BHF ATLAS PEINTURES SA  للفترة 

املتعقية ملجلس اإلدارة التي ستنتهي 

البامة  الجمبية  اجتماع  نهاية  في 

البادية للمساهمي  الذي سيبقد في 

للعت في حسابات السنة   2021 عام 

املنتهية في 31 ديسمبر 2026.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت رقم 161594.

3 P

PALTEX
SA

CAPITAL SOCIAL : 23.000.000 MAD

 SIEGE SOCIAL : ROUTE N°2

 SIDI BRAHIM BOULAAJOUL,

LAAYADA, SALE

RC : 641

تغيير مصفي الشركة
البامة  الجمبية  ملحضر  وفقا 

االستثنائية لشركة PALTEX املنبقدة 

قرر الشركاء   2020 يونيو   30 بتاريخ 

ما يلي :

املكي  السيد  استقالة  استنتاج 

قديري من منصعه كمصفي للشركة.

تبيي  السيد أنور ناجح كمصفي 

للشركة.
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السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

 التجاري بسال بتاريخ 23 نوفمبر 2020 

تحت رقم 35429.

4 P

ياز إماج
شركة ذات مسؤولية محدودة

إشبار بتبديل
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

بتاريخ 12 أكتوبر 2021، تقرر ما يلي :

حصة من السيدة خولة   30 بيع 

محمد  الصعاحي  السيد  إلى  أسعاب 

رؤوف.

السيد  الشركة  مسير  استقالة 

بالسيد  وتبويضه  شكيب  أسعاب 

الصعاحي محمد رؤوف.

6 و1 من النظام  تحديث املادتي  

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   21 التجارية بالرباط بتاريخ 

2020 تحت رقم 109501.
للنشر واإلعال 

5 P

 STE COMAP GROUP

MAROC
BUREAU DE LIAISON

اإلدارة  مداوالت  ملحضر  وفقا 

 2020 ديسمبر   31 بتاريخ  البامة 

 STANDARD HIDRAULICA لشركة

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشركة  اإلسعاني،  القانو   بموجب 

 COMAP االتصال  ملكتب  األم 

GROUP MAROC فقد تقرر ما يلي :

االتصال  مكتب  إغالق   -  1

.COMAP GROUP MAROC

 M.Jaume السيد  تبيي    -  2

جنسية  من   GUERRERO VIDAL

رقم  السفر  لجواز  الحامل  إسعانية، 

AAF011641 لغرض اتخاذ خطوات 

 COMAP االتصال  مكتب  إلغالق 

.GROUP MAROC

6 P

 FERTILISATION MODERNE

ET SCIENTIFIQUE MAROC
SARL

RC : 69035

البام  الجمع  محضر  بموجب 

ديسمبر   31 بتاريخ  البادي  الغير 

قد تم اتخاذ  بالدار العيضاء،   2020

القرارات التالية :

للشركة  املسعق  حل  إعال  

 FERTILISATION MODERNE ET

.SCIENTIFIQUE MAROC

من  مريني،  زكرياء  السيد  تبيي  

جنسية مغربية، مزداد بتاريخ 19 ماي 

القصعة،  كوب   : ب  القاطن   1984

عمارة د الطابق 3، عي  الشق، الدار 

الوطنية  للعطاقة  والحامل  العيضاء 
.BK241029 رقم

 : ب  الشركة  تصفية  مقر  تبيي  

املنصور،  يبقوب  العيضاء،  بالدار 
املباريف، رقم 159.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ذلك بتاريخ  التجارية بالدار العيضاء 

19 فبراير 2021 تحت رقم 166621.

7 P

 QUALITY PETROLEUM

COMPANY
SARL

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 

العيضاء،  بالدار   2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة، تكمن مميزاتها في ما يلي :

 QUALITY  : التسمية 

.PETROLEUM COMPANY SARL

العيضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 

131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 
رقم 11 ب.

الهدف االجتماعي :

تسويق وتوزيع ونقل املحروقات ؛

العترولية  املنتجات  تخزين 

املشتقة ؛

وبيع واستيراد وتصدير غاز  شراء 

العترول املسال ؛

تخزين  مركز  وتشغيل  إنشاء 
وتكييف وملء على السطح، نيابة عن 
األطراف  جميع  عن  ونيابة  الشركة 

الثالثة ؛
استخدام جميع املاركات املصنبة ؛

البمليات  جميع  عام،  وبشكل 
املرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 
تسهل  قد  والتي  االجتماعي  بالهدف 

امتداده وتطويره.
الشركاء :

من  يوسفي،  عثما   السيد 
جنسية مغربية، املزداد يوم 18 يونيو 
1981، القاطن بالدار العيضاء 200، 
والحامل  كاليفورنيا،  مكة،  شارع 

للعطاقة الوطنية رقم BE152461 ؛
 AFRICA الشركة 
 EXPLORATION HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
 10.000 رأسمالها  الشريك الوحيد، 
بالدار  االجتماعي  ومقرها  درهم 
إقامة  أنفا،  شارع   ،131 العيضاء 
مسجلة  ب،   11 رقم  مكتب  أزور، 
بسجل التجاري   429119 تحت رقم 
بالدار العيضاء ويمثلها السيد عثما  

يوسفي.
التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 
الحامل  يوسفي،  عثما   للسيد 

.BE152461 للعطاقة الوطنية رقم
 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 
بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة 

التجاري.
درهم   10.000  : رأسمال الشركة 
تمثل 100 حصص اجتماعية بقيمة 

100 درهم موزعة كالتالي :
 AFRICA EXPLORATION شركة
HOLDING : ح 99  حصة اجتماعية ؛
حصة   1 يوسفي  عثما   السيد 

اجتماعية.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 
25 فبراير 2021 تحت رقم 161446.

8 P

STE BOUGHAZ STONE
SARL AU

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 

العيضاء،  بالدار   2021 فبراير   8

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 

تكمن مميزاتها في ما يلي :

 BOUGHAZ STONE  : التسمية 

.SARL A AU

العيضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 

131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 
رقم 11 ب.

الهدف االجتماعي :

االستيراد،  العيع،  الشراء، 

التصدير، التمثيل، اإلرسالية، التجارة 

املنتجات  أنواع  وجميع  عام  بشكل 

املستخدمة في أنشطة الرخام ؛

تركيب  أعمال  بجميع  القيام 

الرخام والجرانيت والحجر ؛

شراء أو بيع أي أرض أو مقلع وعموما 

أو عقارية فيما  أي مبامالت منقولة 

يتبلق بالغرض املؤس�سي للشركة ؛

القيام بجميع األعمال اإلنشائية 

واملتنوعة ؛

في  املختلفة  املستلزمات  تجارة 

مجال العناء واألشغال البامة ؛

املشاركة في األسواق البامة ؛

معاشرة  غير  أو  معاشرة  املشاركة 

في جميع الشركات التي يتم إنشاؤها 

عن طريق االكتتاب في رأ1 املال أو 

زيادة  طريق  عن  بالفبل  املوجودة 
رأ1 املال أو عن طريق إعادة شراء 

األوراق املالية أو الحقوق االجتماعية 

املدنية  الشركات  جميع  في   وذلك 

أو التجارية، بصفة شريك أو مساهم 

أو شريك مو�سى أو شريك متضامن.

الشريك الوحيد :

 MAROCAINE الشركة 

 INDUSTRIELLE FINANCIERE ET
AGRICOLE، رأسمالها 40.000.000 

رقم  التجاري  بالسجل  املسجلة 

السالم  ععد  السيد  وممثلها   9845

سجلما�سي.



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5522

التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 

للسيد ععد السالم سجلما�سي، الحامل 

.BE542162 للعطاقة الوطنية رقم

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة 

التجاري.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

اجتماعية  حصص   1000 تمثل 

بقيمة 100 درهم موزعة كالتالي :

 MAROCAINE الشركة 

 INDUSTRIELLE FINANCIERE

حصة   1000 ح   ET AGRICOLE

اجتماعية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت رقم 161441.

9 P

ASSA MA
SARL A AU

RC : 272983

الغير  القرارات  محضر  بموجب 

املنبقد  الوحيد  للشريك  البادية 

اتخذ   2020 نوفمبر   25 بتاريخ 

القرارات التالية :

زيادة رأسمال الشركة بمعلغ   -  1

 10.000 290.000 درهم ليصعح من 

درهم بتحيز التأسيس   300.000 إلى 

لألرباح املسجلة في األرباح املحتجزة.

2 - نقل املكتب الرئي�سي الذي تم 

إنشاؤه سابقا في : الدار العيضاء 39، 

الخامس،  الطابق  ياقوت،  لال  شارع 

الشقة D إلى البنوا  الجديد التالي : 

49، شارع ابن كتيعة،  الدار العيضاء 

فرنسا فيل 2.

3 - إعادة هيكلة النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت رقم 161512.

10 P

 WL2E CONSULTANCY
SERVICES
SARL A AU

املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب   -  1
العيضاء،  بالدار   2021 فبراير   8 في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 

تكمن مميزاتها في ما يلي :
  WL2E  : التسمية  
 CONSULTANCY SERVICES SARL

.A AU
املقر االجتماعي : 3 زنقة آيت ورير، 

شارع موالي يوسف، الدار العيضاء.
 WL2E الهدف االجتماعي لشركة 
في   CONSULTANCY SERVICES
هو  الدولي،  أو على الصبيد  املغرب 
لشركات  الخدمات  جميع  تقديم 
الهندسية  والشركات  التصنيع 
سير  تسهيل  أجل  من  األجنبية، 
وجه  وعلى  بسالسة،  أعمالها 

الخصوص :
املساعدة في تطوير االستراتيجيات 
التي  املحلية  للشركات  التجارية 
تستهدف األسواق الوطنية والدولية 

الراغعة في السوق املغربي ؛
لتطوير  الالزم  الدعم  تقديم 
الطاقة،   : مجاالت  في  املشاريع 
واملوارد الطعيبية،  والعنية التحتية، 
التحويلية،  والصناعات  والصناعة، 

وتنمية رأ1 املال البشري ؛
واإلداري  التجاري  التمثيل 

للشركات البميلة ؛
املنتجات  وإطالق  الترويج 

أو الخدمات التجارية ؛
متاببة  إنجاز العبثات التنقيبية، 
التجارية  اإلدارة  التجارية،  امللفات 

للحسابات الكبرى ؛
املبامالت  جميع  عام،  وبشكل 
والصناعية  والتجارية  املالية 
تتبلق  قد  التي  والبقارية  واملنقولة 
بال�سيء  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 
مماثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله  املذكور 
من املحتمل أ  تبزز  أو ذات صلة، 

تطويره أو توسيبه.

الشريك الوحيد :

الحامل  وسيم،  الصديق  السيد 

.AJ843055 للعطاقة الوطنية رقم

التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 

الحامل  وسيم،  الصديق  للسيد 

.AJ843055 للعطاقة الوطنية رقم

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة 

التجاري.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

بقيمة  اجتماعية  حصة   100 تمثل 

100 درهم موزعة كالتالي :

السيد الصديق وسيم 100 حصة 

اجتماعية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت رقم 161448.

11 P

ABL TECHNICAL

SARL

RC : 394925

بموجب محضر الجمع البام   -  1

الغير البادي للشركاء بالدار العيضاء 

بتاريخ 30 نوفمبر 2020 قد تم اتخاذ 

القرارات التالية :

 ABL للشركة  النهائية  التصفية 

TECHNICAL ؛

الذمة للمصفي السيد ععد  إبراء 

البالي آيت بن املداني ؛

السجل  من  النهائي  تشطيب 

التجاري رقم 394925.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

19 فبراير 2021 تحت رقم 166622.

12 P

EX - AGRI MJIDOU

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األر�سي دوار 

بوعالكة درب جديد اداو محند واد 

الصفاء بيوكرة - انزكا 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

تأسيس شركة  تم  قد   2021 فبراير 

محدودة املسؤولية.

EX - AGRI MJIDOU : التسمية

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

االستغالل   : االجتماعي  الهدف 

الزراعي.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

بي   موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء.

 100 املجيد  ععد  اولعاز  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

إلى التجاري  السجل  في   التسجيل 

31 ديسمبر.

الطابق األر�سي   : املقر االجتماعي 

دوار بوعالكة درب جديد اداو محند 

واد الصفاء بيوكرة - انزكا .

ععد  اولعاز  السيد   : التسيير 

التبريف  لعطاقة  الحامل  املجيد، 

.VA64028 الوطنية رقم

باملحكمة  القانوني  الوضع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بإنزكا   االبتدائية 

تحت رقم التقييد في السجل   2021

التجاري رقم 22545.
قصد النشر

13 P
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شركة ديكوراسيو اسماعيلي
ش.م.م

رقم 613 مكرر، سكتور 2
حي موالي إسماعيل، سال

البام  الجمع  ملحضر  تعبا 
فاتح  بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 
الرباط  في  املسجلة   ،2021 فبراير 

بتاريخ 2 فبراير 2021 تقرر ما يلي :
ديكوراسيو  الشركة  االنحالل 

اسماعيلي ش.م.م.
مصطفى  البمراني  السيد  تبيي  

كمصفي للشركة.
رقم   : في  التصفية  مقر  تثبيت 
موالي  حي   ،2 سكتور  مكرر،   613

إسماعيل، سال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح مار1 

.36061
14 P

SOFISCOM
Comptabilité fiscalité juridique

Assistance & Coaching fiscal et comptable
 Etude et conseil en matière

d’investissement
 Accompagnement et suisi lors des

contrôles fiscaux
Rue Ben Lwidan, Appt n°7, Agdal ,23

Rabat
Tél : 05.37.77.13.05

06.62.53.03.05

AL MOULK EVENT
SARL

تأسيس شركة
املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط،   2021 يناير   14 بتايخ 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
 AL MOULK EVENT  : التسمية 

ش.ذ.م.م.
الهدف االجتماعي :

تجارة.
)تنظيم  اإلدارية  االستشارات 

الحفالت واالتصاالت).
)طاوالت  الحفالت  مبدات  تأجير 
مائدة  وأدوات  وسجاد  وكرا�سي 

وجميع أنواع األثاث).
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مكو  من 1000 حصة من فئة 100 

درهم لكل واحدة مقسمة كما يلي :

السيدة ريم الشامي 800 حصة.

السيدة مريم الشامي 100 حصة.

السيدة غيتة الشامي 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 ،11 عمارة رقم   : املقر االجتماعي 
ضاية عوا، رقم 5، أكدال، الرباط.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة ريم شامي.

 149803  : السجل التجاري رقم 

الرباط.

15 P

SETUP GAME
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : متجر رقم 4

عمارة رقم 1403، حي الوفاق، تمارة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 يناير   22 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :

SETUP GAME : التسمية

الهدف االجتماعي :

واألجهزة  الكمعيوتر  أجهزة  بيع 

والبرامج  الجانبية  املبلوماتية 

الحاسوبية بالجملة.

املبلوماتية  الخدمات  تقديم 

املبامالت  جميع  عام،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

معاشر  بشكل  املرتعطة  والبقارية، 

أو غير معاشر باملذكورة أعاله، أو من 

املحتمل أ  تؤيد تحقيقها وتطويرها.

الشركاء :

مغربي  الهواري حماموش  السيد 

الجنسية يقطن ب 231 حي سكيكينة 

- تمارة.

مغربي  شبطيط  بوعزة  السيد 

املنزه  حي   616 ب  يقطن  الجنسية 

يبقوب املنصور - الرباط.

السيد بدر حمود مغربي الجنسية 
هرهورة   2 تقسيم حسن  يقطن ب 

تمارة.
مغربي  الصعا   طارق  السيد 
الفالحي  املركز  ب  يقطن  الجنسية 

121 سلوا  الناضور.
رأسمال  يقدر   : الشركة  رأسمال 
 1.500.000 قيمته  بمعلغ  الشركة 
سهم   150.000 إلى  موزعة  درهم 

قيمة كل واحد 100 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري بالرباط.
عمارة رقم   ،4 متجر رقم   : املقر 

1403، حي الوفاق، تمارة.
الشركة تسير من طرف   : اإلدارة 
بدر  والسيد  الصعا   طارق  السيد 

حمود.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 331.
الستخراج وذكر

املسير

16 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE
Sarl

Au capital de 100.000 Dhs
Siège social : Av. Al massira
Imm. Majid Appt n°3 Tiflet

OULA DIAG CENTRE
SARL

املقر االجتماعي : تجزئة طارق 
الطابق األول رقم 12 تيفلت
السجل التجاري رقم 485

حل نهائي للشركة
االستثنائي  البام  الجمع  قرر 
املنبقد بتاريخ 10 فبراير 2021 الحل 
النهائي للشركة وتبيي  السيد محمد 
الحرش كمصفي للشركة وتم تحديد 
مقر التصفية بالبنوا  التالي تجزئة 

طارق الطابق األول رقم 12 تيفلت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 39.

17 P

LMU 1
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
الذي  البقد  ملقتضيات  طعقا 
دوليزال  كريم  محمد  األستاذ  تلقاه 
موثق بالدار العيضاء بتاريخ 18 فبراير 
األسا�سي  القانو   وضع  تم   2021
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كاآلتي :
ذات  شركة   LMU 1  : التسمية 

مسؤولية محدودة.
العيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 
الطابق   2 عمارة  ميلينيوم  زينيت 
الثاني تجزئة التوفيق سيدي مبروف.
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

داخل املغرب وفي الخارج إلى :
 اإلنباش البقاري.

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 
99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 معلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
اجتماعية قيمة كل حصة 100 درهم 
حررت وسجلت جميبها على الشكل 

التالي :
  LA FONCIERE RS SARL شركة 

200 حصة.
 LAZRAK شركة 
 800 ح   MANAGEMENT SARL

حصة.
مجموع الحصص : 1.000 حصة.
يتم تسيير الشركة ملدة   : التسيير 

غير محدودة من طرف :
لزرق  نافخ  رشيد  محمد  السيد 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

.B492620 رقم
البقود  جميع  في  الشركة  تلتزم 
السيد  طرف  من  املنفرد  بالتوقيع 

محمد رشيد نافخ لزرق.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ العيضاء  بالدار   الجهوي 
التجاري  السجل   ،2021 فبراير   22

رقم 491359.
من أجل النسخة واإلشارة

18 P
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TELEBOUTIQUE NEJMA
SARL

رأسمال الشركة : 100.000 درهم
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : رقم 301 بويتات 
حي يبقوب املنصور الرباط

رقم السجل التجاري : 45341
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تقرر   2019 ديسمبر   20 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد معلغ رأسمالها  
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
حي  بويتات   301 رقم   : االجتماعي 
يبقوب املنصور الرباط نتيجة عدم 
تحقيق الهدف وحدد مقر التصفية 
بويتات   301 ب املقر االجتماعي رقم 
الرباط وعينت  حي يبقوب املنصور 
عنوانها  فريدة  بوعنا   السيدة 
حي  بويتات   301 رقم  االجتماعي 
كمصفية  الرباط  املنصور  يبقوب 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تعليغ البقود والوثائق 

املتبلقة بالتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 1518.
19 P

GOLD RAY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
متبدد القرارات

بمق�سى قرار الجمع البام املؤرخ 
في 14 أكتوبر 2020 تم :

لشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 
الحسن  شارع  من   GOLD RAY
 ،10 محل رقم  إقامة افرا ،  الثاني، 
تجزئة  مهدية،  طريق  إلى  الرباط، 
اليونس دارنا، بناء ب 4، طابق تحت 

أر�سي رقم 4، القنيطرة.
األسا�سي  القانو   صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111211.

20 P

 LABORATOIRE DES

ANALYSES MEDICALES G5
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   2021 فبراير   10 بتاريخ  بالرباط 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املعينة فيما يلي :

 LABORATOIRE DES  : التسمية 

ANALYSES MEDICALES G5

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تشغيل   : الشركة هي  الغاية من 

العيولوجية  للتحليالت  مختبر 

الحيوية،  الكيمياء  والطعية، 

الجراثيم،  علم  الدم،  أمراض 

الفطريات،  علم  الطفيليات،  علم 

املناعة،  علم  الفيروسات،  علم 

الهرمونات، علم الحيوانات املنوية.

خارجي يبقوب   4 أمل   30  : املقر 

املنصور.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتعارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجماعي  املال  رأ1 

درهم املوزع كما يلي :

 100.000 الخياط  ريم  السيدة 

درهم 1000 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيدة ريم الخياط ملدة غير محددة.

فاتح  بي   ما  االجتماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.111204

21 P

 UNIVERS MANAGEMENT
SOLUTIONS

SARL
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفا1 
وضع  تم   2021 يناير   20 بتاريخ 
 UNIVERS لشركة  أسا�سي  قانو  
MANAGEMENT SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
 UNIVERS  : التسمية 
 MANAGEMENT SOLUTIONS

SARL
إدارة   : االجتماعي  الهدف 

املؤسسات البامة والخاصة.
تقديم املشورة والدعم للشركات.

رأ1 املال : حدد في معلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
 600 السيد بوقرطا�سى ععد هللا : 

حصة.
الغرفي  الرحماني  البعد  السيدة 

زينب : 400 حصة.
قطبة   1 رقم   : االجتماعي  املقر 
رقم 13 تجزئة عاطف طريق إيموزار 

فا1.
املسيرة ملدة غير محدودة :

الغرفي  الرحماني  البعد  السيدة 
 9 بتاريخ  مزدادة  مغربية،  زينب، 
لعطاقة  الحاملة   ،1983 ديسمبر 
 CD85211 رقم  الوطنية  التبريف 
زنقة   22 وهرا   بشارع  والساكنة 

باريس الزهور 1 فا1.
الشركة  فإ   لإلمضاء  بالنسعة  

ستكو  ممثلة بالتوقيع األحادي ل :
الغرفي  الرحماني  البعد  السيدة 
بتاريخ مزدادة  مغربية،   زينب، 

لعطاقة  الحاملة   ،1983 ديسمبر   9
 CD85211 رقم  الوطنية  التبريف 
زنقة   22 وهرا   بشارع  والساكنة 

باريس الزهور 1 فا1.
مدة الشركة : 99 سنة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بفا1  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 فبراير   9 بتاريخ 

السجل التجاري 66111.
املسيرة

22 P

AFRICA DISLOG
SARL A AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفا1 

وضع  تم   2021 يناير   18 بتاريخ 

 AFRICA لشركة  أسا�سي  قانو  

مسؤولية  ذات  شركة   DISLOG

محدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :

 AFRICA DISLOG  : التسمية 

SARL AAU

الهدف االجتماعي : بيع الخميرة.
رأ1 املال : حدد في معلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :

 1000  : لبشاش  محمد  السيد 

حصة.

الطابق السفلي   : املقر االجتماعي 
زنقة االرجنتي  مونطفلوري   15 رقم 

فا1.

لبشاش  محمد  السيد  املسير 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
مسير وحيد وملدة   CD318554 رقم 

غير محدودة.

الشركة  فإ   لإلمضاء  بالنسعة  

األحادي  بالتوقيع  ممثلة  ستكو  

للسيد محمد لبشاش.

مدة الشركة : 99 سنة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بفا1  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 فبراير   15 بتاريخ 

السجل التجاري 66201.
املسير

23 P
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HAJJI STRA IMPORT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأ1 املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع املتنبي رقم 1 
القنيطرة

سجل تجاري رقم : 51621
البام االستثنائي  الجمع  بموجب 
املنبقد بمقر الشركة بتاريخ 8 فبراير 

2021 تقرر ما يلي :
تغيير نشاط الشركة : من استيراد 
إلى  وتجارة  العضائع  نقل  وتصدير، 

التجارة البامة وأشغال مختلفة.
 2SS  : إلى  الشركة  تسمية  تغيير 

.HD
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 
41 شارع هارو  الرشيد شقة رقم   :

10 القنيطرة.
تفويت حصص :

ملكية  في  حصة   500 تفويت 
السيد  إلى  ستيرة  محمد  السيد 

الحدو�سي يونس.
ملكية  في  حصة   500 تفويت 
السيد حاجي ععد الكريم إلى السيد 

السحت سبيد.
 : للشركة  جديد  مسير  تبيي  
تبيي  السيد الحدو�سي يونس مسيرا 

للشركة لفترة غير محدودة.
يونس  الحدو�سي  السيد  يتولى 
الوثائق  جميع  على  املنفرد  التوقيع 

املتبلقة بالشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 81315.
24 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

SBABTRAD
SARL.AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.
 SBABTRAD  : االجتماعي  اللقب 

.SARL.AU

الشريك واملساهم :
ب.و.ط  سعابو،  بوزيد  السيد 

X62719 - 1000 سهم.
املسير الوحيد : بوزيد سعابو.
رأ1 املال : 100.000 درهم.

النشاط :
أشغال مختلفة.

نقل العضائع.
املدة : 99 سنة.

البنوا  : 31 شارع إدريس األكبر، 
الثالث،  الطابق   ،6 رقم  الشقة 

حسا ، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.149641
للعيا 

25 P

HONEST TRAV.DIV
RC : 29221

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 قرر  نوفمبر   24 الرباط بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
حل مسعق للشركة.

أفقيري  توفيق  السيد  تبيي  
مصفي للشركة.

كراج  ب  التصفية  مقر  تحديد 
و3   2 زنقة  عكراش  التهامي  سانية 

سيدي مو�سى سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 36062.
26 P

NOVADAY MAROC
SARL

RC : 109809
املنبقد  البرفي  البقد  بمقت�سى 
قرر   2020 ديسمبر  فاتح  بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي :

إلى  االجتماعي  املقر  تغيير  تم 
 94 5 عمارة  الطابق األول شقة رقم 

زنقة نابولي املحيط الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111321.
27 P

STE EXTRACOTRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 318، شارع الحسن 

الثاني، رقم 2، الرباط
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
املصادقة  تمت   2021 يناير   28
على القانو  األسا�سي للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
EXTRACOTRAV : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : 
أعمال مختلفة وأشغال العناء.

تركيب نظام الري بالتنقيط.
أعمال التشجير والصيانة.

البمليات  جميع  عامة  بصفة 
التجارية املرتعطة بصفة معاشرة أو 

غير معاشرة بنشاط الشركة.
شارع   ،318  : االجتماعي  املقر 

الحسن الثاني، رقم 2، الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة ببد التأسيس.

ملدة   NABA BRAHIM  : التسيير 
غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.149829
28 P

استدراك خطإ
إعال   نشر  في  خطإ  استدراك 
 STE MARINA« شركة  تأسيس 
الصادر في الجريدة   »GARDE SARL
 10 بتاريخ   ،5654 رقم  الرسمية 

مار1 2021.

عوضا عن : 
الشركاء :

أحمد حما  : 50 حصة.
سليما  حما  250 حصة.

يقرأ :
الشركاء :

أحمد حما  : 250 حصة.
سليما  حما  50 حصة.

)العاقي بدو  تغيير).
29 P

 SOCIETE AGROPRO
SOLUTIONS

SARL
منبقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
بتاريخ 21 يناير 2021 تأسيس شركة 

ذات الخصائص التالية :
 AGROPRO شركة   : التسمية 

.SOLUTIONS SARL
حي   42 رقم   : االجتماعي  املقر 

الدعاء بنسركاو أكادير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
تسويق جميع أنواع   -  1  : الهدف 
العذور - 2 - استيراد واستيراد العذور.
معلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة حررت كاملة.
: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد عماد اوكتوك.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   2021 فبراير   22 بتاريخ 
98425 السجل التجاري رقم 46289.
30 P

STE SAMARA ESSAFI
SARL AU

برأسمال : 10.000 درهم
رقم 211 شارع بني عمير حي الفتح 

خريعكة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
سنت   2021 يناير   28 في  بخريعكة 
ذات  لشركة  األساسية  القواني  
املميزات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
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 STE SAMARA ESSAFI : التسمية
SARL AU ش.ذ.م.م ش.و.

املوضوع : بيع اكسسوار السيارات.
شارع   211 رقم   : املقر االجتماعي 

بني عمير حي الفتح خريعكة.
الشركة  صالحية  مدة   : املدة 
من تاريخ  سنة ابتداء   99 حددت في 
في  إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في  أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمديد.
 10.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم موزعة إلى 100 حصة من فئة 
100 درهم للحصة واملنسوبة كالتالي 

إلى :
محمد الصافي : 100 حصة.

محمد  السيد  عي    : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الصافي 

محددة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بخريعكة 
بتاريخ 16 فبراير 2021 تحت رقم 15 
في السجل التجاري تحت رقم 6813.
31 P

 STE EL KHANNOUSSY
LOGISTIQUE

SARL AU
تأسيس

البرفي  البقد  شروط  حسب 
تأسيس  تم   ،2021 فبراير   9 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
الوحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

وذلك حسب املميزات التالية :
 STE EL  : التسمية 
 KHANNOUSSY LOGISTIQUE

.SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
خديمة  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

رقم 11 جرف امللحة سيدي قاسم.
العضائع  نقل   : والغاية  الغرض 

لحساب الغير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

 100.000  : الخاص  املال  رأ1 
حصة   1000 على  مقسم  درهم، 
درهم لكل   1000 اجتماعية من فئة 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :
السيد الخنو�سي محمد،  الحامل 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

GN23129 : ح 1000 حصة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
السيد  الشركة    : املديرية 
لعطاقة  الحامل  محمد،   الخنو�سي 
 GN23129 رقم  الوطنية  التبريف 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 24 بتاريخ  بعلقصيري  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم   2021 فبراير 

.505
32 P

 STE MEUBLES DE MAISON
EL GHOMARI

SARL AU
التأسيس

البرفي  البقد  شروط  حسب 
تأسيس  تم   ،2021 فبراير   5 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
الوحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

وذلك حسب املميزات التالية :
 STE MEUBLES DE  : التسمية 
 MAISON EL GHOMARI SARL

.AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
مركز عي  دريج   : املقر االجتماعي 

وزا .
أجهزة  تاجر   : والغاية  الغرض 

منزلية بالتقسيط.
تاجر أثاث بالتقسيط

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

 100.000  : الخاص  املال  رأ1 
حصة   1000 على  مقسم  درهم، 
لكل  درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :

الحامل  احمد،   الغماري  السيد 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

G125558 : ح 1000 حصة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
املديرية :  الشركة السيد الغماري 
التبريف  لعطاقة  الحامل  احمد،  
غير  ملدة   G125558 رقم  الوطنية 

محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
فبراير   24 بتاريخ  بوزا   االبتدائية 

2021 رقم السجل التجاري 1125.
33 P

CITRUS VALLEY VILLAGE
SARL AU
التأسيس

املسجل  البرفي  البقد  بمقت�سى 
 ،2020 أكتوبر   15 بتاريخ  بالرباط 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة :
الهدف االجتماعي : منبش عقاري.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
حصة   10.000 إلى  مقسمة  درهم، 
من فئة 10 دراهم للحصة الواحدة :
السيد يوسف بنونة : 435 حصة.

 445  : الدغيري  أسامة  السيد 
حصة.

 532  : السيد ععد الرحيم فتحي 
حصة.

 506  : بوطيط  زينب  السيدة 
حصة.

 445  : بنجبفر  دالل  السيدة 
حصة.

السيد زوهير املود  : 425 حصة.
 421  : الساخي  نبيمة  السيدة 

حصة.
 443  : بوشريحة  يوسف  السيد 

حصة.
 454  : طانجي  بن  جمال  السيد 

حصة.
 438  : املنتصر  سبيد  السيد 

حصة.
 449  : بوفلو1  محمد  السيد 

حصة.

 441  : السيد قريو  مهدي أيوب 

حصة.

 443  : تدالوي  إسماعيل  السيد 

حصة.

السيدة سلمى زيادي : 435 حصة.

السيد عمار يوسفي : 543 حصة.

 1158  : بوملحة  هاجر  السيدة 

حصة.

السيد ععد اللطيف بردعي : 503 

حصة.

 1418  : توداوي  كمال  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

زنقة   8 شقة   30 عمارة   : املقر 

موالي أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

بنونة  يوسف  السيد   : املسير 

والسيد عماد يوسفي.

التجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بتاريخ   101141 رقم  تحت  بالرباط 

السجل  رقم   2020 أكتوبر   16

التجاري 146199.

34 P

 SOCIETE NOUVELLE

 DE REALISATION

 INDUSTRIELLES ET

COMMERCIALES
»SONORIC«

إعال  متبلق بالحل املسعق للشركة
غير  البام  الجمع  ملحضر  تعبا 

املساهمة  شركة  ملساهمي  البادي 

15 يونيو  »SONORIC« املنبقد يوم 

2020، تقرر ما يلي :

الحل املسعق للشركة.

 PROXIMO مكتب  تبيي  

السيد  اسم  في  املمثلة   EXPERTISE

كمصفي  ديناري  فوزي  محمد 

للشركة خالل مدة التصفية.

الجيش  شارع   5  : التصفية  مقر 

امللكي، الدار العيضاء.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط  كتابة  لدى  القانوني 
العيضاء  للدار  التجارية  باملحكمة 
تحت رقم   ،2021 فبراير   25 بتاريخ 

.161529
تم إيداع التصريح التبديلي لدى 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
فبراير   25 بتاريخ  العيضاء  للدار 
بالسجل   1890 رقم  تحت   ،2021

الترتيبي.
للتلخيص والنشر

رئيس مجلس اإلدارة

35 P

FIBERLINK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
شريك وحيد

يقدر رأسمالها بـ : 100.000 درهم
البام  الجمع  محضر  على  بناء 
يناير   21 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2021
شركة ذات   FIBERLINK SARL AU
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد، ما يلي :
1 - تغيير املقر االجتماعي : 

تغيير املقر االجتماعي من البنوا  
: محل رقم 2 عمارة SCE رقم 6 زنقة 
 : التالي  البنوا   إلى  الرباط   - جدة 
 1 محل رقم   12 تجزئة مفتاحة رقم 

تابريكت - سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
)السجل   ،2108 رقم  تحت   2021

التجاري رقم 144001).
36 P

 SOCIETE TRANSPORT
LAMGHAIMAD

SARL AU
السجل التجاري رقم : 21903

تغيير شركة
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
التغييرات  تمت   2020 أغسطس 

التالية :
1 - بيع الحصص 

 400  : سبد  هللا  بارك  السيد 
إلى  للحصة  درهم   100 ب  حصة 

السيد البرو�سي سالمة.
 : السيد البرو�سي سالمة ب.ت.و 

SH14391 )ح 1000 حصة).
2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

.SARL AU إلى SARL من
3 - التبديالت املتالزمة مع النظام 

األسا�سي.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبتمبر   9 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2020 تحت رقم 2108/2021.
37 P

 LOTISSMATKOM
HOLDING

السجل التجاري رقم 491859
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
 18 بتاريخ  العيضاء،  بالدار  موثقة 
عزيز  السيد  قام   ،2021 فبراير 
األسا�سي  القانو   بوضع  الحجوجي، 
والخصائص  املميزات  ذات  لشركة 

التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 LOTISSMATKOM  : التسمية 

HOLDING
العيضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 
الحي   32 و   30 شارع أوالد رحو، رقم 

الصناعي سيدي مبروف.
: يتمثل غرض  الغرض االجتماعي 

الشركة في ما يلي :
املساهمة املعاشرة أو غير املعاشرة 
كا ،  شكل  وبأي  الوسائل  بجميع 
أو  املجموعات  الشركات،  جميع  في 
أنواعها  بجميع  القانونية  الكيانات 

املؤسسة أو التي سيتم تأسيسها.
بيع  تثمي ،  مراقعة،  تسيير، 
بجميع األشكال للمساهمات واألرباح 
أو  الشركات  جميع  في  تملكها  التي 

املقاوالت.

االستشارات،  الخدمات،  جميع 
لصالح الشركات التاببة  الدراسات، 
لها، على املستوى اإلداري، القانوني، 
املالي  التجاري،  التقني،  املحاسعاتي، 

أو غير ذلك.
البمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
الصناعية، التجارية، املالية، املدنية، 
املرتعطة  املنقولة  غير  أو  املنقولة 
كليا  أو غير معاشرة،  بصفة معاشرة 
الذكر  السالفة  باألغراض  جزئيا  أو 
ذات  أو  مشابهة  أخرى  بأغراض  أو 

الصلة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
 10.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   100 إلى  مقسم  درهم 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
عزيز  السيد  ملك  في  كلها  الواحدة 

الحجوجي.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
القانو  األسا�سي  عي    : التسيير 
السيد عزيز الحجوجي كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
األرباح : من األرباح الصافية وببد 
تخصم  السابقة،  الخسارات  خصم 
1/20 على األقل لتأسيس االحتياطي 
إشارة  رهن  يوضع  والعاقي  القانوني، 

الجمبية البمومية.
مللف  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  التأسيس 
فبراير   25 بتاريخ  العيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 161510.
بالسجل  مسجلة  الشركة   -  III
رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجاري 

.491859
من أجل النسخة واإلشارة

التسيير

38 P

NC CAPITAL
الشركة ذات مسؤولية محدودة 

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
بتاريخ  العيضاء،  بالدار  موثقة 
4 سبتمبر 2020، وهب السيد محمد 

شفيق ابن كيرا  للسيد ياسي  ابن 
حصة اجتماعية بقيمة   100 كيرا  
تؤخذ  درهم للحصة الواحدة،   100
التي  اجتماعية  حصة   400 من 
ذات  بالشركة  تامة  ملكية  يمتلكها 
 »NC CAPITAL« املسؤولية املحدودة
مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 
 ،202 العيضاء،  بالدار  االجتماعي 
الطابق   ،5 رقم  املومن،  ععد  شارع 
التجاري  بالسجل  املسجلة  األر�سي، 

للدار العيضاء تحت رقم 461569.
تغيير  الشركاء  قرر  وبالتالي 
الفصلي  6 و 1 من القانو  األسا�سي.
II - وقد تم اإليداع القانوني لدى 
العيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2020 أكتوبر   9 بتاريخ 

.149164
من أجل النسخة واإلشارة

التسيير

39 P

STE Z L M CONSTRUCTION
SARL AU

املقر االجتماعي : رقم 514 تجزئة 
شعه الجزيرة سيدي عالل العحراوي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
12 فبراير 2021 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

والتي تحمل الخصائص التالية :
 STE Z L M  : التسمية 

.CONSTRUCTION
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
أشغال العناء   : الهدف االجتماعي 

وأشغال أخرى - التجارة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 
في  كلها  للحصة  درهم   100 بقيمة 

اسم السيد الحسن مصعاح.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
514 تجزئة  : رقم  املقر االجتماعي 
شعه الجزيرة سيدي عالل العحراوي.
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السيد الحسن مصعاح   : التسيير 
بصفته مسير وحيد للشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
بتاريخ 23 فبراير 2021 تحت رقم 56.
40 P

 STE CAFE-RESTAURANT
ZAYTOUNE EL OUADGHIRI

SARL AU
املقر االجتماعي : بتجزئة رقم 64 حي 

النصر سيدي عالل العحراوي
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 فبراير   15 غير البادي بتاريخ 
زيتو   غستوغو   كافي  لشركة 

الودغيري :
كافي  لشركة  املسعق  الحل  تم 
وتبيي   الودغيري  زيتو   غستوغو  
كمصفي  الودغيري  الحسي   السيد 
بتجزئة  االجتماعي  بمقرها  للشركة 
عالل  سيدي  النصر  حي   64 رقم 

العحراوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

23 فبراير 2021 تحت رقم 61.
41 P

األستاذ دحما  املزرياحي
موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس والزرقطوني، 
إقامة الجوهرة الزرقاء، الرقم 6، طنجة

 GROUPE MECANIQUE
 DECOUPAGE METAL

TANGER
S.A

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي ملجلس   -  1
ديسمبر   22 بتاريخ  مؤرخ  اإلدارة، 
 GROUPE« للشركة املسماة   ،2020
 MECANIQUE DECOUPAGE
رأسمالها  ش.م.   »METAL TANGER
االجتماعي  مقرها  أورو،   413.680
بقبة   - الصناعية  منطقة  بطنجة، 
التجاري  بالسجل  املقيدة   ،108
ما  تقرر   18039 رقم  تحت  بطنجة 

يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
منطقة  طنجة  الحالي  البنوا   من 
البنوا   إلى   108 بقبة   - الصناعية 
الصناعية  منطقة  طنجة  الجديد 

اتوموتيف سيتي بقبة رقم 1.
التجاري  بالسجل  القيد  تم   -  2
يوم 19 فبراير 2020 تحت رقم 4029 

للسجل الترتيبي.
األستاذ دحما  املزرياحي

موثق بطنجة

42 P

 TRANSPORT JAWHARAT
CHAMAL
SARL AU

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
أنجزت  بتطوا ،   2020 نوفمبر 
التبديالت القانونية اآلتية للشركة :

مغربي  السيد يوسف الشودري، 
التبريف  لعطاقة  حامل  الجنسية، 
والساكن   ،L340544 رقم  الوطنية 
املهدي  إقامة  امللكي  الجيش  بشارع 

الطابق 1 الشقة 4، تطوا .
مغربي  عالل،  بن  محمد  السيد 
التبريف  لعطاقة  حامل  الجنسية، 
والساكن   ،L263262 رقم  الوطنية 

بديور املخز  املطار، تطوا .
على  املوزعة  أسهمهم  باعوا 

الشكل التالي :
السيد يوسف الشودري : 34.000 

درهم 34 حصة.
السيد محمد بن عالل  : 33.000 

درهم 33 حصة.
إلى السيد عادل بن عودة، مغربي 
التبريف  لعطاقة  حامل  الجنسية، 
والساكن   ،L314100 رقم  الوطنية 
 2 بلوك  الفرح  إقامة  بشارع طهرا  

الطابق 1 شقة 4، تطوا .
وذلك على الشكل التالي :

 61.000  : السيد عادل بن عودة 
درهم 61 حصة.

املساهمة :
على  املساهمة  أصعحت  وبذلك 

الشكل التالي :
السيد عادل بن عودة : 100.000 

درهم 100 حصة.

 100.000 املساهمات  مجموع 
درهم 100 للحصة.

رأسمال الشركة :
من  الشركة  رأسمال  زيادة 
درهم   355.000 درهم إلى   100.000
فئة  من  حصة   355 إلى  مقسمة 
الواحدة،  للحصة  درهم   1.000

موزعة على الشكل التالي :
 355  : عودة  بن  عادل  السيد 

حصة.
املسير  قرر   : االجتماعي  املقر 
الوحيد للشركة تغيير املقر االجتماعي 
يوسف  إقامة  الوريغلي  »شارع  من 
»شارع  إلى  تطوا «   ،A6  3 الطابق 
 ،26 رقم  ج  زنقة  امزيا   محمد 

تطوا «.
الشكل  تغيير   : القانوني  الشكل 
مسؤولية  ذات  شركة  من  القانوني 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
نوفمبر   26 في  بتطوا   االبتدائية 
6061 واملسجلة في  2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 20519.
43 P

ETI GLOBAL
SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME ETAGE N°20 TANGER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 ديسمبر   4 بتاريخ  بطنجة 
 ETI لشركة  األسا�سي  القانو   وضع 
املميزات  ذات   GLOBAL SARL AU

التالية :
الشريك :

مغربي  فوزي،  محمد  السيد 
نوفمبر   8 بتاريخ  مزداد  الجنسية 
والساكن  أصيلة  بطنجة   1984
طنجة   80 رقم  املكسيك  بشارع 
رقم  الوطنية  للعطاقة  والحامل 

.KB20291
.GLOBAL SARL AU : التسمية

 ACHAT ET VENTE  : الغرض 
.D’ETIQUETTES

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة خصصت كما يلي :
1000 حصة للسيد محمد فوزي.

 RESIDENCE AL : املقر االجتماعي
 AZIZIA BD ROYAUME ARABIE
 SAOUDITE 3EME ETAGE N°20

.TANGER
املدة : 99 سنة.

محمد  السيد  تبيي    : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  فوزي 

محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1481.
44 P

STE BOUSFIA
ذات رأسمال 50.000 درهم

البنوا  11 زنقة الهداء الطابق 
األول رقم 4 بركا 

إعال  بالحل املسعق للشركة
تعبا لقرار الشريك الوحيد السيد 
مار1   10 بتاريخ  محمد  بوصفية 
بالحل  تصريح  إيداع  قرر   2020
تصريح  إيداع  وتم  للشركة  املسعق 

بالحل املسعق للشركة.
والبقود  الوثائق  إيداع  وتم 
املتبلقة بتصفية الشركة لدى رئيس 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
تحت   2020 1 سبتمبر  ببركا  بتاريخ 

رقم 2020/336.
45 P

STE ROUABAH BABA
ذات رأسمال 50.000 درهم

البنوا  : زنقة الواحات رقم 23 حي 
السبادة 1 بركا 

إعال  بالحل املسعق للشركة
تعبا لقرار الشريك الوحيد السيد 
سبتمبر   14 بتاريخ  البزيز  ععد  بابا 
بالحل  تصريح  إيداع  قرر   2020
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الوثائق  إيداع  وتم  للشركة  املسعق 

الشركة  بتصفية  املتبلقة  والبقود 

لدى رئيس كتابة الضعط باملحكمة  

أكتوبر   2 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2020 تحت رقم 2020/390.

46 P

STE XS SADIA
ذات رأسمال 50.000 درهم

البنوا  : شارع محمد الخامس زنقة 

عالل ابن ععد هللا السبيدية

إعال  بالحل املسعق للشركة
الوحيد  الشريك  لقرار  تعبا 
شاعري  السيد  كمصفي  وباعتعاره 
قرر   2020 يناير   1 بتاريخ  عماد 

إيداع تصريح بالحل املسعق للشركة 

وتم إيداع الوثائق والبقود املتبلقة 

كتابة  رئيس  لدى  الشركة  بتصفية 

االبتدائية ببركا   الضعط باملحكمة  

رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 

.2020/94

47 P

STE HSG MEUBLES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

للجمع البام   2020 أكتوبر   6 بتاريخ 

 HSG MEUBLES االستثنائي لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 راسمالها  وحيد،  بشريك 

درهم.
زنقة   1  : االجتماعي  مقرها 

سجلها  الرباط،  حسا   املوحدين 

االقرار  تم   ،142641 رقم  التجاري 

على ما يلي :

حل الشركة وديا.

سليما   أشكور  السيد  تبيي  

مصفيا للشركة.
زنقة   1 الشركة  مقر  تحديد 

كمحل  الرباط،  حسا   املوحدين 

للتصفية.

مكتب  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   ،2021 فبراير   4 بتاريخ 

.110801
48 P

STE MED REDA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 29 بموجب عقد عرفي مؤرخ في 
2021، تم تاسيس شركة ذات  يناير 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.STE MED REDA : التسمية

الهدف االجتماعي : ملعنة.
: حي القد1 رقم  املقر االجتماعي 

298 تيفلت.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عي    : الشركة  تسيير 
مكرا  عزوز مسيرا للشركة مع جميع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 139.
للنسخ والعيا 

الوكيل

49 P

 STE SMART GREEN SPACES
SGS

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 2 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
فبراير 2021، تم تاسيس شركة ذات 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 STE SMART GREEN  : التسمية 

.SPACE SGS
االستغالل   : االجتماعي  الهدف 

الفالحي.
دوار ايت اي�سي   : املقر االجتماعي 

واحي تيفلت خميس سيدي يحيى.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيدا    عي    : الشركة  تسيير 
الدين    بهاء  وبنبال  جواد  عودمنو 
جميع  مع  للشركة  مسيرا   

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 131.
للنسخ والعيا 

الوكيل

50 P

STE ER KAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 25 بموجب عقد عرفي مؤرخ في 
2021، تم تاسيس شركة ذات  يناير 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.STE ER KAN : التسمية

نقل العضائع   : الهدف االجتماعي 
لفائدة الغير.

حي   619 رقم   : االجتماعي  املقر 
الرشاد م 2 تيفلت.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

تسيير الشركة : عي  السيد كانوني 
للشركة مع جميع  مسيرا   الرياحي    

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 141.
للنسخ والعيا 

الوكيل

51 P

STE BNR MULTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 2 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
فبراير 2021، تم تاسيس شركة ذات 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 STE BNR MULTI  : التسمية 

.SERVICES

السعاكة   : االجتماعي  الهدف 
البامة للكهرباء، مكيف هواء وكاميرا 

املراقعة.
االندلس  حي   : االجتماعي  املقر 

الجنوبي رقم 210 تيفلت.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عي    : الشركة  تسيير 
العورابي ععد الرحيم مسيرا  للشركة 

مع جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 135.
للنسخ والعيا 

الوكيل

52 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE JANA TRAVEL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

السجل التجاري رقم : 52311
بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ في 
فاتح فبراير 2021، تم وضع القانو  
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
.STE JANA TRAVEL : التسمية

نقل العضائع نيابة عن   : الهدف 
تاجر  طن،   3.5 االخرين ملا يزيد عن 

منتجات غذائية وتجارة.
: تجزئة السبدية  املقر االجتماعي 
رقم 19 ط ت ا عي  توجطات مكنا1.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من يوم التاسيس النهائي.
أو  املسعق  الحل  حالة  باستثناء 
هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني .
حدد   : االجتماعي  الراسمال 
 100.000 في  االجتماعي  الراسمال 
حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  يدير   : االدارة 

املهدي مزوز مسير وحيد للشركة.
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باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 

.2021
53 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE MEK GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
لشركة   2021 فبراير   3 في  املؤرخ 
STE MEK GROUP ذات املسؤولية 
مقرها  وحيد  بشريك  املحدودة 

االجتماعي :
ذات   STE MEK GROUP
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقرها االجتماعي :
سيدي  ليعار  ايت  بدوار  مرأب 
 50100 الكيفا   مول  سليما  

مكنا1 قد تقرر :
تحويل املقر الرئي�سي للشركة الى 
126 محل  البنوا  التالي : عمارة 1 
تجزئة رياض زيتو  قطبة ب مكنا1.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بمكنا1 بتاريخ  فاتح مار1  
سجل   ،1043 رقم  تحت   ،2021

تجاري رقم 48689.
54 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE AQUA GAZ
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
لشركة   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات   STE AQUA GAZ
مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
االجتماعي : حي رياض رقم 111 شقة 

رقم 1 عي  توجطات قد تقرر :
ملكيتها  تبود  سهم   1000 بيع 
مزوز  السيد  محمد،  مزوز  للسيد 
السيد  عمر،  مزوز  السيد  سبيد، 
املهدي  مزوز  السيد  يونس،  مزوز 
 100 بقيمة  سميرة  أجوني  للسيدة 

درهم بمعلغ 100.000 درهم.

السيد  الوحيد  املدير  استقالة 
مزوز عمر واعفائه من مهامه كمسير 
أجوني  السيدة  وتبيي   للشركة 
سميرة حاملة للعطاقة الوطنية رقم 
D123085، كمسيرة وحيد للشركة.

تحويل املقر الرئي�سي للشركة الى 
 512 رقم   2 محل   : التالي  البنوا  

رياض اسماعلية أنا�سي مكنا1.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  شركة  من   AQUA GAZ
الى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية الوحيدة بشريك وحيد.
املذكورة  الشركة  راسمال  زيادة 
ليصعح  درهم   3.900.000 بمعلغ 
 4.000.000 درهم الى   100.000 من 
درهم من خالل ادراج الذمم املدينة 

في الحساب الجاري للشريك.
باالنشطة  الشركة  نشاط  تغيير 
البامة،  واالشغال  املعاني   : التالية 

أعمال وانشاءات متنوعة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بمكنا1 بتاريخ فاتح مار1 
سجل   ،1039 رقم  تحت   ،2021

تجاري رقم 41055.
55 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

 STE LES EAUX AL
MAYMOUNA

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
لشركة   ،2020 يونيو   11 في  املؤرخ 
LES EAUX AL MAMOUNA شركة 
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
لومومعا  زنقة   13 رقم   : االجتماعي 

املدين  الجديدة مكنا1 تقرر :
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة على تقرير املصفي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 22 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
سجل   ،90 رقم  تحت  فبراير2021، 

تجاري رقم 25523.
56 P

SOFOREC
 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE
AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

 STE MOROCCAN SOIL
SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 23 شارع انوال 
عمارة فلوري 11 مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة
تاسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 فبراير   12 بتاريخ  بالقنيطرة 
لشركة  االسا�سي  القانو   حرر 
محدودة املسؤولية تحمل املواصفات 

التالية :
 STE MOROCCAN  : التسمية 

.SOIL SOLUTION
 : هو  الشركة  هدف   : الهدف 
الوساطة التجارية، استيراد وتصدير 
املنتجات الغدائية والزراعية وكذلك 

الخدمات ذات صلة بها.
في  املنفبة  او  املشاركة  أخذ 
املتبلقة  واملقاوالت  الشركات  جميع 

باالهداف املذكورة.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
لها  التي  البقارية  غير  أو  البقارية 
ارتعاط معاشر أو غير معاشر باالهداف 
السالفة الذكر أو قادرة أ  تسير نمو 

الشركة.
شارع انوال   23  : املقر االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  عمارة 

ميموزا القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

راسمال االجتماعي : حدد راسمال 
مقسمة  درهم   100.000 معلغ  في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 
للحصة الواحدة موزعة بي  الشركاء 

على الشكل التالي :
 .... رشدي  محمد  علالت  السيد 

500 حصة.
 500  ..... أشرف  شتوكي  السيد 

حصة.
 1000  ................... املجموع 

حصة.

قعل  من  الشركة  تدار   : االدارة 

املسيرة.

السيدة الزريولي لطيفة الحاملة 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

G15458 جنسيتها مغربية.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

النشاء   %  5 تقتطع   : االرباح 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

تم ايداع كافة املعلغ   : الحصص 
بما قدره 100.000 درهم في صندوق 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25 فبراير 

2021، وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 59261.

57 P

 STE LA LEVENTADA
SARL

مقرها االجتماعي : سابقا بطنجة 36 

املحل 1 الطابق االر�سي زنقة عالل 

بن ععد هللا

تغيير مقر الشركة

 3 بتاريخ  محضر  عقد  بمقت�سى 

 4 2021، مسجل بمكنا1 في  فبراير 

بشركة  الشركاء  قرر   ،2021 فبراير 

ذات  شركة   LA LEVENTADA

قانونيا  تمثلها  محدودة،  مسؤولية 

السيدة تورية وعليت املسيرة.

البنوا   الى  الشركة  مقر  تغيير 

التالي :

محمد  شارع  زاوية  البرائش 

الزرقطوني وزنقة دمشق شقة رقم 

.3

 LARACHE ANGLE AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI ET

.RUE DIMACHEK APPT N°3
القانو   تبديل  على  املوافقة 

االسا�سي لشركة الذي يحمل تبديل 

الفصل 4.
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بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالبرائش تحت رقم 5933 بتاريخ 22 

فبراير 2021.
58 P

STE PRESTICLIME
CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE : APPT N°1 IMM9
 AVENUE ESSALAM HAY
CHEIKH LAMFADEL SALE

RC N° : 18809
الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 
قرر   ،2020 اكتوبر   5 البادي بتاريخ 

الشركاء PRESTICLIME ما يلي :
في  حصة   500 بيع  املوافقة على 
من طرف    PRESTICLIME الشركة 
السيد محمد  الى  السيد علي طيا  
السيد  يصعح  وبذلك  بنيبقوب  بدر 
لجميع  مالك  بنيبقوب  بدر  محمد 

حصص شركة.
من  طيا   علي  السيد  استقالة 
بدر  محمد  السيد  وتبيي   الشركة 
بنيبقوب كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   ،2021 فبراير   25 بسال بتاريخ 

رقم 36063.
59 P

 STE L’AGRO PASTORALE
DU SUD
»APAS«

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : البيو  2020 
شارع مكة عمارة الجماني رقم 1

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2014 يوليو   14 بتاريخ  بالبيو  
يوليو   16 يوم  بالبيو   واملسجل 
ذات  شركة  تاسيس  تم   ،2014
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

والتي تحمل الخصائص التالية :
 STE L’AGRO  : االسم االجتماعي 
 PASTORALE DU SUD PAR

.ABREVIATION L’APAS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
تربية االغنام   : الهدف االجتماعي 
وغيرها،  والجمال  واالبقار  واملاعز 

تسمينهم وتكاثرهم.
الغير  لحساب  الرعوية  الزراعة 

وتطوير املراعي.
املنتجات  وتسويق  تجهيز 

الحيوانية.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة ممنوحة 

كليا للسيد الجماني سيدي مختار.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح ينيار الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 220 البيو    : االجتماعي  املقر 

شارع مكة عمارة الجماني رقم 1.
: السيد الجماني سيدي  املسيرين 
مختار والسيد الجماني محمد سالم.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
 ،2014 يوليو   24 بتاريخ   14/865  :

بالبيو .
60 P

 CABINET DE RADIOLOGIE
DE LA TOUR HASSAN

SARL
راسمالها : 2.100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 12 زنقة تونس 
حسا  الرباط

السجل التجاري ر قم  : 42985
 9 بتاريخ  البام  الجمع  بمقت�سى 

يناير 2021 تقرر ما يلي :
بيع الحصص بي  الشركاء.

تم بيع 1000 حصة من فئة 100 
السيد  طرف  من  حصة  لكل  درهم 
أحمد كريم توفيق بن شقرو  ممثل 

ورثة املرحوم ععد الرزاق توفيق بن 
شقرو  للسيد حسن الدرقاوي.

وبالتالي الورثة املذكورين في رسم 
االراثة املحرر بالرباط بتاريخ 12 يونيو 

2020، لم يبدوا أطرافا في الشركة.
تبديل النظام االسا�سي للشركة.

الجمع البام بتاريخ 9 يناير 2021 
 14.000 الثلثي    2/3 باغلعية  قرر 

حصة 1000 حصة.
النظام  من  و1   6 املادتي   تغيير 

االسا�سي للشركة كما يلي :
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   2.100.000 بمعلغ  الشركة 
حصة من فئة   21.000 متكو  من 
100 درهم للحصة موزعة على شكل 

التالي :
السيد حسن الدرقاوي ... 14.000 

حصة.
 1000  ... الزبدي  محمد  السيد 

حصة.
الجديد  التوزيع   : الحصص 

للحصص :
  ... الدرقاوي  حسن  السيد 

1.400.000 درهم.
السيد محمد الزبدي ... 100.000 

درهم.
لراسمال  املكونة  جمع الحصص 

الشركة تعلغ 2.100.000 درهم.
تحيي  النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح مار1 

2021، تحت رقم 111121.
61 P

STE ALAMACOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 800.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 24 شارع 8 

تجزئة 108 كاوكي أسفي
تصفية شركة

البادي   البام   الجمع  من خالل 
قرر   ،2021 فبراير   8 املنبقد بتاريخ 

.ALAMANCOM شركاء شركة
وعي   واغالقها  التصفية  الغاء 
كمصفي  هللا  ععد  خاوتي  السيد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية باسفي 

في 22 فبراير 2021، تحت رقم 203.
من أجل التنصيص والتخليص

املسير

62 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسعة

PADDLE BATTLE

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2020 فبراير   26

شركة ذات الخصائص التالية :

 PADDLE BATTLE  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : مقاول أشغال 

مختلفة.

التركيب الكهربائي.

الهندسة املدنية.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مجزئة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تارخ التسجيل.

 65 رقم  سال،   : االجتماعي  املقر 

زنقة صنهاجة بطانة.

السادة  الشركة  يسير   : التسيير 

البراي�سي سليما  والشكري يوسف 

الشركة  وتمثل  محدودة  غير  ملدة 

قانونها بالتوقيع املشترك للمسيرين.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 

االبتدائية بسال.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33009

63 P
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HIKMA ENGINEERING
SARL AU

1 ج : 124121

الرباط أمال 5، رقم 51 املسيرة 

يبقوب املنصور

التغيير
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ما  تقرر   ،2020 ديسمبر   24 بتاريخ 

يلي :

عنوا   إلى  الشركة  مقر  نقل 

املسيرة   51 رقم   5 أمال  الرباط 

يبقوب املنصور.

رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 1.200.000 درهم.

من   01/06/04 املادة  تحديث 

القانو  الداخلي للشركة.

كتابة   لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2021 فبراير   22 بتاريخ 

.111213

64 P

STE CUKUR
SARL AU

في  مسجل  عقدعرفي  بمقت�سى 

2021 بالرباط تم تأسيس  12 فبراير 

شركة CUKUR ش م م ذات الشريك 

نقل  االجتماعي  هدفها  الوحيد، 

تجزئة   5 العضائع ومقرها االجتماعي 

 99 ملدة  سال،  األندلس حي السالم، 

سنة ابتداءا من التأسيس النهائي من 

تاريخ وضع السجل التجاري.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

درهم للحصة للسيد وليد   100 فئة 

اجواو 1000 حصة.

السنة املالية من فاتح يناير إلى 31 

ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ، التسيير وليد اجواو.

رقم السجل التجاري 33035.

65 P

STE FIKRI PRINT
SARL AU

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
بالرباط   2021 يناير   21 في  مسجل 
ذات  م  م  ش  برانت  فكري  لشركة 

الشريك الوحيد، تم تقرير ما يلي :
تغير املقر االجتماعي للشركة من 
01 زنقة علي بن أبي طالب بطانة سال 
إلى 621 زنقة جعل تعقال قطاع 4 حي 

السالم سال.
تبديل القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 36061 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 25 فبراير 2021.
66 P

 STE SWEET LAND
SARL

تاسيس الشركة
.SWEET LAND : اسم الشركة

الهدف االجتماعي : ش م م.
في  البرفي  البقد  تسجيل  تاريخ 

11 فبراير 2021 بسال.
الهدف االجتماعي : صالو  شاي، 

مقهى.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بي  الشركاء على الشكل التالي :
 500 البركاك  أسماء  السيدة 

حصة.
السيد زكرياء حوشتي 500 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 24 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 
حجي  سبيد   2 العحر  نسيم  إقامة 

سال.
البركاك وزكرياء  أسماء   : التسيير 

حوشتي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

33041 باملحكمة االبتدائية بسال.
67 P

STE ALISAMA ETB
تأسيس الشركة

 STE ALISAMA  : الشركة  اسم 

.ETB

الصفة القانونية : ش م م ش و.

في  البرفي  البقد  تسجيل  تاريخ 

18 يناير 2021، بسال.

التصدير   : االجتماعي  الهدف 

واالستيراد.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

بي   موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

السيدة ايما  تربي 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   96 رقم   : االجتماعي  املقر 

محمد الخامس دار الحمراء سال.

التسيير : إيما  تربي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33001

68 P

STE WASNA MOBILIER
SARL

السجل التجاري رقم 19441

بمقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ 

بمدينة   ،2021 يناير   25 يومه  في 

 WASNA سال، لقد قرر شركاء شركة

.MOBILIER

السيد  وتكليف  الشركة  حل 

حميد الزوايدي.

بمهام حل من اجل الفسخ النهائي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال في فاتح مار1 2021، 

تحت رقم 36060.

69 P

STE ABROUD
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت الشريكة في   ،2021 14 يناير 

الشركة ما يلي :
حل الشركة.

الحاجة  أبرود  السيدة  تبيي  
سهام كمصفية للشركة.

زنقة  هو  الشركة  تصفية  مقر 
844 سبيد حجي طريق  ميدلت رقم 

القنيطرة سال.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   ،2021 فبراير   18 بسال بتاريخ 

رقم 36026.
70 P

SG PHARMA
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 سبتمبر   21 بتاريخ  الرباط 
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
التسمية : 1 ج فارما.

تسويق   : االجتماعي  الهدف 
وتوزيع  صيدلية  شعه  املنتوجات 

األدوات الطعية.
درهم   80.000  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 800 حصة من فئة 100 
حوزة  في  الواحدة  للحصة  درهم 
الشريكي  السيد املصمودي محسن 
400 حصة والسيد تويكي رشيد 400 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس أي من تاريخ وضع السجل 

التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
القامرة   1 رقم   : االجتماعي  املقر 

الشمالية بلوك P الرباط.
املسير : السيد املصمودي محسن 
رشيد  تويكي  السيد  مشارك  مسير 

مسير مشارك ملدة غير محدودة.
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التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

108303 باملحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

71 P

AFRITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : فا1 إقامة 

الشرفاء 2، رقم 884، تجزئة 

القرويي ، طريق عي  الشقف

السجل التجاري رقم 49821

تفويت حصص
استقالة مسير

استمرارية الشركة
بموجب عقد توثيقي محرر بفا1 

2021، قام السيد  بتاريخ فاتح يناير 

لحسن حاجي والسيد صديق حاجي 

بتفويت جميع األنصعة التي يمتلكونها 

ذات  شركة   AFRITRAV شركة  في 

املسؤولية املحدودة أي 6666 نصيب 

للسيد محمد ركيز.

بموجب محضر توثيقي للجمبية 

بتاريخ  للشركاء  البادية  غير  البامة 

ما  الشركاء  قرر   ،2021 يناير  فاتح 

يلي :

تفويت  عملية  على  املصادقة 

األنصعة بتاريخ فاتح يناير 2021، من 

والسيد  لحسن حاجي  السيد  طرف 

صديق حاجي للسيد محمد ركيز.

استقالة السيد صديق حاجي من 

منصعه كمسير.

قاطن  تأكيد السيد محمد ركيز، 

شارع   1 تجزئة سبرونور،   1 بفا1، 

للعطاقة  الحامل  الخطيب،  ابن 

 VA21529 رقم  للتبريف  الوطنية 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

الشركة   : االجتماعي  اإلمضاء 

املسير  بتوقيع  ملزمة  تكو   سوف 

الحامل  ركيز  محمد  السيد  الوحيد 

رقم  للتبريف  الوطنية  للعطاقة 

.VA21529

شركة  في  الشركة  استمرار 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بفا1  التجارية 

2021، تحت رقم 2021/900.

 49821 التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بفا1.

72 P

STE BENBAA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم   ،2018 ديسمبر   28 بتاريخ 

للشركة  االساسية  القواني   وضع 

والتي تحمل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

.STE BENBAA : اسمها

هدفها : العناء.

التجارية عامة.

األشغال املختلفة.

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،   ،
ّ
املالية التجارية، 

ترتعط  التي  البقارية  وغير  البقارية 

معاشرة  غير  أو  معاشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتعط أو قابل 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي 

شكل من األشكال.

أيت مو�سى حمي جماعة   : مقرها 

بطيط الحاجب.

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : امدها 

التأسيس.
رأسمالها : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   100 إلى 

للواحدة، موزعة كالتالي :

حصة   50 باعال  لحسن  السيد 

 5000 للواحدة  درهم   100 بقيمة 

درهم.

السيد ععد البالي بنبلي 50 حصة 

 5000 للواحدة  100درهم  بقيمة 

درهم.

املجموع : 100 حصة بقيمة 100 
درهم للواحدة 10.000 درهم.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارة 
السيد لحسن باعال والسيد  محدد، 

ععد البالي بنبلي.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.
يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  أجل  من   %5 الصافية 
القانوني والعاقي من األرباح الصافية 
حسب  املشاركي   على  توزع 
املعالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 
املخصصة  أو  املتثالية  للسنوات  بها 

لالحتياط حسب قرارات الشركاء.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
التجارية بمكنا1 يوم 8 يناير 2021، 

تحت رقم 118.
السجل التجاري رقم 51895.

73 P

 DOUNIA PRODUCTIONS
LIMITED

 SIEGE SOCKAL : CASABLANCA
 - 71 AVENUE DE L’ARMEE

ROYALE
RC CASABLANCA 49633

IF 1030979
شركة مجهولة االسم

رأسمال : 300.000 درهم
بموجب شروط الجمبية البامة 
2020، كا   29 يونيو  غير البادية في 

رأ1 املال خاضبا ل :
الجاري  الحساب  بتضمي   زيادة 
رأ1  يرتفع  وبذلك  للمساهمي  
درهم   3.590.000 من  الشركة  مال 
بإحداث  درهم   43.590.000 إلى 
درهم   100 بقيمة  سهم   400.000

للسهم.
مال  رأ1  تخفيض  متاببة 
درهم   43.290.000 بمعلغ  الشركة 
بلغت  التي  السابقة  الخسائر  بدافع 
 31 في  درهم   51.245.999.48
املعلغ  وتخصيص   ،2019 ديسمبر 
املتعقي لألرباح املحتجزة أي املعلغ من 
1.955.999.48 درهم هذا التخفيض 
بالخسائر  املدفوع  املال  رأ1  في 

السابقة سيخفض رأ1 مال الشركة 

من 43.590.000 درهم إلى 300.000 

إلى  التخفيض  هذا  سيؤدي  درهم، 

سهم بقيمة اسمية   432.900 إلغاء 

100 لكل سهم.

تم  أعاله  املذكورة  القرارات  ببد 

من النظام األسا�سي   6 تبديل املادة 

 6 املادة   : التالي  النحو  للشركة على 

رأ1 مال الشركة محدد في 300.000 

سهم بقيمة   3000 درهم مقسم إلى 

مدفوعة  درهم للسهم،   100 اسمية 

بالكامل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2020 نوفمبر   19 بتاريخ  العيضاء 

تحت الرقم 154451.

74 P

PETIT FORESTIER MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

1 ت بالدار العيضاء رقم 212.181

تغيير في التسيير
في  املؤرخ  القرار  بموجب 

الشريك  قام   ،2020 16 ديسمبر 

 PETIT FORESTIER الوحيد للشركة

MAROC شركة محدودة املسؤولية 

بالدار  الكائنة  وحيد،  شريك  ذات 

سابينو  الصناعي  الحي  العيضاء، 

452، النواصر، بقرار ما يلي :

السيدة  استقالة  مباينة  تمت 

من   GERALDINE FORESTIER

مهامها كمسيرة للشركة.

 THOMAS السيدة  تبيي   تم 

JOULIA، مواطنة فرنسية والقاطنة 

فرنسا،  اراكو،  زنقة   26 بوردو،  ب 

كمسير جديد للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 ،2021 فبراير   23 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 161486.

75 P
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مكتب االستشارة FIDUTEMA ش م م
رقم 136 شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 

1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 0531644248

الفاكس : 0531644164

IMMOPROMAMIS
SARL

مقرها : رقم 136 شارع القاهرة 
الطابق الثاني شقة رقم 04 

كومطراف 1 تمارة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2021 19 فبراير 
 IMMOPROMAMIS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
 IMMOPROMAMIS  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
رأسمال الشركة : 40.000 درهم.

الهدف االجتماعي : منبش عقاري.
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال العناء.
ععد الحق ابو النجاح   : الشركاء 

100 حصة.
محمد بلعدوي 100 حصة.

ادريس الناصري 100 حصة.
طه ابو النجاح 100 حصة.

النجاح  ابو  ععد الحق   : التسيير 
مسير للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  التجارية  باملحكمة  التجاري 
2021، تحت رقم  بتاريخ فاتح مار1 

.5081
76 P

DAR MAAMOURA
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 
في الرباط 5 فبراير 2021، قرر شركاء 
DAR MAAMOURA ش م  الشركة 

م ما يلي :

طرف  من  حصة   330 تفويت 

جهاد  السيد  إلى  الزياني  السيدعلي 

واكريم.

طرف  من  حصة   330 تفويت 

السيد  إلى  القصري  محمد  السيد 

جهاد واكريم.

طرف  من  حصة   340 تفويت 

السيد  إلى  الناصري  ععا1  السيد 

زهير واكريم.

الناصري  السيد ععا1  استقالة 

من منصعه كمسير للشركة.

تبيي  السيد جهاد واكريم كمسير 

وحيد للشركة.

من  و13   1  ،6 املواد  تبديل 

القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

فبراير   25 بتاريخ   36035 تحت رقم 

.2021

77 P

GONDEL
استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

حرر في الرباط 23 فبراير 2021، قرر 

شركاء الشركة GONDEL ش م م ما 

يلي :

تفويت الحصص.

طرف  من  حصة   400 تفويت 

السيد كليده محمد إلى السيد رشيد 

هكي.

تبديل اإلدارة :

استقالة السيد كليده محمد من 

منصعه كمسير للشركة.

كونا   حسناء  السيدة  تبيي  

كمسيرة وحيد للشركة.

من  و13   1  ،6 املواد  تبديل 

القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

فاتح  بتاريخ   111128 رقم  تحت 

مار1 2021.

78 P

STE 3 B DISTRIBUTION
طعقا ملحضر الجمع البام لشركة 

بتاريخ   STE 3B DISTRIBUTION

املصادقة  تمت   ،2020 31 ديسمبر 

على :

تقارير الشركة عن السنة الجارية.

ذمة  وإبراء  الشركة  حسابات 

املسيرين.

استقالة املتصرفي .

حل الشركة املعتسر وتصفيتها.

والترخيص  السلط  تفويض 

لصفي الشركة.

تبيي  السيد برادة الطيب مصفيا 

للشركة.

هذا  من  نسختي   إيداع  قصد 

باملحكمة  قانونية  بصفة  املحضر 

توجب  العيضاء  بالدار  التجارية 

بالجريدة  أوال  الحل  عن  اإلعال  

الرسمية.

79 P

ETUDE MAITRE IMANE BALAGHI

NOTAIRE

AL WISAL PROMO
مقرها االجتماعي : الدار العيضاء، 11 

يناير الطابق األول الشقة 169
رأسمالها : 100.000 درهم

تفويت حصص اجتامعية للرشكة ذات 
املسؤولية املحدودة

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 6 بتاريخ  بالغي  إيما   األستاذة 

161 حصة  2021، تم تفويت  فبراير 

زوبير  السيد  طرف  من  اجتماعية 

حسن  والسيد  حصة   83 البنابي 

السيد  لفائدة  حصة   84 البنابي 

 16.100 عثما  البنابي بمعلغ قدره 

درهم.

الحصص  هذه  لتفويت  ونتيجة 

االجتماعية فإ  هذه األخيرة تصعح 

كما يلي :

السيد زوبير البنابي 250 حصة.

السيد حسن البنابي 250 حصة.

السيد عثما  البنابي 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

استقالة السيد حسن   : التسيير 
لتصعح  للشركة  كمسير  البنابي 
مسيرة من طرف السيد زوبير البنابي 

ملدة غير محدودة مع إمضاء منفرد.
في  بالتبديل  التصريح  تم  كما 
فبراير   24 بتاريخ  التجاري  السجل 

2021، تحت رقم 161268.
80 P

STE PROLAFIX
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 91 الشقة 1 
عمارة 1 زنقة درعة كليز مراكش

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير البادي املؤرخ بمراكش بتاريخ 
15 يونيو 2006، تمت املصادقة على 

ما يلي :
تغيير البنوا  الجديد للشركة من 

البنوا  أعاله إلى البنوا  الجديد :
زنقة إمام الشفعي ملكية سكالي 

إقامة فنيزيا الشقة رقم 1 مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   ،2006 يوليو   21 يوم 

.28028
81 P

STE SOCOMEZA
SARL

راسمالها : 3.250.000 درهم
مقرها االجتماعي : 91 : الرويدات 1 

زنقة القيروا  رقم 82 مراكش
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير البادي املؤرخ بمراكش بتاريخ 
1 سبتمبر 2020، تمت املصادقة على 

ما يلي :
الشركة  تغيير وتخفيض رأسمال 
درهم ليصعح في   3.150.000 بقيمة 
درهم   100 بقيمة  درهم   100.000
للحصة وذلك بواسطة خفض عدد 

الحصص االجتماعية للشركاء :
السيد الزاوية محمد يمتلك حاليا 
990 حصة بقيمة  99.000 درهم أي 

100 درهم للواحدة.
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اآلخرو   للشركاء  بالنسعة 
كلهم  يمتلكو   خمسة  وعددهم 
حصص بقيمة   10 درهم اي   1000

100 للحصة بتساوي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   ،2020 نوفمبر   4 يوم 

.116891
82 P

شركة اس 3 اش برومسيون
SOCIETE S.3.H PROMOTION

SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 3.300.000.00 درهم 
مقرها اإلجتماعي : إقامة نورا الشقة 

8 الطابق الثالث زنقة ابن سينا 
مراكش

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير البادي املؤرخ بمراكش بتاريخ 
1 يناير 2021 تمت املصادقة على ما 

يلي :
تغيير البنوا  الجديد للشركة من 
الجديد  البنوا   إلى  أعاله  البنوا  
مكتب  نورا  إقامة  اإلقامة  بنفس 
سيناء  ابن  زنقة  السفلي  بالطابق 

مراكش.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بمراكش 
عدد  تحت   2021 فبراير   25 يوم 

.121058
83 P

FEW AND PRICELESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 43 شارع ابن 
الهيثم قطاع النهضة زنقة االندلس 

لبيايدة سال
البام  الجمع  محضر  على  بناءا 
فبراير   4 بتاريخ  اإلستثنائي املنبقد  
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2021
. FEW AND PRICELESS SARL AU

تم تبيي  مسيرة جديدة للشركة 
لفترة غير محدودة السيدة الصحعوني 
مريم الحاملة للعطاقة الوطنية رقم 
 12 مواليد  من   CIN N°S686078
فبراير 1991، واملقيمة بزنقة 45 رقم 

3 حي البريد ح.ي.م الرباط.
تعبا لقعول استقالة السيد كمال 
الجلوفي من منصب املسير وتسريحه 

من كافة األعمال اإلدارية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 36036.
للسجل التجاري رقم 26449.

84 P

 SOCIETE AL KAOUTAR
 DU CONSEIL ET SERVICES

 AGRICOLE
Abréviation SKCSA

SARL AU
بمقت�سى البقد البرفي املصادق 
تم   2021 يناير   21 بتاريخ  عليه 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخصائص  تحمل  واحد  بشريك 

التالية :
 SOCIETE AL  : التسمية 
 KAOUTAR DU CONSEIL
  ET SERVICES AGRICOLE

.Abréviation SKCSA SARL AU
: بالرملية فرياطة  املقر اإلجتماعي 
بني  إقليم  تاكزيرت  وقيادة  جماعة 

مالل.
الغرض اإلجتماعي : 

اإلستشارة واإلستغالل في املجال 
الفالحي وتربية املوا�سي.

رأ1 املال : 100.000.00 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
املسير : السيد والحاج ععد البزيز  
غير  ملدة  وذلك   ،CIN N°I535400

محددة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بعني  اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 

السجل   ،218 رقم  تحت  مالل 

 24 بتاريخ   11011 عدد  التجاري 

فبراير 2021.

 85 P

 STE. TRANS BEN EL HADJ

EXPRESS

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 60.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 DLALHA CAID MOULAY

BOUSSELHAM

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021 وضع القانو  األسا�سي  فبراير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

األربباء  بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة 

الخصائص  تحمل  والتي  الغرب 

التالية :

 STE. TRANS BEN EL : التسمية

.HADJ EXPRESS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 60000.00 في  حدد   : املال  رأ1 

قسمة   600 إلى  مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة 100 درهم .

الهدف :

 نقل املستخدمي .

الداللحة  دوار   : اإلجتماعي  املقر 

القايد موالي بوسلهام.

التسيير : بتينة بن الحاج.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

األربباء  بسوق  باملحكمة....  الضعط 

عدد  التجاري  بالسجل  الغرب 

21021 بتاريخ 25 فبراير 2021.

86 P

ائتمانية سوفيكا1
 SOFIGAS

ش.م.م
مكتب املحاسعة واإلستشارة الجعائية 

والقانونية
رقم 38 إقامة جنا  عالل شارع طارق بن زياد 

تمارة

شركة مقهى جافا تايم
CAFE JAVA TIME

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ش.م.م.و

رأسمالها : 10000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : تجزئة 9 يوليوز 

رقم 33 تمارة 
سجلها التجاري : رقم 125691 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة
الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 
قرر   2021 فبراير   8 بتارخ  البادي 
 CAFE JAVA شركاء شركة جافا تايم

TIME ش.م.م.و التبديالت التالية:
وفاة : السيد خالد الدحاني بتاريخ 

18 يناير 2021.
حسب   : اإلجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال  يصعح  حيث  اإلراثة  عقد 
درهم   100000 هو  اإلجتماعي 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للواحدة في حوزة :
من  حصة   250 أعميمي  أسماء 
قدره  بما  للواحدة  درهم   100 فئة 

25000 درهم.
583 حصة من  امليلودي الدحاني 
قدره  بما  للواحدة  درهم   100 فئة 

58300 درهم.
فئة  من  حصة   161 الزين  زهرة 
100 درهم للواحدة بما قدره 16100 

درهم.
الدحاني  جواد  السيد   : التسيير 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
AD154254 مسير الشركة ملدة  رقم 

غير محدودة.
تغيير الشكل القانوني للشركة  من 
 CAFE JAVA شركة مقهى جافا تايم 
TIME شركة ذات مسؤولية محدودة 
وإلى  ش.م.م.  الوحيد  الشريك  ذات 
 CAFE JAVA شركة مقهى جافا تايم 
TIME شركة ذات مسؤولية محدودة 

ش.م.م.
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و13   7،6 تغيير صياغة الفصلي  
من القانو  األسا�سي للشركة.

تبديل القانو  األسا�سي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 
فبراير   11 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 5009.
 عن النسخة والنص

ائتمانية سوفيكا1

87 P

 GROUPE SCOLAIRE KATIF
PRIVE

SARL AU
 GROUPE SCOLAIRE شركة

KATIF PRIVE ش.م.م
ذات الشريك الوحيد

الرأسمال : 4501500.00 درهم
املقر اإلجتماعي : الدارالعيضاء 202، 

شارع ععد املومن، رقم 5 الطابق 
األر�سي

تحويل املقر اإلجتماعي
الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
 ،2020 أغسطس   26 الوحيد بتاريخ 
تقرر تحويل املقر اإلجتماعي للشركة  
ععد  شارع   ،202 الدارالعيضاء  من 
إلى  األر�سي  الطابق   5 رقم  املومن، 
بلوك   ،III تجزئة االزدهار  بوسكورة، 

1، بقبة 6 وبقبة 1.
وبالتالي تبديل الفصل الرابع من 

القانو  األسا�سي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
 163512 رقم  تحت  بالدارالعيضاء 

بتاريخ 2 فبراير 2021.
لإليداع والنشر

املسير

88 P

STE. ESPACITY
SARL

الرفع من رأسمال الشركة
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   2020 سبتمبر 
فإ   بالرباط،   2020 أكتوبر   8
 : البادي لشركة  الغير  البام  الجمع 

ESPACITY SARL تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم   1100000 درهم إلى   600000
5000 حصة جديدة  وذلك بإحداث 

من فئة 100 درهم للسهم الواحد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر   14 التجارية بالرباط بتاريخ 

2021 تحت الرقم 109340.
للعيا  والنشر

89 P

ل. ب.و إيموبلي
LBO IMMOBILIER

بمقت�سى عقد عرفي موثق بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 فبراير   3
مميزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
 LBO إيموبلي  ب.و  ل.   : التسمية 

.IMMOBILIER
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
غرض الشركة : من مهام الشركة 

في املغرب كما في الخارج :
االنتباش البقاري.

أشغال وتجهيز إعداد التجزيئات.
العيع والشراء للقطع األرضية.

املاء   ، الطرق  التجهيز،  أعمال 
التلفو   الهندسة  للشرب،  الصالح 
الكهرباء، اإلضاءة وتجهيز التجزيئات.
باألمور  يتبلق  ما  كل  عامة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  التجارية 
من  التي  املتحركة  والغير  املتحركة 
شأنها أ  تكو  مرتعطة معاشرة أو غير 
املنصوص  الشركة  بأعمال  معاشرة 
في  املساهمة  شأنها  من  والتي  عليها 

تطوير الشركة.
 ،209 مكتب    : اإلجتماعي  املقر 
فضاء باكي زاوية زنقة محمد سميحة 

وززنقة بيير بارو  الدارالعيضاء.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيها بالسجل التجاري.
يرتفع   : اإلجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال اإلجتماعي إلى 10.000.00 
حصة   100 إلى  مقسم  درهم 
إجتماعية بقيمة 100 درهم للوحدة 
ومبطاة  بالكامل  ومحررة  مكتتعة 

للشركاء بنسب حصصهم.

وحيد  كمسير  يبي    : التسيير 
السيد  محدودة،  غير  ملدة  للشركة 
مغربية،  جنسية  من  بنونة  أحمد 
 1949 نوفمنبر   14 بتاريخ  املزداد 
بفا1، القاطن ب 11 تجزئة الرشاد 
والحامل  الدارالعيضاء  كاليفورنيا 

.C31308 للعطاقة الوطنية رقم
تفويت الحصص اإلجتماعية :

يكو   أ   يجب  تفويت  كل 
بمقت�سى عقد عرفي أو موثق التفويت 

حر بي  الشركاء وعن طريق اإلرث.
اليمكن تفويت الحصص للغير إال 

بر�سى أغلعية الشركاء.
لدى  القانوني  اإليداع  وتم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
بالدارالعيضاء بتاريخ 25 فبراير 2021 
كما تم تسجيل   161585 تحت رقم 
نفس  في  التجاري  بالسجل  الشركة 

التاريخ أعاله تحت رقم 491953.
90 P

JABRI.AG
SARL AU

 10 بتاريخ  البرفي  للبقد  تعبا 
قواني   وضع  تم   2020 نوفمبر 

الشركة ذات املميزات التالية :
 JABRI.AG SARL AU  : التسمية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
املوضوع :

استغالل فالحي.
التصدير واالستيراد.

مغذي األبقار والعجول.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.
حلي  ايت  دوار   : اإلجتماعي  املقر 
دائرة  سيبر   ايت  بوطرقة  سيدي 

الخميسات.
في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100000.00 معلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :
السيد جبري ععد اللطيف 1000 

حصة.
عهد التسيير إلى السيد   : التسيير 

اسكراوي احمد ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم  التجاري  السجل  بالخميسات 

.29191
 91 P

STE. ALBENOL
 السجل التجاري رقم 25953

الحل املسعق
الطارئ  البام  الجمع  إثر  على 
محدودة  شركة  العينول  لشركة 
 2021 يناير   12 بتاريخ  املسؤولية 
مقرها اإلجتماعي رقم 13 زنقة امعارك 

العكاي الخميسات تقرر ما يلي :
الحل املسعق للشركة .

رياض  بنفار1  السيد  تبيي  
كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالخميسات  اإلبتدائية 

يناير 2021 تحت رقم 33.
92 P

SAIDI LASER
SARL

تعبا للبقد البرفي بتاريخ 28 يناير 
تم وضع قواني  الشركة ذات   2021

املنيزات التالية :
شركة   SAIDI LASER  : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة .
املوضوع :

الحديدية  النجارة  في  مقاول 
واالملنيوم .

االستيراد والتصدير.
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والعناء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.
 1 زنقة   1 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

الحي الصناعي الخميسات.
في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسم إلى   100.000.00 معلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :
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السيد اقجيجا وليد 500 حصة.
 500 فاطمة  الصايغ  السيدة 

حصة.
عهد التسيير إلى السيد   : التسيير 

اقجيجا وليد ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم  التجاري  السجل  بالخميسات 

.29201
93 P

EUREKA MED
SARL AU

رأ1 املال : 100.000 درهم
زنقة سومية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 5 رقم 22 النخيل 

PALMERS الدارالعيضاء
تفويت حصص

تمديد ا لنشاط اإلجتماعي للشركة
الجمع البام الغير البادي لشركة 
يناير   19 بتاريخ  املنبقد  ماد  اورك 

2021 قرر :
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
من طرف السيد ديامي حسن 1000 

حصة لصالح السيد غيتي عادل.
السيد  املسير  استقالة  قعول 

ديامي حسن.
عادل  غيتي  السيد  تبيي  

كمسيروحيد.
اإلجتماعي  النشاط  تمديد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط 
فبراير   12 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021 تحت رقم 166418.
94 P

ILLEL
S.A.R.L AU
شركة إلليل 

ش.م.م
الرأسمال : 10.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : الدارالعيضاء، 39، 
محج اللة ياقوت، شقة دال الطابق 

الخامس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 يناير   26 في  بالدارالعيضاء 

ش.م.م،  إلليل   شركة  شركاء  قرر 
10.000.00 درهم، ومقرها  رأسمالها 
 ،39 بالدارالعيضاء،  اإلجتماعي 
محج اللة ياقوت، شقة دال الطابق 

الخامس، ما يلي : 
يملكها  التي  حصة   10 تفويت 
السيد  لفائدة  أسد  ادريس  السيد 

ععد البزيز الدنادني بشركة إلليل.
مجموع  تفويت  على  املصادقة 
الحصص اإلجتماعية البائدة للسيد 
ادريس أسد لفائدة السيد ععد البزيز 

الدنادني.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
وتبيي   سابق  كمسير  أسد  ادريس 
الدنادني  البزيز  ععد  السيد  وقعول 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.
تحيي  النظام األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
 166616 رقم  تحت  بالدارالعيضاء 

بتاريخ 19 فبراير 2021 .
لإليداع والنشر

املسير

95 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
AARASS

S.A.R.L AU
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القواني   نظمت   ،2011 ماي   24
املسؤولية  ذات  للشركة  األساسية 
لها  الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 IMMOBILIERE AARASS S.A.R.L

AU ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
املوضوع :

االنباش البقاري.
 ،3 زنقة   ،18  : اإلجتماعي  املقر 
البرنو�سي  سيدي   ،10 املجموعة 

الدارالعيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

درهم   40.000.00  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   400 على  مقسمة 

100.00 درهم للحصة.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
 31 في  وتنتهي  سنة  لكل  يناير  فاتح 

ديسمبر.
اإلدارة : السيد نافع أعرا1 مسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
الشركاء  بي   يوزع   : األرباح 

مسيرين أو ال حسب حصصهم.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
بالدارالعيضاء تحت رقم 00316832 

بتاريخ 3 يونيو 2011.
لإليداع والنشر

املسير

96 P

WIND ODYSSEY شركة
 SARL AU

 2020 أغسطس   31 بتاريخ  تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بموجعه 

النقاط اآلتية :
نهائي  حل  عن  اإلعال   تم   : أوال 
اعتعارا   WIND ODYSSEY لشركة 

من 31 أغسطس 2020.
ثانيا : تم اإليداع القانوني  يوم 21 
التجارية  املحكمة  لدى   2021 يناير 

بمراكش تحت رقم 352/2021 .
97 P

 ABC E COMMERCE
SERVICES
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تم بتاريخ فاتح فبراير 2021 وضع 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدوة ذات شريك وحيد باملميزات 

التالية :
 ABC E COMMERCE  : التسمية 

.SERVICES S.A.R.L AU
الهدف :

نصيحة إدارية في املغرب والخارج.
بيع املنتجات الرقمية عبر اإلنترنت 

في املغرب والخارج.

واإلعال   للدعاية  وكالة 

اإلنترنت  شعكة  على  واإلتصاالت 

وعمليات اإلعال  والتسويق.

شارع   13 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

مسلم الطابق 5 شقة رقم 28 بوكار 

مراكش.

املدة : 99 سنة تبتدئ من تاريخ 

التأسيس النهائي للشركة.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

مقسما  درهم   100.000.00 معلغ 

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم 

موزعة كاآلتـي :

السيد سبيد بوتسمومت 1000 

حصة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سبيد بوتسمومت.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط للمحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   2021 فبراير   26 بتاريخ 

وسجلت الشركة بالسجل   121013

رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.111815

 98 P

STE. SG TS RABAT
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 يناير   16 بتاريخ  بالرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة  بشريك واحد .

.STE. SG TS RABAT : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 

الرصاصة  وأشغال  العناء  مقاول 

والتكييف.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم  

تم دفبها بالكامل نقدا كما يلي :

 50.000 محمد  مركول  السيد 

درهم.

ععد هللا فنديلي 50.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ما  املوالية  السنة  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل .

املقر : رقم 46 شارع عقعة رقم 2 

اكدال الرباط.

املسيرين :

 السيد محمد مركول يقطن في 25 

زنقة باتريس لومومعا حسا  الرباط.

يقطن  فنديلي  هللا  ععد  السيد 

 30 شقة  د  عمارة  الركراكي  زنقة 

البكاري الرباط.
التجاري  بالسجل  التقيد  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط 149821.

99 P

بريكو أنفيست
ش.م.م

BRICO INVEST S.A

شركة مساهمة

رأسمالها اإلجتماعي : 85.142.000 

درهم

املقر اإلجتماعي : 109، طريق 

بوسكورة، 20190 الدارالعيضاء

السجل التجاري : بالدارالعيضاء 

تحت رقم 129991

البريف الضريبي : 2202961

اإلدارة  مجلس  محضر  بموجب 

مار1  فاتح  في  املؤرخ  للشركة 

تحت  فرع  تأسيس  تقرر   ،2021

بريكوالج  ميسو  التجاري  البنوا  

الكائن بتمارة، شارع   Mr. bricolage

األر�سي،  الطابق  الثاني،  الحس 

وتبيي  السيد محمد بنجلو  كمسير 

للفرع املذكور.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  ضعط  كتابة 

مار1  فاتح  بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021 تحت رقم 161965.
للمقتطف والعيا 

املمثل القانوني

100 P

AKLIM METALLURGIE
السجل التجاري : 21429

التبريف الضريبي : 24932100
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ش.د.م.م.ش.و   2020 ديسمبر   23
 AKLIM شركة  شريك  قرر 

METALLURGIE ما يلي :
السيد  حصص  جميع  تفويت 
 3000 في  واملمثلة  رضوا   العطراني 

حصة أي %100 لرأسمال الشركة.
 3000 صوفيا  التون�سي  للسيدة 

حصة أي %100 لرأسمال الشركة.
السيد  استقالة  تمت  وعليه 
العطراني رضوا  وتم تبيي  السيدة 

التون�سي صوفيا مسيرة للشركة.
من  اإلجتماعية  التسمية  تغيير 
 AK إلى   AKLIM METALLURGIE

.AMENAGEMENT
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بسال بتاريخ 22 فبراير 2021 

تحت رقم 36041.
101 P

SIMORIENT
السجل التجاري : 48911

التبريف الضريبي : 25010546
بتاريخ  عرفيي   عقدين  بمقت�سى 
قرر شريك شركة   2021 فبراير   10
SIMORIENT ش.ذ.م.م ش.و ما يلي :

السيد  حصص  جميع  تفويت 
 1000 في  واملمثلة  محمد  زناكي 
الشركة  لرأسمال   100% أي  حصة 

بالتساوي :
 500 مالكة  بوعادل  للسيدة 

حصة أي %50 لرأسمال الشركة.
 500 نوال  الشنشني  للسيدة  و 

حصة أي %50 لرأسمال الشركة.
وعليه تمت استقالة املسير السيد 
كمسيرتي   تبيي   وتم  محمد  زناكي 
مشتركتي  للشركة السيدتي  بوعادل 

مالكة والشنشني نوال.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
 ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة  التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 81365.
102 P

AQUAPONIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط
السجل التجاري رقم 149841 

الرباط
تأسيس

بتاريخ حرر  عرفي  لبقد   تعبا 
شركة  تأسيس  تم   2021 فبراير   8
مواصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
AQUAPONIE : التسمية االجتماعية 

.MAROC
استغالل   : االجتماعي  الهدف 
وتدبير جميع أنواع األمالك الفالحية.

: عمارة 30 شقة  املقر االجتماعي 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
في  تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
رأسمال  حدد   : الرأسمال  توزيع 
مقسما  درهم   100.000 في  الشركة 
حصة اجتماعية من فئة   1000 إلى 
إلى   1 درهم للحصة مرقمة من   100
1000 ووزعت هذه الحصص كالتالي :
عمي  ايت  الهادي  ععد  السيد 

هادي 500 حصة.
 500 السيد يزيد ايت عمي هدي 

حصة.
املجموع 1000 حصة.

الشركاء :
 السيد ععد الهادي ايت عمي هادي،
 مغربي الجنسية، مزداد بميدلت بتاريخ
قاطن بالقنيطرة   1989 سبتمبر   25

2 شقة  تجزئة البرصة إقامة الكوثر 
21 بئر الرامي حامل لعطاقة التبريف 

.VA91514 الوطنية رقم
السيد يزيد ايت عمي هدي، مغربي 
بتاريخ بميدلت  مزداد   الجنسية، 

 5 بميدلت  قاطن   2000 نوفمبر   3
حامل  ميمالل  املخاز   وادي  شارع 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.VA146165
الحسن  موالي  السيد   : التسيير 
ايت عمي هدي عي  كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجاري  بالسجل  الشركة 
فبراير   5 بتاريخ   149841 تحت رقم 

.2021
من أجل النشر واالشهار

التسيير

103 P

SYM GSM DISTRIBUTION
SARL

استداك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5654

بتاريخ 10 مار1 2021
عوض : السجل التجاري 111365 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة   /

25 فبراير 2021.
يقرأ : السجل التجاري 149821 / 
 25 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

فبراير 2021.
العاقي بدو  تغيير.

104 P

ROWAE
SARL 

روواء ش.م.م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2021 فبراير   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 ROWAE التسمية : روواء ش.م.م
SARL لشركة ذات مسؤولية محدودة.
 الهدف االجتماعي : منتجات محلية،

االستيراد والتصدير.



5539 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

الخنساء  : شارع  االجتماعي  املقر 

حي أكشود والد تايمة تارودانت.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

املسعق الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

أو التمديد.

الرأسمال االجتماعي : يتكو  من 

100.000 درهم.

تسيير الشركة : تم تبيي  السيد 

اسماعيل باي باي.

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

فاتح  بتاريخ  بتارودانت  التجاري 

مار1 2021 تحت رقم 181 للسجل 

التحليلي رقم 1489.

105 P

SOCIETE CHIGA TRANS
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  تم تأسيس شركة    2021 يناير 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

باملواصفات التالية :

 CHIGA ترانس  شيكا   : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

الهدف االجتماعي : نقل العضائع، 

مروج عقاري، شراء وبيع مواد العناء.
درهم   100.000  : املال  رأ1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

وكلها  الواحدة  للحصة  درهم   100

باسم السيد ابراهيم الدزوزي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي   522  : االجتماعي  املقر 

الفردو1 تمارة.

التسيير : السيد ابراهيم الدزوزي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 يوم  بتمارة  االبتدائية 

تحت رقم التسجيل بالسجل   2021

التجاري 5035.

106 P

CABINET MOUSSA MOHAMED

COMPTABLE AGREE

G.S.M : 06.61.36.32.55

EMAIL : moussa.atchana@gmail.com

 CAMBRE ADVOCACY

MAROC

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 CAMBRE االستثنائي لشركاء شركة 

 30 بتاريخ   ADVOCACY MAROC

يونيو 2020 تم االتفاق على ما يلي :

استقالة السيد فيرونزو فيتوريو 

من  ابيكزير  مريم  والسيدة  تاغليعلو 

التسيير.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ادريس بنهيمة.

إعادة صياغة القانو  األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 108036.
بمثابة مقتطف وبيا 

107 P

SOCIETE OULD BOUAZZA

SARL

شركة ولد بوعزة ش.م.م

 تعبا للجمع البام الخارق للبادة

ديسمبر   18 بتاريخ  املنبقد  للشركاء 

 2020 لشركة لود بوعزة شركة محدودة

االجتماعي رأسمالها   املسؤولية 

50.000.000 درهم مقرها االجتماعي 

142 شارع ابراهيم الروداني  ببرشيد 

بالسجل  ومسجلة  الوحدة  حي 

153 قرر  التجاري لبرشيد تحت رقم 

شركاء الشركة ما يلي :

باملنطقة  للشركة  فرع  خلق 

الصناعية ببرشيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

ببرشيد بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت 

رقم 160.

108 P

SOCIETE OULD BOUAZZA
SARL

شركة ولد بوعزة ش.م.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 19 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
كميلي  أكري  لشركة   2020 ديسمبر 
املسؤولية  محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها  درهم   50.000.000 رأسمالها 
االجتماعي ببرشيد 142 شارع ابراهيم 
ومسجلة  الوحدة  حي  الروداني 
بالسجل التجاري لبرشيد تحت رقم 

153 قرر مساهموا الشركة ما يلي :
املوافقة على شريك جديد شخص 

مبنوي : أوب أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على مساهمات
مجموع حصص السادة ععد الرحيم 
الكميلي، املهدي كميلي، كريم كميلي 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
كميلي واآلنسة زينب كميلي  الزهراء 
)مجموعة تسمى »السيد ععد الرحيم 
شركة  لفائدة   وشركائه«)  الكميلي 

أوب أنفيست ش.م.م.
التوزيع  على  واملوافقة  االعتراف 
وفقا  الشركة  لرأسمال  الجديد 
 ملساهمات السيد ععد الرحيم الكميلي

وشركائه.
مجموع  تفويت  على  املوافقة 
إلى  الكميلي  أحمد  السيد  حصص 

أخيه وخلفاء أخيه.
اإلعتراف بتوزيع رأسمال الشركة 

بناء على ذلك.
غير  ملدة  مسيرين  على  الحفاظ 
 محددة، السيد ععد الرحيم الكميلي
والسيد  املهدي كميلي والحفاظ على 

اإلمضاء االجتماعي.
تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 

النظام األسا�سي.
وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 191.
109 P

شركة مانجمنت كو  سيلتي  أند اكاونت 
ش.م.م

شركة أدامز بارافاما�سي
رأسمال : 50.000 درهم

البنوا  : 62 األمير موالي حسن 
طريق القنيطرة سال

يوم  املنبقد  الخاص  للبقد  تعبا 
املساهم  قرر   2020 سبتمبر   28
بارافاما�سي  أدامز  لشركة  الوحيد 

ش.م.م حل نهائي للشركة.
تم تبيي  السيدة البلمي سبيدة 

للقيام بهذه املهمة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بسال بتاريخ 4 فبراير 2021 

تحت رقم التسجيل 35891.
110 P

HAM INNOVATION
SARL AU

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021 يناير   8 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
.HAM INNOVATION : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االجتماعي : تتعع األشغال، 
وأشغال  العناء  أشغال  في  استشارة 

جميع الحرف.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
السيد ععد البالي الحميوي 1000 

حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
شارع عقعة   46  : املقر االجتماعي 

الشقة 2 أكدال الرباط.
املسير : ععد البالي الحميوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
836 باملحكمة التجارية بالرباط.

السجل التجاري رقم 149293.

111 P
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ZYMAPRO
SARL AU

املسجل  البرفي  البقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021 يناير   31 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :
.ZYMAPRO : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني
الهدف االجتماعي :

األشغال، الصيانة والنظافة.
نقل العضائع لحساب الغير.

منبش عقاري.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
األوالد  عمارة   : االجتماعي  املقر 
6 شارع الحسن الثاني بوعيعة  الوالي 

الصخيرات.
تم تبيي  السيد سمير   : التسيير 

بنشيخ كمسير للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

132035 بتاريخ 15 فبراير 2021.
112 P

PARA FAMIGLIA
SARL AU

املسجل  البرفي  البقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021 فبراير   3 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :
.PARA FAMIGLIA : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني
الهدف االجتماعي :

.PARAPHARMACIE 
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
 1651 ماج رقم   : املقر االجتماعي 

أمال 5 حي يبقوب املنصور الرباط.
التسيير : تم تبيي  السيدة إيما  

بورا1 كمسيرة للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

149691 بتاريخ 22 فبراير 2021.

113 P

NOUR AL MIMAR
SARL AU

املسجل  البرفي  البقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021 فبراير   9 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :
.NOUR AL MIMAR : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني
الهدف االجتماعي :

األشغال املختلفة والعناء.
التصدير واالستيراد.

منبش عقاري.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
املقر االجتماعي : تجزئة مورند 50 

شقة 1 الصخيرات.
تم تبيي  السيد جواد   : التسيير 

بوجنا  كمسير للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

132205 بتاريخ فاتح مار1 2021.
114 P

HQL INVEST
SARL

ه ك ل أنفيست ش.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 19 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
لشركة ه ك ل ش.م   2020 ديسمبر 
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
االجتماعي مقرها  درهم   100.000 
تجزئة   1 الرئيسية  الطريق  ببرشيد 
املنطقة الصناعية ومسجلة   15 رقم 
بالسجل التجاري لبرشيد تحت رقم 
14355 قرر مساهموا الشركة ما يلي :
املساهمة  اتفاقية  على  املوافقة 
في الشركة الجديدة ه ك ل أنفيست 

ش.م.
 املوافقة على تقرير مدقق حسابات

املساهمة.
قانوني  حسابات  مدقق  تبيي  
جميع  مساهمة  تقييم  عن  مسؤول 
منير  السيد  يملكها  التي  األسهم 
قاسمي،  حمزة  السيد  قاسيمي، 
السيد ياسر قاسمي والسيدة فاطمة 
قاسمي  مونيا  والسيدة  البعيدي 

ش.م،  )سينماطيكس  الشركات  في 
سولد  وطوب  ش.م  طيكسكوم 
في  عليه  كما هو منصوص  ش.م.م) 
ومكافأتها  األسهم  مساهمة  اتفاقية 
رأيها في تقرير لالجتماع البام  وإبداء 

غير البادي الثاني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 15 فبراير 2021 تحت 

رقم 119.
115 P

OBTP
SARL

أوبطب ش.م.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 19 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
لشركة أوبطب ش.م.م   2020 ديسمبر 
رأسمالها  املسؤولية  محدودة  شركة 
االجتماعي مقرها  درهم   1.000.000 
142 شارع ابراهيم الروداني  ببرشيد 
بالسجل  ومسجلة  الوحدة  حي 
 14213 رقم  تحت  لبرشيد  التجاري 

قرر مساهموا الشركة ما يلي :
املوافقة على شريك جديد شخص 

مبنوي : أوب أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على مساهمات
مجموع حصص السادة ععد الرحيم 
الكميلي، املهدي كميلي، كريم كميلي 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
كميلي واآلنسة زينب كميلي  الزهراء 
)مجموعة تسمى »السيد ععد الرحيم 
شركة  لفائدة   وشركائه«)  الكميلي 

أوب أنفيست ش.م.م.
التوزيع  على  واملوافقة  االعتراف 
وفقا  الشركة  لرأسمال  الجديد 
 ملساهمات السيد ععد الرحيم الكميلي

وشركائه.
مجموع  تفويت  على  املوافقة 
إلى  الكميلي  أحمد  السيد  حصص 
السيد ععد الرحيم الكميلي وشركائه.
اإلعتراف بتوزيع رأسمال الشركة 

بناء على ذلك.
غير  ملدة  مسيرين  على  الحفاظ 
 محددة، السيد املهدي كميلي والسيد
كريم كميلي والحفاظ على اإلمضاء 

االجتماعي.

تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 
النظام األسا�سي.

وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 
لذلك.

الصالحيات الشكلية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 201.
116 P

OB INVEST
SARL

أوب أنفيست ش.م
الجماعي  القرار  ملحضر  طعقا 
املنبقد  للمساهمي   البادي  الغير 
لشركة   2020 ديسمبر   19 بتاريخ 
أوب أنفيست ش.م.م شركة محدودة 
 1.000.000 رأسمالها  املسؤولية 
ببرشيد  االجتماعي  مقرها  درهم 
الروداني  ابراهيم  شارع   142
بالسجل ومسجلة  الوحدة   حي 

 14295 رقم  تحت  لبرشيد  التجاري 
قرر مساهموا الشركة ما يلي :

املساهمة  اتفاقية  على  املوافقة 
أنفيست  أوب  الجديدة  الشركة  في 

ش.م.
املوافقة على تقرير مدقق املساهمات.

قانوني  حسابات  مدقق  تبيي  
مكلف بتقييم مساهمة جميع األسهم 
الرحيم  ععد  السيد  يملكها  التي 
كريم كميلي  املهدي كميلي،  الكميلي، 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
الزهراء كميلي واآلنسة زينب كميلي في 
بوعزة ش.م.م،  ولد  )شركة  الشركات 
 أوب إيموبيليي ش.م.م، أوبطب ش.م.م،
أوب  ترانس  ش.م.م،  كميلي  أكري 
إلى  ش.م.م)  فير  واملدينة  ش.م.م 

الشركة أوب أنفيست ش.م.م.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 190.
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AL MADINA FER
SARL

املدينة فير ش.م.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
بتاريخ  املنبقد  للمساهمي   البادي 
لشركة املدينة فير   2020 ديسمبر   19
املسؤولية  محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها  درهم   4.000.000 رأسمالها 
االجتماعي ببرشيد 143 شارع ابراهيم 
الوحدة  حي  األول  الطابق  الروداني 
لبرشيد  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
مساهموا  قرر   11951 رقم  تحت 

الشركة ما يلي :
املوافقة على شريك جديد شخص 

مبنوي : أوب أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على مساهمات
مجموع حصص السادة ععد الرحيم 
الكميلي، املهدي كميلي، كريم كميلي 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
كميلي واآلنسة زينب كميلي  الزهراء 
)مجموعة تسمى »السيد ععد الرحيم 
شركة  لفائدة   وشركائه«)  الكميلي 

أوب أنفيست ش.م.م.
التوزيع  على  واملوافقة  االعتراف 
وفقا  الشركة  لرأسمال  الجديد 
 ملساهمات السيد ععد الرحيم الكميلي

وشركائه.
مجموع  تفويت  على  املوافقة 
إلى  الكميلي  أحمد  السيد  حصص 
السيد ععد الرحيم الكميلي وشركائه.
اإلعتراف بتوزيع رأسمال الشركة 

بناء على ذلك.
غير  ملدة  مسيرين  على  الحفاظ 
 محددة، ععد الرحيم الكميلي والسيد
املهدي كميلي والحفاظ على اإلمضاء 

االجتماعي.
تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 

النظام األسا�سي.
وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.
الصالحيات الشكلية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 198.
118 P

AGRI KAMILI
SARL

أكري كميلي ش.م.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 19 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
كميلي  أكري  لشركة   2020 ديسمبر 
املسؤولية  محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 
الجيش  شارع   6 ببرشيد  االجتماعي 
امللكي حي الوحدة ومسجلة بالسجل 
 11211 رقم  تحت  لبرشيد  التجاري 

قرر مساهموا الشركة ما يلي :
املوافقة على شريك جديد شخص 

مبنوي : أوب أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على مساهمات
مجموع حصص السادة ععد الرحيم 
الكميلي، املهدي كميلي، كريم كميلي 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
كميلي واآلنسة زينب كميلي  الزهراء 
)مجموعة تسمى »السيد ععد الرحيم 
شركة  لفائدة   وشركائه«)  الكميلي 

أوب أنفيست ش.م.م.
التوزيع  على  واملوافقة  االعتراف 
وفقا  الشركة  لرأسمال  الجديد 
 ملساهمات السيد ععد الرحيم الكميلي

وشركائه.
مجموع  تفويت  على  املوافقة 
إلى  الكميلي  أحمد  السيد  حصص 
السيد ععد الرحيم الكميلي وشركائه.
اإلعتراف بتوزيع رأسمال الشركة 

بناء على ذلك.
غير  ملدة  مسيرين  على  الحفاظ 
كميلي  املهدي  السيد  محددة، 
على  والحفاظ  كميلي  كريم  والسيد 

اإلمضاء االجتماعي.
تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 

النظام األسا�سي.
وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.
الصالحيات الشكلية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 200.
119 P

TRANS OB
SARL

ترانس أوب ش.م.م
الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 19 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
أوب  ترانس  لشركة   2020 ديسمبر 
املسؤولية  محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها  درهم   4.000.000 رأسمالها 
االجتماعي ببرشيد 142 شارع ابراهيم 
ومسجلة  الوحدة  حي  الروداني 
بالسجل التجاري لبرشيد تحت رقم 
11209 قرر مساهموا الشركة ما يلي :
املوافقة على شريك جديد شخص 

مبنوي : أوب أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على مساهمات
مجموع حصص السادة ععد الرحيم 
الكميلي، املهدي كميلي، كريم كميلي 
وفاطمة  بكري  نفيسة  والسيدات 
كميلي واآلنسة زينب كميلي  الزهراء 
)مجموعة تسمى »السيد ععد الرحيم 
شركة  لفائدة   وشركائه«)  الكميلي 

أوب أنفيست ش.م.م.
التوزيع  على  واملوافقة  االعتراف 
وفقا  الشركة  لرأسمال  الجديد 
 ملساهمات السيد ععد الرحيم الكميلي

وشركائه.
مجموع  تفويت  على  املوافقة 
إلى  الكميلي  أحمد  السيد  حصص 
السيد ععد الرحيم الكميلي وشركائه.
اإلعتراف بتوزيع رأسمال الشركة 

بناء على ذلك.
غير  ملدة  مسيرين  على  الحفاظ 
كميلي  املهدي  السيد  محددة، 
على  والحفاظ  كميلي  كريم  والسيد 

اإلمضاء االجتماعي.
تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 

النظام األسا�سي.
وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.
الصالحيات الشكلية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 199.
120 P

OB IMMOBILIER
SARL

الغير  الجماعي  القرار  طعقا ملحضر 
 20 البادي للمساهمي  املنبقد بتاريخ 
يناير 2021 لشركة اب ايموبلي ش.م.م 
رأسمالها  املسؤولية  محدودة  شركة 
االجتماعي  مقرها  درهم   100.000
142 شارع ابراهيم الروداني  ببرشيد 
لبرشيد  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
مساهموا  قرر   12531 رقم  تحت 

الشركة ما يلي :
تأكيد املوافقة على شريك كيا  
 OB INVEST SARL جديد  قانوني 
الذي قرره االجتماع البام غير البادي 

للشركاء في 19 ديسمبر 2020.
 (299( مجموع  اشتراكات  إلغاء 
الكميلي  الرحيم  ععد  للسيد  حصة 
 ON INVEST SARL شركة  لصالح 
السيد  أسهم  مساهمات  وتأكيد 
كريم  حصة   (199( كميلي  املهدي 
)199) حصة ونوفيسة بكري  كميلي 
وفاطمة  اجتماعية  حصة   (99(
حصة واآلنسة   (99( كاميلي  الزهراء 
)يطلق  حصة   (99( كاميلي  زينب 
كميلي  املهدي  السيد  مبا  عليهم 
 OB INVEST لصالح شركة  وأقاربه) 
البام  االجتماع  قررها  التي   SARL
ديسمبر   19 في  للشركاء  البادي  غير 

.2020
الجديد  التوزيع  على  املوافقة 
السيد  مساهمات  ببد  املال  لرأ1 

املهيد كميلي وشركائه.
تأكيد بيع جميع حصص السيد 
أحمد الكميلي للسيد املهدي كميلي 
الغير  البام  الجمع  بقرار  ورفاقه 
البادي للمساهي  بتاريخ 19 ديسمبر 

.2020
وفقا  املال  رأ1  بتوزيع  املباينة 

لذلك.
الحفاظ على املسيرين لفترة غير 
محدودة، السيد ععد الرحيم الكميلي 
والسيد املهدي كميلي والحفاظ على 

اإلمضاء االجتماعي.
تبديل مطابق للمادتي  6 و 1 من 

النظام األسا�سي.
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وفقا  األسا�سي  النظام  تحديث 
لذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
ببرشيد بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت 

رقم 195.
121 P

شركة خلطنت ترافو ديڤر
ش.م.م.ش.و.

مقرها االجتماعي : 6 زنقة ضاية عوا 
الطابق الرابع شقة رقم 16 أكدال 

الرباط
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تكوين الشركة

بتمارة  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
القواني   وضع  تم   2020 نونبر   11
االساسية لشركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد ذات املميزات 

التالية :
التسمية : شركة » خلطنت ترافو 

ديفر« ش.م.م.ش.و.
الهدف : أشغال العناء املتنوعة.

زنقة ضاية عوا   6  : املقر الرئي�سي 
اكدال   16 الرابع شقة رقم  الطابق 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
: حدد راسمال بما قدره  راسمال 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 بنسعة  حصة 
االجماعي  الصندوق  في  ودفبت 

للشركة.
من االرباح    %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  محمد  خلطنت  السيد 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم  التجاري  السجل  تحت   ،2021

.149639
للعيا  والنشر

122 P

STE ADN TRADER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاسيس  تم  بالرباط   2021 يناير 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م. باملواصفات التالية :
 STE AND TRADER  : التسمية 

.SARL
استيراد   : االجتماعي  الهدف  

وتصدير.
شقة   30 عمارة   : املقر االجتماعي 
لوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسا  الرباط.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة الة 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.
فريد  السيد   : الشركة  مسير 

بوحرت، لفترة غير محدودة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
مار1   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 111195.
123 P

 STE ANGAD URBANISME
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : حي سيدي 

بوطيب ميسور
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 فبراير   2 بتاريخ  بميسور 
لشركة  االسا�سي  القانو   وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية :
 STE ANGAD  : التسمية 

.URBANISME SARL AU
واالشغال  العناء   : نشاط الشركة 
املختلفة، أشغال التنظيف والصيانة 
وأشغال قنوات املياه البادمة واملياه 

الصالحة للشرب.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

سنة تحتسب   99  : مدة الشركة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

: حي سيدي بوطيب  مقر الشركة 

ميسور.
 1.000.000  : الشركة  راسمال 

حصة من   10.00 درهم مقسمة الى 

موزعة  درهم لكل حصة،   100 فئة 

على الشكل التالي :

 .... القادر  ععد  قاسمي  السيد 

10.000 حصة.

التسيير : تم تبيي  السيد قاسمي 

ععد القادر مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة.

السنة الحسابية : ابتداء من فاتح 

سنة  كل  من  ديسمبر  متم  الى  يناير 

التي تبتدئ من  ماعدا السنة االولى 
التجاري  في السجل  التسجيل  تاريخ 

وتنتهي مع متم ديسمبر 2021.

بملف  القانوني  االيداع  تم 

الشركة باملحكمة االبتدائية بعوملا  

بتاريخ   2021/24 بميسور تحت رقم 

9 فبراير 2021.
التوقيع

124 P

STE MOJO
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع محمد 

الديوري ومحمد ععده اقامة كاميليا 

الطابق الثاني مكتب رقم 24

القنيطرة 

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  االسا�سي 

ذات  املسؤولية  املحدودة  لشركة 

املواصفات  ذات  الوحيد  الشريك 

التالية :

.STE MOJO SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
اقامة  ععده  ومحمد  الديوري 
 24 كاميليا الطابق الثاني مكتب رقم 

القنيطرة.
القهوة  بائع   : الشركة  موضوع 

بالجملة.
رأسمال  حدد    : راسمال الشركة 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  1000 حصة   مقسمة الى 
محرر  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 .... الشببي  البالي  ععد  السيد 

1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

ععد  السيد  الى  أسند   : التسيير 
البالي الشببي.

: من فاتح يناير الى  السنة املالية  
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 58821 بتاريخ 8 فبراير 2021.
 125 P

SOCIETE SOJADICO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 98 زنقة سيدي 
محمد املسجد البتيق الخميسات

محضر استثنائي
بتاريخ عام  محضر   بموجب 
على  االتفاق  تم   ،2021 فبراير   10

ما يلي :
بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
قدره 4000 حصة جديدة كل حصة 
مجموعه  ما  أي  درهم  مائة  تساوي 
 1000 إلى  تضاف  درهم   400.000
حصة   5000 يصعح  لكي  حصة 
ما  أي  الواحدة  للحصة  درهم  مائة 

مجموعه 500.000 درهم.
كرعو1  السيد  اصعح  بهذا 
احمد يملك 5000 حصة 100 درهم 
مامجموعه  أي  الواحدة  للحصة 

و 500.000 درهم.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
بتاريخ  53 رقم  تحت   بالخميسات 

11 فبراير 2021.
126 P

TIME SQUARE SCHOOL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع حما  
الفطواكي وشارع معارك الدكالي محل 

رقم 1 القنيطرة
تفويت الحصص وتغيير في التسيير

على إثر الجمع البام الغير   : أوال 
فبراير   18 بتاريخ  املنبقد  البادي 
2021 قررت الجمبية البامة لشركاء 
 TIME SQUARE SCHOOL شركة 
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
 : مقرها االجتماعي  درهم،   100.000
الفطواكي وشارع  زاوية شارع حما  
معارك الدكالي محل رقم 1 القنيطرة 

ما يلي :
تفويت الحصص :

 250 يفوت  سفر  نبيل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للواحدة إلى :

السيد محمد بن ملقدم يقعل 250 
حصة بقيمة 100 درهم للواحدة.

من  سفر  نبيل  السيد  استقالة 
منصعه كمسير للشركة ويعقى السيد 
محمد بن ملقدم مسير وحيد للشركة.
تبديل كل من العند 1، 6 و 42 من 

القانو  األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
 باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ

23 فبراير 2021 تحت رقم 81280.
127 P

ASDIR LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 A املقر االجتماعي : بقبة 111 بلوك
أوالد أوجيه - القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 فبراير   23 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 ASDIR LAND SARL  : التسمية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي : بقبة 111 بلوك 

A أوالد أوجيه - القنيطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

تسيير اإلستغالل الزراعي.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
بكاملها، مكتتعة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1000 السيد اسدير ععد الرزاق 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد اسدير 
مغربية،  الجنسية  الرزاق،  ععد 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

.ID29655
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59161.
128 P

MED ROUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 811 املغرب 
البربي G القنيطرة

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

التالية :
 MED ROUD SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي : رقم 811 املغرب 

البربي G القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املستخدمي .
حدد رأسمال   : رأسمال الشركة  

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد محمد خريش 1000 حصة ؛

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

خريش.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59159 بتاريخ 23 فبراير 2021. 

129 P

TRANS LEEBOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شقة رقم 5 زنقة 

املرسة مبمورة القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TRANS LEEBOB  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : شقة رقم 5 زنقة 

املرسة مبمورة القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املستخدمي .

حدد رأسمال   : رأسمال الشركة  
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 بالكباب  محمد  السيد 

حصة ؛
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 
بالكباب.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59119 بتاريخ 22 فبراير 2021. 
130 P

 GENTLEMAN
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 200.000 درهم
املقر االجتماعي : 44، زاوية أرسال  
وزمزم شقة 20 عمارة B القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 فبراير   22 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية :
 GENTLEMAN  : التسمية 

.CONSTRUCTION
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي   : املقر االجتماعي 
 20 زاوية أرسال  وزمزم شقة   ،44  :

عمارة B القنيطرة.
اإلنباش   : الشركة  موضوع 

البقاري.
حدد رأسمال   : رأسمال الشركة  
درهم   200.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   2000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
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السيد محمد بورعد 1000 حصة ؛
السيد محمد ايمن مديوني 1000 

حصة ؛
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 
الحامل  مغربية،  الجنسية  بورعد، 
 ،S216199 رقم  الوطنية  للعطاقة 
مديوني،  ايمن  محمد  والسيد 
الحامل للعقطاقة  الجنسية مغربية، 

.G683836 الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59121. 
131 P

CHOUITA TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 فبراير   22 بتاريخ  بالقنيطرة، 
 CHOUITA شركة  تأسيس  تم 
TRANS ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 
ععد البزيز شارع موالي ععد البزيز 

رقم 4 القنيطرة.
نقل   : اإلجتماعي  الهدف 

املستخدمي .
البمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والبقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

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

التأسيس النهائي.
التسيير أسند إلى : السيد اشويطة 

رشيد.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
حدد   : رأ1 املال حدد في معلغ  
 100.000 معلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 
سدد  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

اكتتابها وتوزيبها كالتالي :
 1000 السيد بن اشويطة رشيد 

حصة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 

لذا املحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد 

تحت بالقنيطرة  التجاري   بالسجل 
رقم 59243 بتاريخ 25 فبراير 2021. 

من أجل املستخرج واإلشارة

132 P

KIVISION PROD شركة
ش.ذ.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 فبراير   16 بتاريخ  بالقنيطرة، 

 KIVISION PROD تم تأسيس شركة

ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 

ععد البزيز شارع موالي ععد البزيز 
رقم 4 القنيطرة.

الهدف اإلجتماعي : التبهد وتنظيم 

تقديم املشورة والتدريب  الحفالت، 

وتقديم خدمات التواصل في تنظيم 

الحفالت والتبهد.

البمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والبقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

بوللة  السيد   : إلى  أسند  التسيير 

ععد الرحما  والسيد بوللة ععد هللا.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
رأ1 املال حدد في معلغ : 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 

سدد  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

اكتتابها وتوزيبها كالتالي :

 500 الرحما   بوللة ععد  السيد 

حصة.

السيد بوللة ععد هللا 500 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لذا  القانوني 
التجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ   59189 بالقنيطرة تحت رقم 

24 فبراير 2021. 
من أجل املستخرج واإلشارة

133 P

CELOSIA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

املقر االجتماعي : 41، شارع عمر ابن 
الباص عمارة اسماعيل مكتب رقم 

4 القنيطرة - املغرب
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومصحح   ،2020 فبراير   28 بتاريخ 
تصحيح  بمصالح  اإلمضاءات 
تم  القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 
إعداد القانو  األسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد 

باملواصفات التالية :
 CELOSIA  : الشركة  تسمية 

.SERVICE
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
الشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
 ،41  : للشركة  االجتماعي  املقر 
عمارة  الباص  ابن  عمر  شارع 

اسماعيل مكتب رقم 4، القنيطرة.
من  الغرض   : االجتماعي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 
معاشر أو غير معاشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :
تاجر ؛

تاجر في االستيراد والتصدير ؛
مقاولة اعمال او انشاءات متنوعة ؛

البمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدماتية،  الحرفية،  البقارية، 
واملرتعطة  جميبها لحساب الشركة، 
بشكل معاشر أو غير معاشر بالهدف 

االجتماعي لتطوير الشركة.
99 سنة  : حددة الشركة في  املدة 

منذ تاريخ التأسيس.
: حدد رأسمال  رأ1 مال الشركة 
100.000 درهم، مقسمة  الشركة في 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم.

السيد محمد البساوي 100.000 
درهم 1000 حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 
غير  ملدة  وذلك  البساوي  محمد 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجاري  السجل  بمصلحة 

 2021 فبراير   22 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 81314.
لإليداع والعيا 

134 P

CHMANDRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23، شارع أنوال 

عمارة فلوري 11 مكتب 4 ميموزا - 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 CHMANDRI TRANS : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

23، شارع أنوال  املقر االجتماعي : 

 - ميموزا   4 مكتب   11 عمارة فلوري 

القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمي .

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم،   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 ادريس  الشمندري  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الشمندري ادريس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59201 بتاريخ 24 فبراير 2021.

135 P

FIDCONET SARL

SOCIETE KRIMI NOX
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE 20.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY EL WAHDA

 GROUPE 7 BLOC B N° 13 SIDI

YAHIA GHARB

 : تم تحديد ما يلي تعبا للمحضر 

23 فبراير 2021 بمقت�سى عقد عرفي 

املؤرخ في :

ببد  تغييرها  املشاكنة  فسخ 

الكراء دو  تغير البنوا  : حي الوحدة 

13 سيدي  بلوك ب رقم   1 مجموعة 

يحي الغرب.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

سليما  بتاريخ 11 يوليو 2008 تحت 
رقم 32909.

من أجل املستخرج وإشارة

136 P

IMMO MIMOZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : 23، شارع أنوال 

عمارة فلوري 11 مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 IMMO MIMOZA  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

23، شارع أنوال  املقر االجتماعي : 
 - ميموزا   4 مكتب   11 عمارة فلوري 

القنيطرة.
األشغال   : الشركة  موضوع 

املختلفة أو العناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الحريري  البالي  ععد  السيد 

السماللي 1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

ععد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
البالي الحريري السماللي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59193 بتاريخ 24 فبراير 2021.
137 P

TOP SERVICES TEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة األمل 2 رقم 
415 الطابق األر�سي القنيطرة

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

التالية :
 TOP SERVICES  : التسمية 

.TEAM
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 2 األمل  تجزئة   : املقر اإلجتماعي 

رقم 415 الطابق األر�سي القنيطرة.
موضوع الشركة :

االشغال املختلفة أو العناء.
بيع املواد املنزلية بالتقسيط.

التجارة بصفة عامة.

رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
الشركة في معلغ 100.000.00 درهم 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  100 درهم  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 البروك  طارق  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة .

إلى السيد طارق  : أسند  التسيير 
البروك.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59125 بتاربخ 22 فبراير 2021.
138 P

NA SAIF BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : املتجر الكائن بزنقة 
153 رقم 56 مجموعة 8 القنيطرة

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

التالية :
 NA SAIF BUSINESS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية بشريك وحيد.
الكائن  املتجر   : اإلجتماعي  املقر 
 8 مجموعة   56 رقم   153 بزنقة 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

مستغل مقهى.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
الشركة في معلغ 100.000.00 درهم 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  100 درهم  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد سيف الدين لهمام 1000 
حصة.

املدة : 99 سنة .
التسيير : أسند إلى السيد سيف 

الدين لهمام.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59281 بتاريخ فاتح مار1 2021.
139 P

STE AE-OC TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 3 و1 زاوية 
زنقة جعالة غاندي ولعنا  عمارة ب 

إقامة فاتن مكتب 1 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 STE AE-OC  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر اإلجتماعي : رقم 3 و1 زاوية 
زنقة جعالة غاندي ولعنا  عمارة ب 

إقامة فاتن مكتب 1 القنيطرة.
موضوع الشركة :

األشغال املختلفة أو العناء.
خدمات املساحات الخضراء.

منبش عقاري.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
الشركة في معلغ 100.000.00 درهم 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  100 درهم  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 500 النجاعي  أشرف  السيد 

حصة.
السيد شبهي عمر 500 حصة.

املدة : 99 سنة .
التسيير : أسند إلى السيد أشرف 

النجاعي وإلى السيد شبهي عمر.
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السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59239 بتاريخ 25 فبراير 2021.
140 P

 GROUPE شركة
PEDAGOGIQUE ALPHA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 4.025.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : بلوك 1 املغرب 

البربي القنيطرة
البام  الجمع   محضر  بمقت�سى 
يناير   26 يوم  املنبقد  اإلستثنائي 
ذات  الشركة  شركاء  قرر   2021
املجموعة  املحدودة  املسؤولية 
رأسمالها  ألفا  العيداغوجية 
4.025.000.00 درهم والكائن مقرها 
اإلجتماعي بالقنيطرة بلوك 1 املغرب 

البربي .
وفاة السيد قنديلي محمد وتوزيع 

حصصه على الورثة.
تبديل  تم  سعق  ما  إثر  على 
6 و1 من القانو  األسا�سي  الفصول 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 
 2021 فبراير   24 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت عدد 81301.
141 P

KMF FERTILISANTS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم، 
مقرها اإلجتماعي: بالقنيطرة

كلم 4 أوالد برجال املجال الحضري 
القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  وضع  تم   2021 فبراير   28
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 
 KMF FERTILISANTS S.A.R.L
شركة محدودة املسؤولية ذات    AU

شريك وحيد.
في كل  الشركة  غرض   : املوضوع 

من املغرب والخارج.
تاجر منتجات صحة نعاتية.

تبديالت  أو  أسمدة  تاجر 
بالتفصيل

باالستيراد  يقوم  الذي  التاجر 
والتصدير.

البمليات  عامة،جميع  وبصفة 
التجارية، املالية، الصناعية، منقولة 
أو  معاشرة  واملرتعطة  منقولة  وغير 
بشكل غير معاشر باألغراض املشارة 
أعاله أو بامكانها تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.
أوالد   4 كلم   : اإلجتماعي  املقر 

برجال املجال الحضري القنيطرة.
مدة حياة : الشركة محدودة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
رأ1 املال : حدد رأ1 مال الشركة 
في معلغ 100.000.00 درهم  مقسمة 
1000 حصة إجتماعية من فئة  على 
الراي  السيد  ملكية  في  درهم   100

خليد.
خليد  الراي  السيد   : التسيير 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 
GN62961 تم تنصيعه مسير للشركة 

لفترة غير منتهية.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة  اإلبتدائية  للمحكمة 
عدد  تحت   ،2021 مار1  فاتح  في 

.59289
142 P

VIN PASSION
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بالطابق األر�سي 41 
- ب شارع طارق بن زياد القنيطرة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  تم وضع   ،2021 ديسمبر   9
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 

شركة   VIN PASSION SARL

محدودة املسؤولية.

املوضوع : غرض الشركة.

الكحولية بجميع  بيع املشروبات 

والعيرة  النبيذ  بالتجزئة  أنواعها 

الروحية  واملشروبات  والخمور 

واملشروبات الكحولية املنخفضة.

الجب     : غذائي  منتج  أي  بيع 

واللحوم املقددة واملشروبات من أي 

مصدر.

واملنتجات  املبلعة  األطبمة 

املحلية.

عام  وبوجه  عمل  ندوات  تنظيم 

أنشطة  تطوير  في  يساهم  �سيء  أي 

مباملة  أي  أعم،  وبصورة  الشركة 

تجارية أو صناعية أو مالية أو منقولة 

أو عقارية قد تتبلق بشكل معاشر أو 

املذكورة  األشياء  بأحد  معاشر  غير 

أعاله أو التي قد تبزز تطوير الشركة.

بالطابق األر�سي   : املقر االجتماعي 

41 - ب شارع طارق بن زياد القنيطرة.

مدة حياة الشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  ابتداءا  سنة 

املعكر  الحل  حالة  في  إال  التجاري 

للشركة.
را1 املال : حدد في معلغ 100.000 

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

في  درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

ملكية :

السيد جاك بوال  600 حصة.

لوبي   سانت  كريستي   السيدة 

300 حصة.

السيد سمير الزروالي 100 حصة.

تم تبيي  السيد جاك   : التسيير 

الحامل لعطاقة اإلقامة رقم  بوال ، 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   T2266J

منتهية.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

في  بالقنيطرة  االبتدائية  للمحكمة 

رقم  تحت   ،2021 فبراير   15 تاريخ 

.58981

143 P

MSKS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 34، عمر ابن 

الخطاب إقامة حسناء، شقة

رقم 10 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 MSKS TRANS SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

عمر ابن   ،34  : االجتماعي  املقر  

الخطاب إقامة حسناء شقة رقم 10، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل املستخدمي .

نقل العضائع.

االستيراد والتصدير.

معلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية بقميمة 

مكتتعة،  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

 1000 بلبريبية  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

بلبريبية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59241 بتاريخ 25 فبراير 2021.

144 P
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AYA ISTITMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد ععده إقامة كاميليا 

مكتب 24 الطابق الثاني، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  االسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 AYA ISTITMAR SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد ععده إقامة كاميليا 

مكتب 24 الطابق الثاني، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

العناء.

التجارة بصفة عامة.

معلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتعة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

 1000 القصير  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

محمدالقصير.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59191 بتاريخ 24 فبراير 2021.

145 P

IFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 111 منطقة 
التنشيط الساكنية، القنيطرة

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

التالية :
.IFA SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

منطقة   111  : االجتماعي  املقر 
التنشيط الساكنية، القنيطرة.

موضوع الشركة : 
مبهد تدريب السيارات.

معلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتعة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
 1000 زيتو   يسرى  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة سناء   : التسيير 
البكدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59291 بتاريخ 26 فبراير 2021.
146 P

PLATINUM TRAJET
SARL AU

تأسيس شركة
لشركة  االسا�سي  القانو   أقيم 
بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذات 
عقد عرفي بتاريخ 30 ديسمبر 2021، 

كالتالي :
 PLATINUM  : شركة  االسم 

.TRAJET SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة ذات الشريك الوحيد.

املقر االجتماعي : زنقة سعو عمارة 
ال شوب مكتب 2 طابق 5 القنيطرة.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

مقاول في نقل   : موضوع الشركة 
األشخاص.

بأية عملية  القيام  وبصفة عامة 
خدماتية ترتعط بشكل معاشر أو غير 
معاشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  مال  رأ1 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
 100 منها  الواحدة  قيمة  حصة، 

درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
بتاريخ  املزداد  اكرام  سبيد  للسيد 
للعطاقة  والحامل   1995 يناير   3

.G695051 الوطنية رقم
بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 58381.
147 P

 STE BENHMED COMDIS
PRODUIT ALIMENTAIRE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 450.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 100 زنقة 

ابن اصميم حي االمل تيفلت
محضر استثنائي

 2 بتاريخ  عام  محضر  بموجب 
فبراير 2021 تم االتفاق ما يلي :

الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
جديدة  حصة   6000 بماقدره 
أي  درهم   100 تساوي  حصة  كل 
تضاف  درهم   600.000 مجموعه 
 10.500 4500 حصة لكي يصعح  الى 
الواحدة  للحصة  درهم   100 حصة 

أي مامجموعه 1.050.000 درهم.
السيد أيت صالح لحسن أصعح 
درهم   100 حصة   3500 يملك 
مامجموعه  أي  الواحدة  للحصة 

350.000 درهم.

اصعح  محمد  صالح  ايت  السيد 
درهم   100 حصة   3500 يملك 
مجموعه  ما  أي  الواحدة  للحصة 

350.000 درهم.
السيد ايت صالح ععد هللا اصعح 
درهم   100 حصة   3500 يملك 
مجموعه  ما  أي  الواحدة  للحصة 

350.000 درهم.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم 65 بتاريخ 25 فبراير 2021.
147P مكرر

STE SODITEL
SARL AU

تصفية شركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
قرر   ،2021 فبراير   5 في  املؤرخ 
الشركة  تصفية  الوحيد  الشريك 
وحدد مقر التصفية بحوض املاء رقم 

40 الصخيرات تمارة.
ميموني  علي  السيد  تبيي   وتم 

كمصفي للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 108351.
148 P

 STE ENTREPRISE
 ENSEMBLE TRAVAUX

 PUBLIC
SARL AU

تصفية شركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
قرر   ،2021 يناير   28 في  املؤرخ 
الشركة  تصفية  الوحيد  الشريك 
وحدد مقر التصفية بتجزئة الهاشمية 

3 عمارة 3 شقة رقم 6 تمارة.
خالدي   رشيد  السيد  تبيي   وتم 

كمصفي للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 113135.

149 P
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 STE STARBEL
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   2021 فبراير   10 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
.STE STARBEL : التسمية

الهدف : كراء التجهيزات واملبدات 
املختلفة  االشغال  الصناعية، 

والعناء، االيراد والعيع بالجملة.
البنوا  التجاري :  تجزئة الوفاق 

رقم 5251 تمارة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد  تبيي   تم   : التسيير 
بنسوافة ععد الناجي كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس 

النهائي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة  االبتدائية بتمارة تحت رقم 

132153 بتاريخ 23 فبراير 2021.
150 P

STE INVENTIT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 54 زنقة شاو�سي 

سال
تأسيس شركة

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   ،2020 3 ديسمبر  بتاريخ 
لها  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املميزات التالية :
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
.STE INVENTIT : التسمية

الستشارة   : االجتماعي  الهدف 
والخدمات املتبلقة باملبلوميات.

املقر االجتماعي : 54 زنقة شاو�سي 
سال.

99 سنة من تاريخ تسجيل   : املدة 
الشركة في السجل التجاري.

 10.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسمة على 100 حصة قيمتها 
االسمية 100 درهم للحصة الواحدة.
السيدة زهرة   : الشريكة الوحيدة 
املغربية،  الجنسية  ذي  اباللط، 
 1963 يناير  فاتح  بتاريخ  املزداد 

ببرباوة القنيطرة.
القاطنة بسال 6 درب النخلة.

زهرة  السيدة  تبيي   تم   : املسير 
اباللط في القانو  االسا�سي للشركة 

بصفة مسيرة للشركة.
 : التجاري  بالسجل  التسجيل 
بكتابة الضعط  تم تسجيل الشركة 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

32963 بتاريخ 15 فبراير 2021.
للخالصة والعيا 

املسير

151 P

شركة لوجيك فيتنيس وسبا
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : فا1، شارع موالي 
VN46 هشام رقم

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   23 في  املؤرخ  االستثنائي 

2020 تم إقرار ما يلي :
املسير  تقرير  على  املصادقة 

والتقرير السنوي للشركة.
منح اإلبراء النهائي للمسير.

الشركة  حل  على  املصادقة 
السابق ألوانه.

تسمية مصفي للشركة في شخص 
السيد محمد الغماري مع موافقته.

املقر  عنوا   بنفس  االحتفاظ 
الرئي�سي للشركة من أجل التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1  التجارية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ 6 يناير 2021 تحت رقم 41.
للخالصة والعيا 

املسير

152 P

شركة فيتنيس آند سبا طنجة
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، 1، زنقة 

رويز أورساتي كليفورنيا

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   23 في  املؤرخ  االستثنائي 

2020 تم إقرار ما يلي :

املسير  تقرير  على  املصادقة 

والتقرير السنوي للشركة.

منح اإلبراء النهائي للمسير.

الشركة  حل  على  املصادقة 

السابق ألوانه.

تسمية مصفي للشركة في شخص 

السيد محمد الغماري مع موافقته.

املقر  عنوا   بنفس  االحتفاظ 

الرئي�سي للشركة من أجل التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ 8 يناير 2021 تحت رقم 201.
للخالصة والعيا 

املسير

153 P

بارك جيم
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

PARC GYM SARL

رأ1 املال : 400.000 درهم

املقر االجتماعي : فا1، رقم 18

زنقة 201 تير عي  قادو1

التأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
11 ديسمبر 2020 تم إعداد القانو  

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ش.م.م جيم«  »بارك   : التسمية 

PARC GYM SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

حدد مقر الشركة بفا1،   : املقر 
رقم 18 زنقة 201 تير عي  قادو1.

درهم   400.000  : املال  رأ1 

مقسمة إلى 4000 سهم، بقيمة 100 

مخصصة  الوحيد،  للسهم  درهم 

مع  يتناسب  بما  للمساهمي  

مساهمات كل منهم، وهي :

السيدة ملياء الصقلي 2000 سهم.

السيدة فوزية شامي 2000 سهم.

املجموع : 4000 سهم.

الشركة  هدف   : الشركة  غرض 

باملغرب وفي كل الدول :

الرياضية  األنشطة  جميع 

استغالل  والسيما  والترفيهية، 

لصاالت  التجارية  االمتيازات 

الرياضة.

أو  املنقولة  األنشطة  جميع 

البقارية بكافة أشكالها.

جميع األنشطة الخاصة بشراء أو 

بيع أرا�سي مبدة للعناء إلنجاز مشاريع 

عقارية للترفيه أو الرياضة.

والتجميع  والتنسيق  اإلدارة 

التقنية  والدراسات  والترويج 

والقطاعية  واملالية  واالقتصادية 

االستثمارية  املشاريع  أنواع  لجميع 

والبقارية  الرياضية  املجاالت  في 

والتجارية  والصناعية  والسياحية 

واملالية.

بيع أي  شراء،  تصدير،  استيراد، 

مواد  نصف تشطيب،  مواد منتهية، 

خامة أو مواد استهالكية.

االستشارية  األنشطة  جميع 

للمعاني  للمساعدة و »إدارة املرافق« 

والتي  بها  الخاصة  التحتية  والعنية 

تشكل جزء من سياق اإلدارة التقنية 

للبقارات مع مساعدة خاصة إلدارة 

األعمال  وتنسيق  وإدارة  املشروع 

البامة  العبثات  إلى  باإلضافة 

للمستشار التقني.

إنشاء  بشأ   االستشارة  تقديم 

املحالت  أنواع  جميع  وتنظيم 

والبرمجة والدراسات وإدارة وتنسيق 

املتبلقة  الشبب  لجميع  البمل 

بغرض الشركة.
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املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 
أو  شركات جديدة  من خالل إنشاء 
اندماج  أو  اشتراكات  أو  مساهمات 
في أي شركة ذات  أو بصيغة أخرى 

غرض مماثل أو مرتعط أو مكمل.
البمليات  كل  عامة  وبصفة 
التي  الصناعية  املالية  التجارية 
املنقولة  وغير  املنقولة  األموال  تهم 
باألهداف  معاشرة  بصفة  املتبلقة 
في  ستساهم  والتي  أعاله  املذكورة 

تقدم الشركة.
صقلي  ملياء  السيدة   : التسيير 
53 حي نزهة الحاملة   القاطنة بفا1 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

CD501109، ملدة ستة )6) أشهر.
املدة : 99 عام.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  623 رقم  بفا1   التجارية 

8 فبراير 2021.
للخالصة والعيا  // املسيرة
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األستاذة فاطمة عمور، موثقة بالرباط

GTS ASSURANCES شركة
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
1.ت رقم 144291

بموجب عقد توثيقي تم بمكتب 
بتاريخ عمور،  فاطمة   األستاذة 
20 يناير 2021، سجل بالرباط بتاريخ 
املداخيل  سجل   ،2021 يناير   22
أمر   2021-0002925-2046 رقم 
تم االتفاق   .2301 باستخالص رقم 

على ما يلي :
تم   : حصص  مجموع  تفويت 
شركة  في  حصص  مجموع  تفويت 
من  ش.م.م   GYA ASSURANCES
السيد امعارك  طرف جميع الشركاء 
بلقصح،  اسماء  السيدة  اليماني، 
علي  السيد  اليماني،  رضا  السيد 
لفائدة  اليماني والسيد يحي اليماني، 
حصة،   500 النبيم  ثمار  السيد 
والسيدة سارة البساوي 500 حصة.

تقررت   : الشركة  استقالة مسير 
السيد  الوحيد  املسير  استقالة 
بالشركة  مهامه  من  اليماني  امعارك 

املذكورة أعاله.

بموجب عقد توثيقي تم بمكتب 
بتاريخ عمور،  فاطمة   األستاذة 
21 يناير 2021، سجل بالرباط بتاريخ 
املداخيل  سجل   ،2021 يناير   22
أمر   2021-0002954-2046 رقم 
تم االتفاق   ،2305 باستخالص رقم 

على ما يلي :
أعلن   : جديدين  مسيرين  تبيي  
تبيي   عن  االستثنائي  البام  الجمع 
سارة  والسيدة  النبيم  ثمار  السيدة 
البساوي، بصفتهما مسيرتا  للشركة 

املذكورة أعاله.
 : للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
قرر الجمع البام االستثنائي تغيير مقر 
GYA ASSURANCES ش.م.م  شركة 
الكائن مقرها االجتماعي بالرباط، حي 
 ،32 شقة رقم  زنقة األرز،  الرياض، 
البنوا   إلى   ،Ryad II-U-34 عمارة 
شارع   ،30 أكدال،  الرباط،   : التالي 
الطابق الرابع،  إقامة النيل،  عقعة، 

شقة رقم 12.
تغيير تسمية الشركة : قرر الجمع 
البام االستثنائي تغيير تسمية شركة 
إلى  ش.م.م   GYA ASSURANCES
شركة GTS ASSURANCES ش.م.م.

 : تحيي  النظام األسا�سي للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل الفصول 3، 4 

و11 من القانو  األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 

طعقا للقواني  الجاري بها البمل.
للخالصة والعيا 

األستاذ فاطمة عمور
موثقة

155 P

 STATION RAZANE شركة
SERVICES

ش.ذ.م.م
الرفع من رأسمال الشركة

مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 
اجتمع   ،2021 فبراير   15 بتاريخ 
 STATION RAZANE شركة  شركاء 
مسؤولية  ذات  شركة   SERVICES
وقرروا  األخيرة  هذه  بمقر  محدودة 

املصادقة على ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
100.000 درهم إلى 5000.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 
فبراير   25 في  بتمارة،  االبتدائية 

2021، تحت رقم 5069.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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HAMMAM LE RIVAGE شركة
ش.ذ.م.م / ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 
10 ديسمبر 2020، تم تأسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، بالصعغات التالية :
 HAMMAM LE  : الشركة  إسم 

RIVAGE
: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

أو بالخارج :
استغالل حمام.

إقامة   ،36  : االجتماعي  املقر 
شاطئ  السفلي،  الطابق  فوزي، 

كازينو، هرهورة، تمارة.
درهم   100.000  : املال  رأ1 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
حررت كلها  درهم لكل واحدة،   100

باسم السيدة ليلى مزوز.
99 سنة من تاريخ إنشائها   : املدة 
ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها 

مسعقا.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة ليلى مزوز.
اإليداع  أنجز   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة، 
رقم  تحت   ،2021 فبراير   25 في 

السجل التجاري 132189.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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OPCM
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 فبراير   2 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.
.OPCM : التسمية

الهدف االجتماعي : 

تسيير املطاعم.

املطبمة.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

عمر بن يحيى 250 حصة.

 250 فرنسوا  سليمو   فورين 

حصة.

بازير بيير ا  بنوا 250 حصة.

جوزيف  ماكسيم  مونطغدي  دو 

250 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 12 مكرر زنقة لعنا  رقم 3 

املحيط الرباط.

املسير : عمر بن يحيى.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.149109
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 CASA ENGINS ET

MATERIELS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمال الشركة : 90.000 درهم

مقرها االجتماعي : 33، زنقة 31

حي السالم، عي  قادو1، فا1
رقم السجل التجاري : 286011

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تمت   2020 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكريم  ععد  السيد  تفويت 

حصصه  مجموع  البشراوي 

حصة   900 ب  املقدرة  االجتماعية 

 540 الشرقي  محمد  السيد  لفائدة 

 360 الزروقي  هشام  والسيد  حصة 

حصة بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

تبيي  السيد محمد الشرقي مسير 

شرعي للشركة.
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للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من 124 شارع رحال املسكيني الطابق 
5 الدار العيضاء إلى 33، زنقة 31، حي 

السالم، عي  قادو1، فا1.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 االقتصادية بالرباط بتاريخ 

2021 تحت رقم 1580.
159 P

ILYAS MANAGEMENT
ENGINS ET MATERIELS 
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمال الشركة : 90.000 درهم

مقرها االجتماعي : 4، شارع يوسف 
ابن تاشفي ، حي واد فا1، فا1

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد ععد البزيز العدراوي 
مجموع حصصه االجتماعية املقدرة 
900 حصة لفائدة السيد سبيد  ب 

الكندوز بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
تبيي  السيد سبيد الكندوز مسير 

شرعي للشركة.
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
زنقة ولد جرار/  شارع أوالد   ،4 من 
سبيد/  حي السوي�سي الرباط إلى 4، 
واد  حي  تاشفي ،  ابن  يوسف  شارع 

فا1، فا1.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 االقتصادية بالرباط بتاريخ 

2021 تحت رقم 284.
160 P

 SOCIETE CABINET OMAR
BOURHRARA
COB - SARL AU

 Adresse : 4 RUE D’AUSTRALIE
N° 4 OCEAN - RABAT

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
واملسجل  بالرباط   2021 يناير   15
بالرباط،   2021 فبراير  فاتح  بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
وذات  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية :
 STE CABINET OMAR : التسمية

BOURHRARA - COB - SARL AU
الهندسة   : االجتماعي  الهدف 

الطعوغرافية.
زنقة استراليا   4  : املقر االجتماعي 

الرقم 4 املحيط الرباط.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  درهم مقسم   100.000 معلغ  في 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة على الشكل التالي :
 1000  = عمر  بوغرارة  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بوغرارة  السيد  تبيي    : التسيير 
عمر مسير وحيد للشركة، وذلك ملدة 

غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2021 تحت الرقم 2093.
للعيا  والنشر
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CHETOUANI DOMAINE
SARL AU

شتواني دومي 
في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2021 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 CHETOUANI  : التسمية 

DOMAINE - شتواني دومي .
الهدف : تمار1 الشركة األهداف 

التالية :
االستغالل الزراعي.

الغر1 واإلنتاج الزراعي.
املنتجات  وتسويق  تصنيع 

الزراعية.
لعا   زنقة   12  : االجتماعي  املقر 

شقة 3 املحيط الرباط.

 100.000  : رأ1 املال االجتماعي 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.

تم تبيي  السيد محمد   : التسيير 

التبريف  لعطاقة  الحامل  شتواني 

كمسير   ،E431081 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضعط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 149903.
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AGRIPROMA
أكربروما

في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2021 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :

 -  AGRIPROMA  : التسمية 

أكربروما.

الهدف : تمار1 الشركة األهداف 

التالية :

االستغالل الزراعي.

الغر1 واإلنتاج الزراعي.

املنتجات  وتسويق  تصنيع 

الزراعية.

زنقة   ،54  : االجتماعي  املقر 

تانسيفت، شقة 1، أكدال، الرباط.

 100.000  : رأ1 املال االجتماعي 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.

السيد  تبيي   تم   : التسيير 

لعطاقة  الحامل  الصبري  مصطفى 

 ،A252692 رقم  الوطنية  التبريف 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضعط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 149905.
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هواوي تيك إنفيستمانت كو
الشركة األجنبية ذات املسؤولية 

املحدودة
املقر االجتماعي : 9/ف برج 6، بوابة 

رقم 9، طريق كانطو  تسيم شا 
تسوي، كولو ، هو  كونغ

السجل التجاري : 114018
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
املنبقد بتاريخ 21 نوفمبر 2020 قرر 
أعضاء مجلس إدارة الشركة األجنبية 
كو«  إنفيستمانت  تيك  »هواوي 
 Zhao غوهووي  زهاوو  السيد  عزل 
للفرع  كمصفي  مهامه  من   Guohui
تسميته  باملغرب،  للشركة  التابع 
أحمد  شارع   24 ب  الكائن  هواوي 
واملسجل  الرباط  السوي�سي  الرفاعي 
 55981 بالسجل بالرباط تحت رقم 
 Cui وتبيي  مكانه السيد كوي بينغ 

Peng كمصفي جديد لهذا الفرع.
للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

111131 بتاريخ فاتح مار1 2021.
التوقيع : مجلس اإلدارة
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IMAG’IN FRAME
SARL AU

مسجل  عرفي  عقدر  بمقت�سى 
2021 تم إنشاء  يناير   15 بالرباط في 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
IMAG’IN FRAME SARL AU

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

زنقة   54  : الشركة  عنوا  
أكدال   1 رقم  الشقة  تانسيفت 

الرباط.
هدف املؤسسة : 

إدارة االتصاالت واإلعالنات.
املسير : إسماعيل زهري.

الضريعة املهنية رقم 25101590.
 149963 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

165 P
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H & C MEDIC
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة، ذات املواصفات التالية :

التسمية : H & C MEDIC ش.م.م.
بكر  ابو  ساحة   ،21  : املقر 
أكدال،   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الرباط.
النشاط التجاري :

االستيراد والتصدير.
التجارة.

التجميل.
املدة : 99 سنة.

درهم،   100.000  : املال  رأ1 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم، مؤدات كاملة، تحملها السيدة 

بوخال كاميليا.
التسيير : بوخال كاميليا، ملدة غير 

محدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
مار1   2 بتاريخ   111155 تحت رقم 

.2021
 : التجاري  بالسجل  التقيد  رقم 

.149881
166 P

CITRONOV
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بتمارة   2021 فبراير   8 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد.
 CITRONOV SARL  : التسمية 

AU
الهدف : الفالحة.

البنوا  التجاري : دوار كواودة بني 
ععيد سيدي يحيى زعير تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد عمر باحجي.
السيد عمر  تبيي   تم   : التسيير 
غير  ملدة  الشركة  مسير  باحجي 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ  132223 رقم  تحت   بتمارة 

2 مار1 2021.
167 P

STE MULTICANAL MEDIA
SARL A.U

تأسيس شركة
وضع   2021 فبراير   11 تم بتاريخ 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :
 STE MULTICANAL  : التسمية 

MEDIA SARL A.U
توفير خدمات الوسائط   : الهدف 

املتبددة.
املقر االجتماعي : رقم 11 الليمو ، 

قلبة السراغنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

22 فبراير 2021.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسم إلى 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :
 1000  : املهدي  دعلو1  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

دعلو املهدي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية لقلبة السراغنة يوم فاتح 

مار1 2021 تحت رقم 2021/96.
168 P

 CABINET NEY ASSURE
SUCC MAROC

فتح فرع للشركة بمدينة الرباط ب 
أكدال

سجل تجاري )الرباط) 149915
بتاريخ 8 يناير 2021 انبقد الجمع 
البام غير البادي للشركة الفرنسية 
شركة   CABINET NEY ASSURE
رأسمالها  شخصية،  مبسطة  أسهم 

االجتماعي  مقرها  أورو،   5.000

15016 باريس،  135، شارع فيرساي 

فرنسا، حيث تمت املصادقة على :

فتح فرع للشركة بمدينة الرباط 

أكدال   4 شارع األبطال شقة   15 ب 

 CABINET NEY إسم  تحت  الرباط 

ASSURE SUCC MAROC

تبيي  السيد محمد كريم الغرفي 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

A341069 مديرا لفرع الرباط أكدال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 111182 التجارية الرباط تحت رقم 

بتاريخ 2 مار1 2021.
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LA DELICIOSA
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée

Associé Unique

Au Capital De 7.000.000 Dhs

Siège Social : RABAT - AGDAL

RUE 16 NOVEMBRE

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

 2021 يناير   31 يوم  عقد  الذي 

بالرباط والذي قرر فيه ما يلي :

تغيير املسير : قرر االجتماع البام 

تبيي  اآلنسة وئام املحر�سي كمسيرة 

للشركة لفترة غير محدودة. واملسؤول 

عن األعمال اإلدارية واملالية للشركة.

قعل   : األسا�سي  النظام  تبديل 

الجمع البام تبديل النظام األسا�سي 

للشركة.

قعل الجمع البام استقالة املسيرة 

السابقة السيدة برنو�سي الزهرة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مار1   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت عدد 111110.

170 P

AQUAVIDA
SARL

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

الذي عقد يوم 21 بتاريخ 24 سبتمبر 

2020، الرباط قرر ما يلي :

نقل ملكية أسهم :

تنازل السيد بوداوود محمد علي 

333 أسهم التي يملكها.

161 سهم للسيد فؤاد فلكي الذي 

تقعلها بقيمة 100 درهم للسهم.

و166 سهم للسيد توفيق فضيل 

الذي تقعلها بقيمة 100 درهم للسهم.

نقل  على  يوافق  البام  االجتماع 

ملكية أسهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مار1   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111169.

171 P

 TERMINAL HANDLING

COMPANY
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

في طور التصفية

ذات الرأسمال : 152.400 درهم

املقر االجتماعي : 125، شارع موالي 

سليما ، تجزئة A3، عي  السعع، 

الدار العيضاء

السجل التجاري للدار العيضاء : 

105601

بتاريخ 30 سبتمبر 2020، قرر الجمع 

البام غير البادي للشركة، ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية ؛

اإلعال  عن إغالق عملية التصفية 

والتأكيد على أ  الشخصية االعتعارية 

للشركة لن تبود موجودة عند شطبها 

من السجل التجاري ؛

إعطاء للمصفي تخليص وتصريف 

عن تفويضه ؛

الشروع في التشطيب على الشركة 

من السجل التجاري.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

25 فبراير 2021 تحت عدد 161510 
والتسجيل التبديلي بالسجل التجاري 

للدار العيضاء بتاريخ 25 فبراير 2021 

تحت عدد 1354.
لإليداع

املصفي

172 P
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CWA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسمال : 6.000 درهم
املقر االجتماعي : مركز األعمال 

إيبزنيس، تجزئة رقم 43 ب، الطابق 
األول، مكاتب 10 و11، املنطقة 
الحرة بطنجة، 90.000 طنجة

املسجلة بالسجل التجاري لطنجة 
تحت رقم : 48941

في إطار الجمع البام غير البادي 
املنبقد في 3 فبراير 2021، قرر شركاء 

الشركة :
املوافقة واملصادقة على تحويالت 
جميع الحصص التي يملكها السادة 
شاساني،  فيليب  أولخير،  محمد 
وجيروم واتريلوت، أي ما مجموعه 120 
 CHASSANY شركة  لصالح  حصة 
شركة   WATRELOT ET ASSOCIES
ممارسة حرة مجهولة بموجب القانو  
الفرن�سي، ذات الرأسمال 31.414,40 
ب  االجتماعي  مقرها  الكائن  يورو، 
 69006 رصيف شارل دو كول،   ،94
بسجل  واملسجلة  فرنسا  ليو ، 
رقم  تحت  بليو   والشركات  التجارة 

.353560063
 تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
إعادة صياغة  وبالتالي  واحد  شريك 
النظام األسا�سي للشركة وفقا لذلك.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
مار1  فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجارية 
2021 تحت رقم 239850 والتسجيل 
لطنجة  التجاري  بالسجل  التبديلي 
تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح مار1 

.2005
لإليداع، املسير
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 ROCHDI GLOBALE
SERVICES

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : تجزئة السبادة، 
املحل رقم 2، شارع محمد الطيب 

البلوي، سيدي مو�سى
زيادة في الرأسمال االجتماعي

I - بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
4 فبراير 2021، قرر الشريك الوحيد 

 ROCHDI GLOBALE لشركة 

SERVICES القرارات التالية :

الزيادة في الرأسمال االجتماعي من 

درهم   350.000 درهم إلى   100.000

اجتماعية  حصة   2.500 بإصدار 

 100 قدرها  اسمية  بقيمة  جديد 

درهم للواحد حررت كاملة وذلك عن 

طريق الدفع نقدا.

2 - تحديث القانو  األسا�سي.

II - اإليداع القانوني : تم باملحكمة 

االبتدائية بسال بتاريخ فاتح مار1 2021 

تحت رقم 36015.

174 P

ائتمانية الصفاء

36، شارع ععد هللا بن ياسي ، الدار العيضاء

 الهاتف : 66 99 44 022 

الفاكس : 55 20 45 022

الهاتف املحمول : 81 24 32 061

 DROGUERIE SHAMS 

EL MADINA
DSEM مختصره

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

العيضاء في 13 يناير 2021، املسجل 

وضع  تم   ،2021 فبراير   5 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية، تكمن مميزاتها فيما يلي :

 DROGUERIE SHAMS : التسمية

.DSEM مختصره EL MADINA

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

سواء باملغرب أو بالخارج :

التصدير  االستيراد،  بيع،  شراء، 

وتسويق جميع املبدات، التجهيزات، 

األدوات واملواد  الغيار،  اآلالت قطع 

جميع  في  املبالجة  مواد  الخام، 

الحديد،  األجهزة،  مجاالت النشاط، 

البقاقير، السنطير والكهرباء ؛

العناء، صناعة  الهندسة املدنية، 

السعاكة،  الكهرباء،  الغاليات، 

النجارة وجميع األعمال الحرة ؛

صيانة جميع املبدات الصناعية ؛

تمثيل جميع الشركات املحلية أو 

األجنبية ؛

الحصول، اقتناء، استغالل جميع 

براءات االختراع والبالمات الصناعية 

اقتناء  تقويتها وتقدماتها،  واألساليب، 

ومنح االمتياز في تقدمة جميع الرخص ؛

البمليات  جميع  أكثر،  وعموما 

التجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 

ترتعط  أ   يمكن  التي  البقارية،  أو 

كليا  بكيفية معاشرة أو غير معاشرة، 

الواردة  البمليات  بإحدى  أو جزئيا، 

أعاله والتي من شأنها تسهيل أو تنمية 

نشاط الشركة.

تجزئة   ،99 رقم   : الرئي�سي  املقر 

أوالد حدو، جماعة سيدي حجاج واد 

حصار، الدار العيضاء.

 99 : تم تكوين الشركة ملدة  املدة 

سنة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

 10 ذات  حصة   10.000 إلى  مقسم 

وقد  درهم كقيمة للحصة الواحدة، 

على  الحصص  هذه  قيمة  دفع  تم 

الشكل التالي :

 8.500 الحفيظ  الرحالي  السيد 

حصة ؛

السيد الرحالي زكرياء 500 حصة ؛

السيد الرحالي ميلود 500 حصة ؛

السيد الرحالي أسامة 500 حصة.

الشركة  تدبير  أمر  وكل   : التدبير 

مع  الحفيظ  الرحالي  السيد  إلى 

توقيبه  وسيلزم  الصالحيات،  أوسع 

الشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  العيضاء  بالدار  التجاري 

.492333

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 

في  باملحكمة التجارية بالدار العيضاء 

فاتح مار1 2021 تحت رقم 161841.
عن املستخلصات والعيانات

املدبر
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ائتمانية الصفاء

36، شارع ععد هللا بن ياسي ، الدار العيضاء

 الهاتف : 66 99 44 022 

الفاكس : 55 20 45 022

الهاتف املحمول : 81 24 32 0661

 EQUIPEMENT MATERIEL
 PROFESSIONNEL ET

INDUSTRIEL
EMPI

السجل التجاري : 256045
مالحظة موت السيد العغدادي 

أحمد
تقسيم األسهم بي  الورثة
تبديل القسمة لرأ1 املال
تحديث النظام األسا�سي

1 - إ  الجمبية البامة غير البادية 
 2020 ديسمبر   26 في  عقدتها  التي 
 EQUIPEMENT MATERIEL شركة 
 PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL
املسؤولية  محدودة  شركة   EMPI
رأسمالها 500.000 درهم، الكائن مقرها 
الرئي�سي بالدار العيضاء 36، شارع ععد 
هللا بن ياسي ، الطابق األول، الشقة 2، 

قد قررت :
العغدادي  السيد  موت  مالحظة 

أحمد ؛
تقسيم األسهم بي  الورثة ؛
تبديل القسمة لرأ1 املال ؛

تحديث النظام األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 
تحت   2021 فبراير   24 في  العيضاء 

رقم 161319.
عن املستخلصات والعيانات

املدبر
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ائتمانية الصفاء

36، شارع ععد هللا بن ياسي ، الدار العيضاء

 الهاتف : 66 99 44 022 

الفاكس : 55 20 45 022

الهاتف املحمول : 81 24 32 0661

ETOILE TOURNAGE
السجل التجاري : 51011

بيع الحصص
تبيي  مدبر مشارك

تبديل القانو  األسا�سي
التي  البادية  غير  الجمبية  إ  
الشركة   2021 يناير   6 في  عقدتها 
شركة   ETOILE TOURNAGE
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 
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مقرها  الكائن  درهم،   200.000
شارع  العيضاء،  بالدار  الرئي�سي 
الحزام الكعير بلوك طيعة الرقم 8-6 

الحي املحمدي، قد قررت :
قعل  من  )التبرع)  األسهم  بيع 
للسيد  املصطفى  القرافى  السيد 
542.50 سهم، السيد  القرافى هشام 
السيدة  542.50 سهم،  القرافى أمي  
القرافى نسمة 232.50 سهم والسيدة 

القرافى منى 232.50 سهم.
تبيي  مدبر مشارك السيد القرافى 
هشام، إنجاز وتوقيع بشكل منفصل 

للشركة.
القانو   تبديل  لذلك،  ونتيجة 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
في  باملحكمة التجارية بالدار العيضاء 
24 فبراير 2021 تحت عدد 161318.

عن املستخلصات والعيانات

املدبر

177 P

IN SERVICE TOUR
تأسيس شركة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 فبراير   2 بتاريخ  الرباط 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
الهدف االجتماعي : كراء السيارات 

بدو  سائق.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
السيد ععد هللا شيعا  300 حصة ؛

 100 تمضيض  حسن  السيد 
حصة.

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

السجل التجاري.
مكتب  لومومعا،  باتريس   شارع 

رقم 6، حسا ، الرباط 11.
املسير : ععد هللا شيعا .

التجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 
بتاريخ   111301 رقم  تحت  بالرباط 
السجل  رقم   2021 فبراير   24

التجاري 149139.
178 P

STE REZFATCOM
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : HAY SOUYAH
N°358 SOUK EL ARBAA

RC : 27025
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   2021 فبراير   20
وضع   2021 فبراير   22 بتاريخ  أربباء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
 REZFATCOM محدودة  مسؤولية 
لشركة  تأسيس   : يلي  ما  تم  حيث 

تحمل الخصائص التالية :
.REZFATCOM : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

 رأ1 املال : حدد في 100.000 درهم 
قسمة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لفائدة :
السيد الرزوكي احمد 200 حصة ؛
السيد كريم الزهوري 400 حصة ؛

 400 السيد ععد الحفيظ فاتحي 
حصة.

الهدف : أشغال مختلفة.
السياح،  حي   : االجتماعي   املقر 

رقم 358، سوق أربباء.
املدة : 99 سنة.

الرزوكي  السيد  عي    : التسيير 
أحمد مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
 2021 مار1   2 الغرب بتاريخ  أربباء 
الترتيبي  بالسجل   141 رقم  تحت 

و21025 بالسجل التحليلي.
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STE KABSTOUT AGRI
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : DOUAR TADANA
CHOUAFAA SOUK EL ARBAA

RC : 27011
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
4 فبراير 2021 واملسجل بسوق أربباء 
2021 وضع القانو   فبراير   9 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

حيث   KABSTOUT AGRI محدودة 
تحمل  لشركة  تأسيس   : يلي  ما  تم 

الخصائص التالية :
.KABSTOUT AGRI : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

 رأ1 املال : حدد في 100.000 درهم 
قسمة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لفائدة :
السيد ستوت السبيد 334 حصة ؛
السيد محمد كعكب 333 حصة ؛

السيد مراد كعكب 333 حصة.
الهدف : تسيير واستغالل األرا�سي 

الفالحية.
تدانة  دوار   : االجتماعي  املقر 

الشوافع، سوق أربباء.
املدة : 99 سنة.

التسيير : عي  السيد مراد كعكب 
مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
أربباء الغرب بتاريخ 23 فبراير 2021 
الترتيبي  بالسجل   121 عدد  تحت 

و21011 بالسجل التحليلي.
180 P

STE RANIA ZOHOR TRANS
 SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR
 MILOUDATE HAD KORT SIDI

AMEUR AL HADI BLKSIRI
RC : 359

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
21 أغسطس 2020 واملسجل بسيدي 
 2020 أغسطس   28 بتاريخ  قاسم 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
حيث   RANIA ZOHOR TRANS
تحمل  لشركة  تأسيس   : يلي  ما  تم 

الخصائص التالية :
 RANIA ZOHOR  : التسمية 

.TRANS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 رأ1 املال : حدد في 100.000 درهم 
قسمة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لفائدة :
السيد محمد حمادي 1000 حصة.
نقل املستخدمي  ونقل   : الهدف 

العضائع.
ميلودات  دوار   : االجتماعي  املقر 
الحا�سي،  اعمر  سيدي  كورت،  حد 

بلقصيري.
املدة : 99 سنة.

محمد  السيد  عي    : التسيير 
حمادي مسير للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضعط 
باملحكمة االبتدائية بمشرع بلقصيري 
عدد  تحت   2020 أكتوبر   5 بتاريخ 
201 بالسجل اإليداع و314 بالسجل 

الترتيبي و359 بالسجل التحليلي.
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STE EXPRESS HATOUBI
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
تمت   2020 ديسمبر   31 بتاريخ 
األسا�سي  القانو   على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص التالية :
 EXPRESS  : التسمية االجتماعية 

.HATOUBI
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.
الهدف االجتماعي : نقل البمال.

املقر االجتماعي : 14 زنقة االشبري، 
شقة رقم 4، أكدال، الرباط.

رأ1 املال : 100.000 درهم موزعة 
حصة اجتماعية من فئة   1000 إلى 
100 درهم، محررة نقدا وهي موزعة 

كاآلتي :
السيد لحسن حطوبي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة ببد التأسيس.
لحسن  السيد  تبيي    : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  حطوبي 

محدودة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 149811.
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STE RIAD DUS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
25 فبراير 2021 في ميسور، تم وضع 

القانو  األسا�سي لشركة :
 STE RIAD DUS SARL : التسمية

.AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي :
املقر االجتماعي : رقم 2 انجيل ايت 

لحسن اوسبيد انجيل، بوملا .
 الرأسمال اإلجمالي : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم وموزعة على الشكل التالي :
السيد بالج محمد 1000 حصة.

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 
نقل  األشخاص،  نقل  والتصدير، 

العضائع لحساب الغير.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بميسور  لعوملا    االبتدائية 

3 مار1 2021 تحت رقم 41/2021.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
غير  ملدة  وذلك  محمد  بالج  للسيد 

محدودة.
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STE CONCEPT BALAJ
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
25 فبراير 2021 في ميسور، تم وضع 

القانو  األسا�سي لشركة :
 STE CONCEPT  : التسمية 

.BALAJ SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي :
املقر االجتماعي : رقم 1 انجيل ايت 

لحسن اوسبيد انجيل، بوملا .
 الرأسمال اإلجمالي : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم وموزعة على الشكل التالي :
السيد بالج محمد 1000 حصة.

أشغال العناء   : الهدف االجتماعي 
ومختلفات، مقاولة في غر1 النعاتات 
املساحات  وتصميم  واألشجار 

الخضراء، بائع االعالف.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بميسور  لعوملا    االبتدائية 
3 مار1 2021 تحت عدد 48/2021.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
غير  ملدة  وذلك  محمد  بالج  للسيد 

محدودة.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

STE CHOUPI EXPRESS
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بموجب عقد عرفي مؤرخ بانزكا  
النظام  وضع  تم   24/02/2021
املسؤولية  دات  لشركة  األسا�سي 
مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

فيما يلي :
 STE CHOUPI  : التسمية 

 .EXPRESS  S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
- نقل العضائع لحساب الغير.

مقر الشركة : بلوك 1 رقم 95 حي 
ازرو ايت ملول.

 99 املدة :حددت مدة الشركة في 
سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يعلغ   : الشركة  رأسمال 
إلى  درهم مقسم   100.000 الشركة 
درهم   100 مائة  ذات  حصة   1000
مكتتعة  الواحدة،  للحصة  كقيمة 
ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشركاء : 
 100  : بوروابع مصطفى  السيد  

حصة.
 300   : مينة  بوروابع  السيد    

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
وتنتهي في 31 ديسمبر.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بوروابع مصطفى ملدة غير محدودة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا   
عدد  تحت   01/03/2021 بتاريخ  
بالسجل  واملسجلة   2020/521

التجاري تحت رقم 22589.
للخالصة والعيا 

املسير
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 STE COMPANY PARTS
SARL 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE COMPANY : اسم التجاري

.PARTS  SARL
ادميم  غابة   263   : البنوا  

الفيراي ايت ملول.
تاجر ملحقات مستبملة  املهام :   

أو أجزاء من السيارات.
الشركة :   مال  رأ1 

100.000 درهم.
سبرا   لحسن  السيد  التسيير : 

مشارك ومسير للشركة.
مشارك   بليغ  الحسن  السيد 

ومساعد مسير للشركة.
مشارك  االشهب  البلمي  السيد 

ومساعد مسير للشركة.  
السيد ععدالهادي اععادة مشارك  

ومساعد مسير للشركة.  
تم اإليداع القانو  األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
تحت   23/02/2021 بتاريخ  انزكا  
التجاري  والسجل    480 رقم  

رقم22541.
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 STE ASSURANCES
TAROUDANT

 SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،18/02/2021
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

 STE ASSURANCES  : التسمية 
 .TAROUDANT SARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل  
املحدودة.

الـمـوضـــــوع : وكالة تأمي .
العالليع  حي   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
شارع املختار السو�سي تجزئة الزهور 

تارودانت.
مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

 1.405.800  : الشركة  رأسمال 
درهم.

: السيد اخراز لحسن  الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
.BH96551 رقم العطاقة الوطنية

من فاتح   : االجتمـاعيـة   السنة    
يناير إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

لقد تم التسجيل القانوني لدى   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   1411 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 24/02/2021.
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 ATLANTIC OCEAN CARS
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بتزنيت  بناء 
وضع  تم   ،2021 فبراير   23 بتاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
وذات  الوحيد  للشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية :
 ATLANTIC OCEAN  : التسمية 

.CARS
بدو   السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املنزل  محل   : االجتماعي  املقر 
افراك-  حي  البركة  تجزئة  رقم 96 

تيزنيت.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 معلغ  
1000 حصة اجتماعية ب 100 درهم 

للحصة.
من  الشركة  ستسير   : التسيير 
طرف السيد نكوري أحمد ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 
مار1   2 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

2021 تحت عدد 11/2021.
188 P
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 BEST AUTO PIECES ITALIA
تـأسـيـس شــركة
RC :46355

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،10/02/2021
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة   

الخصائص التالية :
 BEST AUTO  : الـتـسـميـــــــــــــــة   

.PIECES ITALIA
الشكل : ش.م.م.

استيراد وتسويق قطع   : املوضوع 
الغيار املستبملة.

الـمـقر االجـتـماعــي  : شارع تيتو رقم 
41 حي القد1 أكادير.

مــــــدة الشركــــــة   :  99  سنة. 
  100.000  : الشركـــة    رأسمـــال 

درهم. 
أسند   : والتوقيع   الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

للسيد املطيع محمد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
بتاريخ   98480 رقم  تحت  بأكادير 
24/02/2021، رقم سجلها التجاري 

هو 46355.
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 SOCIETE AFTAISSA WAVE
S.N.C

إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،12/10/2020

تضامنية باملميزات التالية :
  S o c i é t é : التسمية 

.AFTAISSA WAVE  S.N.C
لفيجة  دوار   : االجتماعي  املقر 

جماعة الشاطئ االبيض.
الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 

على 100 حصة من فئة 100 درهم.
األمواج  ركوب  مدرسة   : الهدف 

مأوى سياحي مطبم . 
الشركاء :

بتاريخ  املزداد   شورف  محمد 
1994/09/11 بسيدي افني و الحامل 
  JD62506 رقم  الوطنية  للعطاقة 
 5 رقم  فا1  بزنقة  حاليا  والساكن 

سيدي افني )50 حصة).

بتاريخ  املزدادة   مسكي   صفية 

والحاملة  تكوست  بلقصابي   1952

  J137394 رقم  الوطنية  للعطاقة 

 05 والساكن حاليا بزنقة فا1 رقم 

سيدي افني )50 حصة).

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد محمد شورف ملدة غير 

محددة.

التسجيل  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

2020/ 18/12 تحت رقم 3223.
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 AISSENS شركة

  PRODUCTION
 ش.م.م  ذات الشريك الوحيد

وبتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2019 20 ديسمبر  

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

التجاري  سجلها  الوحيد،  الشريك 

رقم  46311، ذات املميزات التالية : 

 AISSENS    : التسمية 

PRODUCTION ش.م.م.

شركة    : االجتماعي  املقر 

 BEMORE( االستشارية  بيمور 

ك2  البمارة    (CONSULTING

التاني  الحسن  شارع  االول  الطابق 

أكادير.

الرأسمال : 10000  درهم.

الهدف : االشهار.

احمد  بن  السيد    : الشركاء 

مصطفى.

التسيير :  تسير الشركة من طرف 

بن احمد مصطفى.

اإليداع  تم   : القانوني    االيداع 

التجارية   باملحكمة   القانوني 

تحت   26/02/2021 بتاريخ  بأكادير  

رقم  98500.
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

ALL-Pro
تأسيس شركة مسؤولية محدودة  

في  املؤرخ  للبقد  طعقا 

شركة  تأسيس  تم   2021/02/01

بالخصائص  املسؤولية   محدودة 

التالية

   ALL-Pro : االسم

ينفذ  تاجر أو وسيط   (1 الهدف: 

عمليات االستيراد والتصدير.

2) تاجر علب التغليف.

فواتير  أو  الصناديق  تصنيع   (3

التبعئة والتغليف.
 100.000  : املجموعة  رأسمال 

درهم.

التسيير:  لحسن هشام.

غاندي  شارع  االجتماعي:  املقر 
01 على الشارع  الطابق رقم   04 رقم 

الجانبي رقم 18 القد1.

املدة: 99 عام

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 98383 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ11/02/2021.
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societe amab bureau SARL
ICE 02726487000091

Constitution
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة رأسمالها 100.000 درهم.
املقر االجتماعي رقم 02 عمارة 11 

مشروع املر1 شطر 5 الدشيرة 

الجهادية انزكا  

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
القانو   انجاز  تم  يناير2021   20

األسا�سي

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 SOCIÉTÉ amab  : التسمية 

  bureau SARL

االدوات  بيع   : الشركة  غرض 

املدرسية –وسيط تجاري.

التي  البمليات  انجاز كل  وعموما 
معاشرة  غير  أو  معاشرة  عالقة  لها 
بالبمليات املذكورة والتي من شانها 

أ  تساهم في تنمية الشركة .
ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
من يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السجل التجاري 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم    100.000 معلغ  في  الشركة 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائدة كل من : 
السيدة النجار العتول 100 حصة

السيد امي  الهديلي 450 حصة
 450 السيد ععد الحكيم الهديلي 

حصة
الهديلي  سبيد  السيد  تبيي   تم 
كامل  تحملهما  مع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حسب القانو  األسا�سي 

للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   23/02/2021 بتاريخ  بانزكا  

رقم 411.
193 P

STE AWLIME ELEC
SARL

1.ت : 1011/949
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانو   تم وضع   2020 أكتوبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 STE AWLIME ELEC  : التسمية 
SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

مقاولة أعمال متنوعة   : املوضوع 
والعناء وخدمات املكيفات والسعاكة.
بالطابق  شقة   : االجتماعي  املقر 
الضماي�سي  بجنا   الكائنة  الثاني 

زرايب أوالد بنونة تارودانت.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.
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علي  ايت  حفيظ   : التسيير 

وبلقا�سي موالي الحسي .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

التجاري هو  بتارودانت رقم سجلها 

1011/949 بتاريخ 19 أكتوبر 2020.

194 P

STE W.O.M SERVICES
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القواني   تم وضع   2021 فبراير   11

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد ذات املميزات التالية :

.W.O.M SERVICES : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك الوحيد.

الهدف :

أعمال البستنة للمحالت واملعاني ؛

على  واإلشراف  الخاص  األمن 

املحالت واملعاني ؛

أعمال أو إنشاءات متنوعة.
املقر االجتماعي : رقم 3 زنقة 314 

رشيد،  موالي  حي  الثاني،  الطابق 

أكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

املمثلة  درهم   100 فئة  من  حصة 

السيد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

بوعامر محمد.

بوعامر  السيد  عي    : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محددة.

تم تبيي  السيد   : توقيع الشركة 

بوعامر محمد، املوقع الوحيد للشركة 

املصرفية  املستندات  جميع  على 

واإلدارية.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت   2021 مار1   2 بتاريخ  بأكادير 
رقم 98531.

195 P

CABINET SABCONSULTING

MY GLOBAL INVESTMENTS
تأسيس

ب املؤرخ  البرفي  للبقد   طعقا 
تقرر تأسيس شركة   2021 فبراير   8

باملواصفات اآلتية :
 MY GLOBAL  : التسمية 

.INVESTMENTS
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
 24 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
املحمدي  الحي  إسال ،   31 عمارة 

أكادير.
رأ1 املال : 100.000 درهم.

املسير : لحسن منصيف.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الضعط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   للمحكمة 

23 فبراير 2021 رقم 98451.
196 P

SOCIETE EPINES
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
بموجب عقد عرفي مؤرخ باكادير 
النظام  وضع  تم   11/12/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي 
STE EPINES S.A.R.L : التسمية

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي
التوابل  وتغليف  تبعئة   -

وتسويقها.
 2 153 الوفاق  مقر الشركة : رقم 

بنسر كاو اكادير.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسمال  يعلغ   : الشركة  رأسمال 
 10.000 الشركة عشرة االف درهم 
مائة  ذات  حصة  مائة  إلى  مقسم 
100 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتعة 

ومخصصة للشريك اآلتي اسمه :

السيد املفيشخ  كوتر 100 حصة
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجنبر .
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

املفيشخ  كوتر ملدة غير محدودة     
كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
تحت عدد   2021/  02  /  11 بتاريخ 

.98286
197 P

Sté. ERRA MEDICAL
: Siège social

 LOT SIDI SAID N° 262 RDC,
DRARGA, AGADIR

Tél:  06-62-29-09-37
:E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com
البام   الجمع   بمقت�سى محضر  
والذي   13/01/2021 في  املنبقد  
ذات  شركة  تأسيس  بموجعه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 
 STE ERRA  : التجاري  االسم 

MEDICAL
مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدودة.
الرأسمال : 100.000 درهم .

حيث يتوفر : السيد محمد الرامي 
على 1000 حصة.

وشعه  طعية  :-خدمات  الهدف 
الطعية.

والتدخل  االستشفاء  -خدمات 
الطبي السريع.

- خدمات النقل االسبافي.
- بيع لوازم ومبدات واملواد الطعية 

والشعه الطعية
سبيد  سيدي  تجزئة  البنوا  : 

رقم 262 مكرر الدراركة أكادير.
فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
طرف  من  تسير   : التسيير 

السيد محمد الرامي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04/02/2021 في  بأكادير  التجارية 

تحت  الرقم الترتيبي 98193.
198 P

STE FATIHI PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 الشريك الوحيد.
وعنوا  مقرها االجتماع يرقم 38 

 جنا  التصريف املحايطة تارودانت.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير    04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.FATIHI PROD
غرض الشركة بإيجاز : 

منتجات  وتوزيع  تسويق   -
التنظيف.

-  تسويق األثاث املستبمل. 
-  تاجر في التوابل بالتقسيط.

 38 :رقم  االجتماعي  املقر  عنوا  
جنا  التصريف املحايطة تارودانت .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
معلغ رأسمال الشركة :

مقسم  درهم،    100.000.00
كالتالي:

 1000  : الفتيحي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
 08 بلوك   03 رقم   : الفتيحي  محمد 

الحي الحسني  تارودانت.
والبائلية  الشخصية  -األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 03 الفتيحي :رقم  السيدمحمد 

بلوك 08 الحي الحسني  تارودانت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 185.

199 P
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  societe FD MULTISERVICES

sarl A.U
Constitution

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد رأسمالها 

100.000 درهم .
املقر االجتماعي رقم 53 بلوك ا4 

شارع تيتو حي القد1 اكادير

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم انجاز القانو      2021 فبراير   10

األسا�سي

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

التسمية : 

  SOCIÉTÉ  FD MULTISERVICES

(sarl A (A.U

أعمال  وكيال   : الشركة  غرض 

 / الفواتير  واستخالص  الخدمات 

وسيط تجاري / فضاء الخدمات

التي  البمليات  انجاز كل  وعموما 

معاشرة  غير  أو  معاشرة  عالقة  لها 

بالبمليات املذكورة والتي من شانها 

أ  تساهم في تنمية الشركة .

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري 

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم    100.000 معلغ  في  الشركة 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائدة كل من : 

السيدة : مريم ايت فضول  1000 

حصة 

ايت  مريم  السيدة  تبيي   تم 

فضول كمسيرة  للشركة  مع تحمله 

القانو   حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

التجاري  املحكمة  لدى  الضعط 

باكادير  بتاريخ  24/02/2021  تحت 

رقم 98486.

200 P

FELPAM SARL AU
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والدي   15/02/2021 في  املنبقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجعه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                
    STE FELPAM SARL AU : االسم
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة
الرأسمال : 100.000  درهم 

: تحويل وتقييم املنتجات  الهدف 
األغذية الزراعية.

الطابق الثاني  و381   : البنوا    -
حي  الدهبي  منصور  احمد  شارع 

الداخلة    اكادير.
لتعدأ من فاتح   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد امري مصطفى . 
القانوني باملحكمة   اال يذاع   ثم  
 24-02-2021 في  باكادير  التجارية 

تحت رقم  98481.
201 P

   » CONSHORE« شركة
ش.م.م  ذات الشريك الوحيد

 24 بمقت�سى عقد عرفي و بتاريخ  
شركة  تأسيس  تم    2019 دجنبر 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد سجلها التجاري رقم  46161  

ذات املميزات التالية : 
   » CONSHORE«  : التسمية 

ش.م.م  ذات الشريك الوحيد      
شركة   : االجتماعي  املقر 
 BEMORE( االستشارية  بيمور 
ك2  البمارة   (CONSULTING
التاني  الحسن  شارع  االول  الطابق 

اكادير
الرأسمال : 10.000  درهم.

استشارات في التدبير   -  : الهدف 
والتسيير

احمد  بن  السيد    -  : الشركاء 
مصطفى

التسيير :  تسير الشركة من طرف 
بن احمد مصطفى.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة  التجارية  باكادير  
رقم   تحت   12/02/2021 بتاريخ 

.98304
202 P

شركة  » CYPHER « ش.م.م  
بتاريخ  و  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة  فبراير2021    11
محدودة املسؤولية  سجلها التجاري 
رقم  22511  ذات املميزات التالية : 
التسمية : » CYPHER «   ش.م.م 

محمد  شارع    : االجتماعي  املقر 
 3 الطابق   213C الخامس محل رقم 
املبرض التجاري صحرى مول انزكا   

الرأسمال : 200.000  درهم.
وتصدير  استيراد   -  : الهدف 

املبدات الكهربائية وااللكترونية.
الشركاء : - السيد  الفرواح لحسن 

و السيد الفرواح املهدي.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
والسيد  لحسن  الفرواح  السيد  

الفرواح املهدي.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة  االبتدائية بانزكا   
بتاريخ  26/02/2021 تحت رقم 508.
203 P

شركة أشغال البناء الجنوب
 SOCIETE DES TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION DU SUD

 s.a.r.l
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  تأسست شركة   20/10/2020
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية : 
العناء  أشغال  شركة   : التسمية 

الجنوب
عامة  أشغال   : الشركة  موضوع 

وتكسير  
 4 بلوك   39 : رقم  املقر االجتماعي 

حي املسيرة طانطا .
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
 100 حصة بقيمة   1000 مقسم إلى 

درهم للحصة.

الشركاء : 
 : بـــ  ععد الخالق الكوخ،   : السيد 

500 حصة أي 50.000 درهم
 500  : بـــ   ، : سبيد الرحالي  السيد 

حصة أي 50.000 درهم
تسيير الشركة : 

السيد : ععد الخالق الكوخ مسيير 
للشركة

مسيير  الــرحالـي  سبــيـد   : السيد 
ثاني  للشركة

مدة الشركة :  99 سنة 
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بطانطا   االبتدائية 

23/11/2020 تحت عدد 254.
204 P

STE  DIMITRI TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
STE  DIMITRI TRANS : التسمية
حدد  االجتماعي:  الرأسمال 
درهم   100.000 رأسمال الشركة في 
 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 
درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل التالي :
ادر ادبطاهر 25000.00 درهم

 25000.00 ععدالرحيم  توفيق 
درهم

اوبلخير حسن 25000.00 درهم
محمد  فروقي 25000.00 درهم

الشركة  تمار1   : األهداف 
التراب  جميع  في  التالية  األهداف 

الوطني )املغرب):
نقل األشخاص

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
ابتداء من تأسيسها.

بلوك  رقم29,   : االجتماعي  املقر 
10, حي أيت بدي, أيت ملول. 

التسيير: عي  السيد ادر ادبطاهر 
للشركة  كمسيرين   حسن  واوبلخير 

ملدة غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بإنزكا    
تحت رقم 430  بتاريخ 25/02/2021 
سجل التجاري رقم 22565 بإنزكا . 
205 P
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BLAIZIOU TRAVAUX شركة 

SARL A.U

إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    16/02/2021

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

  BLAIZIOU TRAVAUX : التسمية

SARL A.U

حي   04 الزنقة   : االجتماعي  املقر 

تكيرية، طانطا .

درهم   100.000  : الرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 دراهم.

الهدف : - جميع أشغال العناء،

-  تاجر مواد العناء واملعاني ،

- اللوازم املكتبية،

واألعمال  النظافة  أعمال   -

املنزلية،

- الحراسة واألمن واملراقعة،

- أعمال البستنة،

- استيراد وتوزيع وتركيب وصيانة 

أجهزة االتصاالت والحاسوب،

االجهزة  وتركيب  مستلزمات   -

الكهربائية وااللكترونية،

- الغاليات والتلحيم البامة،

والتجارة  والتصدير  االستيراد   -

البامة.

ابالازيو،  محمود   -  : الشركاء 

 ،10/09/1911 مغربي، مزداد بتاريخ 

JF12315 ب. و. ت

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

محمود ابالازيو ملدة غير  من طرف: 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطا   االبتدائية 

26/02/2021 تحت رقم 5131.

206 P

SOCIETE CHADI EXPERT
ش.م.م م.و

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

شركة  تأسيس  تم   14/01/2021

ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم 

وحيد خصائصها كالتالي :

 SOCIETECHADI  : التسمية   -

EXPERT

االجتماعي:استراد  الهدف   -

وتصدير املجوهرات و االكسسورات

اقامة   1 ط   : االجتماعي  املقر   -

الصحراء شارع جنرال الكتاني اكادير.

- املدة 99 سنة.

- الرأسمال : 120.000درهم

الشركة  بتسيير  يبهد  التسيير:   -

ملدة غير محددة للسيدة حنا  امهدا

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضعطلدى املحكمة التجارية بأكادير 

في 22/02/2021 تحت رقم98421.

207 P

مكتب حسابات ايت سبيد
زنقة 8 بلوك B رقم 16حي ايت سبيد

ايت ملول، 86150، ايت ملول املغرب

 CENTRE D’ACTIVITE

 EMISSION ET RECEPTION

CAER
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي شقة رقم 

20 شارع اولوز حي تيليال تكيوين 

اكادير
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46353

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير   8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها بمختصر  االقتضاء 

 CENTRE D’ACTIVITE EMISSION

 ET RECEPTION

غرض الشركة بإيجاز : 01/ مركز 

اتصال هاتفي.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة رقم 

تكيوين  تيليال  حي  اولوز  شارع   20

اكادير.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : معلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :

السيد ربل اشرف : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ممر  عنوانه  أشرف  ربل  السيد 

3115 حي املحمدي اكادير.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : ربل أشرف 

املحمدي  حي   3115 ممر  عنوانه 

اكادير.

بمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 فبراير   24 بتاريخ  االستئناف 

تحت رقم 98419.

208 P

 STE BOURHIM MULTI شركة

SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة دات شريك واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  بتزنيت   2021 فبراير   12 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  التي  و  محدودة 

التالية :

 STE BOURHIM  : التسمية 

 MULTI SERVICES - SARL AU

 TRANSFERT : الهدف االجتماعي

D’ARGENT
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

بورحيم محمد : 100.000 درهم.
سنة   99 مدة عمر الشركة  املدة: 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اشعار  ودادية   : االجتماعي  املقر 

نزربا  بونبما  تيزنيت.
التسيير : تم تبيي  السيد بورحيم 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضعط لدى 
رقم  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2021/14 بتاريخ 2021/03/01.
209 P

 STE TELKAID TRANS شركة
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   26/02/2020 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
 STE شركة  اسم   : التسمية 

 TELKAID TRANS SARL
تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 
الشركة في 100.000 درهم مقسم الى 
درهم لكل   100 1000 حصة بقيمة 

حصة مملوكة كما يلي :
ح   :  JB454282 السعاعي  سالم 

500 حصة.
  JB367431 : الرويحا  الحسي  

500 حصة.
املقر  تحدد   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي للشركة في البنوا  :
انشاد   جماعة  تلقايد  دوار 

اشتوكة ايت باها.
الهدف االجتماعي : تبمل الشركة 

في مجال نقل العضائع لصالح الغير.
الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 
من طرف السيد سالم السعاعي رقم 

JB454282 .ب.وت
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
رقم  تحت  بانزكا   االبتدائية  لدى 

534 بتاريخ 02/03/2021.

210 P
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TIKADIWNE شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك وحيد
قرارات  محضر  على  بناء 
بتاريخ  املنبقد  الوحيد  الشريك 
ذات  تأسست شركة    08/02/2021
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد  

باالعتعارات التالية : 
االسم : شركة TIKADIWNE ذات 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد. 
البنوا  : دوار تغمرت جماعة ايت 

اسفن مركز انزي اقليم تزنيت.
الهدف : مفاوض و مقاول أشغال 

مختلفة أو العناء.
البمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادية التي من شأنها أ  تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

املدة : 99 سنة.
الشركة  مال  رأ1   : املــــال  رأ1 
ألف  إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 حصة قيمتها مئة   1000

لكل واحدة منها.
ابراهيم  السيد  عي    : التسيير 

امخاو كمسير للشركة 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت 
بتاريخ 02/03/2021 تحت رقم : 16.
211 P

 STE SUD EXTRA POWER
SARL

ICE. 002735280000039
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021/02/16
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE SUD EXTRA  : التسمية 

POWER Sarl
املقر االجتماعي : دوار سوالم ايت 

عميرة شتوكة ايت باها.
الهدف : بيع وتوزيع املواد الفالحية 

والطاقة الشمسية.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيير : مليكة بالصور.
املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 
31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 433 رقم  تحت  بانزكا   التجاري 
السجل  رقم   26/02/2020 بتاريخ 

التجاري 22569.
212 P

SYNAPPMO شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

بتاريخ و  عرفي  عقد   بمقت�سى 
20 ديسمبر 2019 تم تأسيس شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد سجلها التجاري رقم 46313  

ذات املميزات التالية : 
ش.م.م   SYNAPPMO  : التسمية 

ذات الشريك الوحيد.
شركة   : االجتماعي  املقر 
 BEMORE( االستشارية  بيمور 
ك2  البمارة   (CONSULTING
التاني  الحسن  شارع  االول  الطابق 

اكادير.
الرأسمال : 100.000 درهم.

التدبير  في  استشارات   : الهدف 
والتسيير.

احمد  بن  السيد   : الشركاء 
مصطفى.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
بن احمد مصطفى.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باكادير   التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم   تحت   2021/02/26 بتاريخ 

.98501
213 P

SYNAPPSHORE شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

وبتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
11 ديسمبر 2019 تم تأسيس شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد سجلها التجاري رقم 46159  

ذات املميزات التالية : 
   SYNAPPSHORE  : التسمية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

شركة   : االجتماعي  املقر 

 BEMORE( االستشارية  بيمور 

ك2  البمارة   (CONSULTING

التاني  الحسن  شارع  االول  الطابق 

اكادير.

الرأسمال : 100.000 درهم.

التدبير  في  استشارات   : الهدف 

والتسيير.

احمد  بن  السيد   : الشركاء 

مصطفى.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

بن احمد مصطفى.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باكادير   التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم   تحت   2021/02/12 بتاريخ 

.98302

214 P

Société SIMOLAY
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بدوار أوالد ععو

أوالد برحيل عمالة تارودانت

بتاريخ عرفي،  عقد   بمقت�سى 
القانو   وضع  تم  فبراير2021،   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

باملميزات   SIMOLAY املحدودة 

التالية :

الشركاء : 

الهادي  ععد  موالي  السيد 

سنة  مزداد  مغربي،  موالي،  أيت 

لعطاقة  الحامل   ،1984/08/20

  JC415551 رقم  الوطنية  التبريف 

أوالد  الشيخ  عي   بدوار  الساكن 

برحيل عمالة تارودانت.

املوضوع :

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :

نقل العضائع لحساب الغير. 

التسمية :

.SIMOLAY S.A.R.L شركة ذ.م.م

بدوار أوالد ععو     : املقر االجتماعي 

أوالد برحيل عمالة تارودانت.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة   100.000 الشركة ب 
درهم   100 1000حصة من فئة  إلى 

موزعة كتالي :
أيت  الهادي  ععد  موالي  السيد 

موالي 1000حصة اجتماعية.
املجموع 1000 حصة اجتماعية.

موالي السيد   :  التسيير 
عي  مسير  أيت موالي  الهادي  ععد 
للشركة ويلزمها بتوقيبه املنفرد ملدة 

غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.
األرباح : توزع األرباح الصافية ببد 
على  القانوني  لالحتياط   %5 خصم 
الشركة  في  حسب حصتهم  الشركاء 
أو تنقل من جديد إلى السنة املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 
تحث رقم السجل   2021 فبراير   11

التجاري 1443.
مقتطف من أجل اإلشهار

215 P

SOUSS CRN شركة
ش.م.م بشريك واحد 

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : بلوك د

رقم 369 حي الهدى أكادير
تـأسـيـس

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
خاص بتاريخ 2021/02/15 واملسجل 
تم وضع   2021/02/19 يوم  بأكادير 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

التالية :
داخل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.
منتجات  أنواع  جميع  تسويق 

األركا  الغذائية.
جميع  وتسويق  وتحويل  إنتاج 
والزيتو   األركا   زيوت  أنواع 

ومشتقاته.
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إنتاج وتصنيع وتسويق الزعفرا  
الطعية  النعاتات  أنواع  وجميع 

والبطرية.
تطوير وتسويق وتصدير منتجات 
املنتجات  على  القائمة  النظافة 

الطعيبية.
التمثيل التجاري لجميع الشركات 

الوطنية أو األجنبية.
والتوفير  والتأجير  والشراء  العيع 
شاملة،  القائمة  تكو   أ   ودو  
املواد  جميع  وتصدير  استيراد 

الغذائية و املنتجات.
تسويق جميع املنتجات املحلية.
تاجر مالبس الجاهزة للتسويق.

وشراء  عام  بشكل  التجارة 
واستيراد وتصدير وبيع بالجملة وشعه 
جملة أو إعادة بيع بالتجزئة لجميع 
واألصناف  الغذائية  واملواد  السلع 

الصناعية.
البمليات  جميع  البموم  وعلى 
والغير  البقارية  املالية،  التجارية 
البقارية التي لها عالقة معاشرة أو غير 
املعاشرة بأهداف املشار إليها والتي من 
شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

SOUSS CRN ش.م.م   : التسميــة 
بشريك واحد.

رقم  د،  بلوك   : االجتماعي  املقر 
369 حي الهدى أكادير.

الـــمــدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : الـرأسـمـال 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
كلها  ومسندة  نقدا  ومحررة  مكتتعة 

لفائدة السيدة شكا سناء.
إلى يناير  فاتح  من   :  الـسـنــة 

31 ديسمبر. 
يسير الشركة ملدة غير   : الـتـسـيـير 

محدودة السيدة شكا سناء.
 46391  : رقم  التجاري  السجل 

أكادير.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   2021 مار1   01 يوم 

.98519
بمثابة مقتطف وبيا 

216 P

 STE POLYWRAP MAROC

SERVICES
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   15/01/2021

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

 STE POLYWRAP  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 MAROC SERVICES SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

جميع  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

االشغال و العناء.

حي املحمدي   : الـمـقر االجـتـماعــي 
زنقة املتنبي اوالد تايمة تارودانت.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
 100.000   : الشركـــة  رأسمـــال 

درهم.
الكميري  السيد   : الـتسـيـيـــــــــر 

الوطنية  العطاقة  رقم  الرحيم  ععد 

 JC120988

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة  

يناير إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

   1413 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 10/02/2021.

217 P

NASEF CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي : شقة 

بمعنى السالم الطابق الثالث رقم 12 

تجزئة  عزيزو املحيطة تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1481

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم  فبراير2021   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NASEF : االقتضاء بمختصر تسميتها

. CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز :  االرشاد في 

ميدا  التسيير.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بمعنى السالم الطابق الثالث رقم 12 

تجزئة عزيزو املحيطة تارودانت.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
  100.000  : معلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
السيد احمد نصيف : 1000حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد نصيف : اوالد لغزال 

تارودانت.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيد احمد نصيف : اوالد لغزال 

تارودانت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتارودانت   االبتدائية 

01 مار1 2021 تحت رقم 186.
218 P

CABINET JCE
AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

OMYWAN TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للبقد  طعقا 
2021/02/18 بايت ملول تم تأسيس 
دات  محدودة  املسؤولية  شركة 

شريك وحيد بالخصائص التالية :
 OMYWAN TRANS  : االسم 

SARL AU
الهدف :

 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE

 MARCHANDISES POUR LE
.COMPTE D’AUTRUI

 100.000  : املجموعة  رأسمال 
درهم.

التسيير : السيد  اسقيريعة امي .
مكرر   29 رقم   : االجتماعي  املقر 
الدشيرة  املر1  حي   221 زنقة 

الجهادية.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
  516 رقم  تحت  النزكا   االبتدائية 

بتاريخ 2021/03/01.
219 P

 SOCIETE HANNA
IMMOBILIERS ANIMATEUR

S.A.R.L. A.U
 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 100.000,00 Dhs
 Adresse : DOUAR AZOUARIQ
 COMUNE LAQSABI PROVINCE

GUELMIM
ICE : 002745587000043

تـــأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،11/02/2021
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :
ايموبيليي  شركة حانا   : التسمية 

أنيماتور.
أزواريك  دوار   : االجتماعي  املقر 

القصابي كلميم.
درهم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
أو  متنوعة  أعمال   : الهدف 

إنشاءات.
الشــــــــــــــركاء : 

سيفر سبيد 1000 حصة.
املسير القانوني : سيفر سبيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  كلميم  االبتدائية 
01/03/2021  تحت رقم 85/2021. 
220 P
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ايموفيلت
IMMOWELT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

في  املؤرخ  للبقد  طعقا 
11/01/2020 تم تأسيس شركة ذات  
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
االسم : ايموفيلت.

الهدف : اإلنباش البقاري. 
 100.000  : املجموع  رأسمال 

درهم.
التسيير : 

لعطاقة  الحامل  النفات  رحال 
  W9169 رقم  الوطنية  التبريف 
بركة رقم  بن  املهدي  الساكن شارع 

60 رياض السالم اكادير.
حدوش  الحميد  ععد  السيد 
  J134 الحامل للعطاقة الوطنية رقم 
الساكن بقطاع ت رقم 48 حي فونتي 

اكادير.
السيد ععدالرحيم االمي  الحامل 
للعطاقة الوطنية E385343 الساكن 
حي الشرف   102 بلوك   116 ب رقم 

اكادير.
املقر االجتماعي : اقامة هعة عمارة 
يوليوز   9 ب ملتقى شارع املقاومة و 

اكادير.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  90449 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ 2020/06/23.
والتسجيل بالسجل التجاري لدى 

نفس املحكمة تحت رقم 43161.
221 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL :0673219430- 0640109989

STE JT ISRAS
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   2021/02/19 بطانطا  
دات  لشركة  األسا�سي  النظام 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي : 

STE JT ISRAS S.A.R.L : التسمية
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
اشغال مختلفة او العناء.

 263 04 رقم  : بلوك  مقر الشركة 
حي البرب ازرو ايت ملول.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يعلغ   : الشركة  رأسمال 
إلى  درهم مقسم   100.000 الشركة 
1000 حصة ذات 100 درهم كقيمة 
ومدفوعة  مكتتعة  الواحدة،  لحصة 
للشريك  ومخصصة  كليا  القيمة 

اآلتي : 
السيد توفيق جمال 1000 حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

توفيق جمال ملدة غير محدودة 
كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا   
رقم  تحت   2021/02/24 بتاريخ 
بالسجل  واملسجلة   485/2020

التجاري تحت رقم 22549.
للخالصة والعيا 

املسير

222 P

STE KAFRUIT MAROC
 SARL A.U

تأسيس شركة ذا ت الشريك الوحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تم وضع  باكادير،   2021 فبراير   11
املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية ذات الخصائص التالية :
 STE KAFRUIT  : التسمية 

 MAROC SARL A.U
والخضر  الفواكه  بيع   : الهدف 
واملنتوجات الفالحية - النقل الوطني 

والدولي لحسا ب الغير.
حي   : املؤقت  االجتماعي  املقر 
11 زنقة السا قية أوالد  الشرارد رقم 

تايمة.

معلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة كلها في ملك السيد ععد املجيد 

خاي.
املدة : 99 سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 
السيد الوحيد  الشريك   طرف 
ععد املجيد خا ي ملدة غير محدودة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
  2021 فبرا ير   23 بتارودانت بتاريخ 

تحت رقم 160.
223 P

 STE STE MAKERS SUD
COMPANY

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ في  
تمت صياغة القانو    2020/11/22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :
التسمية : الشركة تحمل اسم

 STE MAKERS SUD  
 COMPANY SARL

وتوزيع  بيع   : االجتماعي  الهدف 
املنتجات الغذائية والزراعية.

 29 رقم  كراج   : املقراالجتماعي 
ايت  البيو   شارع  بوطالبي  قسارية 

ملول.
املدة : محددة في 99 سنة.

معلغ  في  محدد   : الرأسمال 
حصة   100 إلى  مقسم   100.000
للحصة  درهم   100 اجتماعية 

الواحدة مقسمة كما يلي :
اطال�سي ععد هللا 500 حصة.

مصطفى الشقرماني 500حصة.
تعدأمن فاتح   : السنةاالجتماعية 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 
فبراير   19 املحكمة التجارية باكادير 

2021 تحت رقم 22509.
مقتطف قصداالشهار

224 P

STE ECONO FOOD
SARL

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE ECONO  : التجاري  االسم 

FOOD SARL
111 حي الحرفيي   : رقم  البنوا  

الحي الصناعي ايت ملول.
املهام : تصنيع وتوزيع الحلويات. 

 100.000  : الشركة  مال  رأ1 
درهم.

التسيير : 
ومسير  مشارك  محمد  اوالقائد 

للشركة.
مشارك   : موحى  ايت  ععدالبزيز 

ومسير للشركة.
تم اإليداع القانو  األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
تحت   11/02/2021 بتاريخ  انزكا  
رقم 404 والسجل التجاري تحت رقم 

.22451
225 P

 Top compta

شركة سينياتور جور أي نوي  
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم 
املقر االجتماعي : مقيمة لدى/ شقة 
رقم 41 عمارة افرا  3 شارع الحسن 

الثاني اكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021/02/10 املسجل باكادير بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2021/02/11

باملواصفات التالية :
التسمية : سينياتور جور أي نوي.
تدبير   : االجتماعي  الغرض 
الصناعي  او  التجاري  االستغالل 
او  املدنية  للخدمات  الفالحي  او 

البسكرية. 
لدى/  مقيمة   : االجتماعي  املقر 
شارع   3 عمارة افرا    41 شقة رقم 

الحسن الثاني اكادير.
املدة : 99 سنة. 

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للواحدة.
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إلى يناير   01 من   : املالية   السنة 
31 ديسمبر من كل سنة. 

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد الحسي  لبرهيمي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 98414 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 24/02/2021.
226 P

شركة اوشاح دروكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد 
رأ1 مالهــا : 100.000 درهــم

املقر االجتمــاعي : الطابق االول
رقم 459 حي ادرار تكوين أكادير

بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ تـم 
وضـع قانو  تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية التاليــة :
االســـم : اوشاح دروكري ش م م.

املوضـوع : بيع البقاقير.
ابتداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري.
 100.000  : الشركـة  مال  رأ1 
حصة من   1000 درهــم مقسمة الى 
مسجلة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كالتالي :
 1000 محمد  اوشاح  السيد 

حصة.
الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

مـن طرف السيد اوشاح محمد.
بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
باكادير  التجارية  باملحكمــة  الضعط 
رقـم  تحت   2020/11/03 بتاريخ 

.96946
بمثابة مقتطف وبيــا  

227 P

شركة اوني كالي
ش.م.م بشريك وحيد      

 شقة رقم 01 الطابق االول لبزيب 
شارع محمد الساد1 القليبة ايت 

ملول
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
9 فبراير 2021 تمت صياغة القانو  
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

التجارة   : االجتماعي  الغرض 

االلكترونية للمنتوجات املختلفة. 

كالي  اوني  شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

 01 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

محمد  شارع  لبزيب  االول  الطابق 

الساد1 القليبة ايت ملول.              

املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجتماعية : 

درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 

الحسي  سافع 1000 حصة. 

التسيير:  الشركة مسيرة من طرف 

الحسي   السيد  الوحيد  الشريك 

محدودة  غير  ملدة  وذلك  سافع 

العنكي  التوقيبي   له كل من  ويبود 

واالجتماعي. 

الفصل16  حسب  توزع  األرباح: 

من القانو  األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  عدد  تحت  بانزكا   االبتدائية 

433/2021  بتاريخ 18 فبراير 2021.
مقتطف قصد اإلشهار 

228 P

شركة ب س اس تكنولوجي
ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال اجتماعي قدره 100.000 

درهم
دار بن الشيخ تمسية ايت ملول 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 10 فبراير 2021 تمت صياغة 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 

الغرض االجتماعي: إصالح وصيانة 

جميع أنواع األجهزة املكتعاتية . 

ا1   1 ب  شركة   : التسمية 

تكنولوجي  ش.م.م بشريك وحيد. 

الشيخ  بن  دار  االجتماعي:  املقر 

تمسية ايت ملول. 

املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجتماعية : 
درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 
الحسن املساعد 1000 حصة. 

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
ملدة  وذلك  املساعد  الحسن  السيد 
غير محدودة حيث يبود إليه كل من 

التوقيبي  العنكي واالجتماعي.
 16 توزع حسب الفصل  األرباح: 

من القانو  األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بانزكا    االبتدائية 
453/2021  بتاريخ 19 فبراير 2021.

مقتطف قصد اإلشهار 

229 P

شركة فريتيب لوجيستيك
ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال قدره 100.000 درهم
بلوك او رقم 226  حي ادمي  ايت 

ملول،  انزكا   
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
8 فبراير 2021 تمت صياغة القانو  
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
الغرض االجتماعي : نقل العضائع  

لفائدة الغير. 
فريتيب  شركة   : التسمية 

لوجيستيك  ش.م.م بشريك وحيد.
املقر االجتماعي: بلوك او رقم 226  

حي ادمي  ايت ملول  انزكا .
املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجتماعية : 
درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 
حفيظ الطويلب 1000 حصة. 

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف الشريك الوحيد السيد حفيظ 
الطويلب ملدة غير محدودة و يبود له 
كل من التوقيبي  العنكي و االجتماعي. 

الفصل16  حسب  توزع  األرباح: 
من القانو  األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بانزكا    االبتدائية 
454/2021  بتاريخ 19 فبراير 2021.

مقتطف قصد اإلشهار

230 P

شركة أكا أي أند سكين سانتر
شركة مدنية مهنية      

 عمارة افرا  2 شقة رقم 48 شارع 
الحسن الثاني أكادير 

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
9 فبراير 2021 تمت صياغة القانو  
األسا�سي لشركة مدنية مهنية   ذات 

الخصائص التالية : 
طبي  مركز  االجتماعي:  الغرض 

آلمراض البيو  والجلد. 
التسمية :  شركة أكا أي أند سكي  

سانتر  شركة مدنية مهنية.
 2 عمارة افرا    : املقر االجتماعي 
الثاني  الحسن  شارع   48 رقم  شقة 

أكادير.                  
املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجتماعية : 
درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 
 خالدي حسناء 500 حصة ؛
أجدكار سليما  500 حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
وأجدكار  حسناء  خالدي  طرف 
محدودة  غير  ملدة  ودلك   سليما   
والتوقيع العنكي يبود بصفة منفصلة 

للمسيرين أعاله. 
الفصل15  حسب  توزع  األرباح: 

من القانو  األسا�سي للشركة.
مقتطف قصد اإلشهار 

231 P

مدرسة اريج املعرفة الخاصة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
ببيوكرا  املسجل   ،2021 فبراير   16
تكونت   2021 فبراير   19 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
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مسماة: مدرسة اريج املبرفة الخاصة 
مقرها  درهم   1.000.000 رأسمالها 
االجتماعي : مركز سيدي بيبي. سيدي 

بيبي اشتوكة ايت باها.
الهدف االجتماعي : 

التبليم  االبتدائي،  التبليم 
الثانوي السلك االول والثاني ؛

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
البقارية،  التجارية،  الصناعية، 
أو  معاشرة  بصفة  املتبلقة  املالية، 
غير معاشرة كلها أو جلها بالبمليات 
أ   شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.
املقر االجتماعي : مركز سيدي بيبي 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
 1.000.000 الشركة:  رأسمال   
درهم مقسم إلى 10.000 حصة 100 

درهم لكل حصة مقسمة كما يلي :
السيد بناحو  ملود 2500 حصة ؛

 2500 ابراهيم  بناحو  السيد 
حصة ؛

 2500 هللا  ععد  بناحو  السيد 
حصة ؛

السيد بناحو بلقاسم 2500 حصة.
السيد  طرف  من  الشركة:  تسير 
الوحيد  املسير  بصفته  ملود،  بناحو 
بإمضاء  محدودة  غير  ملدة  لشركة  
العنكية  املبامالت  لجميع  فردي 

واإلدارية لشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 
فبراير   26 االبتدائية بانزكا  بتاريخ  

2021 تحت رقم 435.
تم   : التجاري  بالسجل  التقيد 
بتاريخ   بانزكا   االبتدائية  باملحكمة 

26 فبراير 2021 تحت رقم 22513.
232 P

اكانوف
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2021 فبراير   15
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص  الشريك  

التالية :

الـتـسـميـــــــــــــــة : اكانوف.

:  شركة دات املسؤولية  الشكل  

املحدودة الشريك الوحيد .

الـمـوضـــــوع : انشاء وتطوير البرامج 

الحاسوبية و بيع االالت االلكترونية 

واملبلوماتية. 
 3 الطابق  رقم   :  الـمـقر االجـتـماعــي 

عياض  القا�سي  شارع   65 عمارة 

امسرنات -  اكادير.

مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسها.
رأسمـــال الشركـــة : 100.000 درهم 

مقسم على 1000 حصة من فئة 100 

درهم  كلها  للسيد خالد تايلوب.

األربــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسعة % 5 

من األرباح لالحتياط القانوني والعاقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد. 

من  الشركة  تسير   : التسيير 

خالد تايلوب مع كل   : طرف السيد 

صالحيات االمضاء.

السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنعـــــر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  باكادير  التجارية   املحكمة 

26 فبراير 2021 تحت رقم 98512.

233 P

عمرشا لألشغال
م.م. م. ش.و

تأسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس   2021 فبراير   15

»عمرشا لألشغال« .م.م. م. ش.و.

هدفها : اعمال التجارة الحرة.                                        

البنوا : ببي  الشيخ أوالد برحيل 

تارودانت.
درهم موزعة   100.000 رأسمالها 

حصة  كل  قيمة  حصة   1000 إلى 

100درهم. 

تم تبيي  السيدة الشاوي حسناء 

غير  ملدة  للشركة  واملوقع  كمسير 

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

اإليضاحي  التجاري   السجل 
رقم 1483.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1  فاتح  بتاريخ  ألكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 119. 

234 P

شركة اوبتيك الدراركة
ش.م.م

برأسمال اجتماعي قدره 100.000 

درهم
رقم 41 حي الهنا بلوك أ دراركة 

اكادير 

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
24 سبتمبر 2020 تمت صياغة القانو  

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  ذات الخصائص التالية : 

بيع اللوازم    : الغرض االجتماعي 

واألدوات العصرية بالتقسيط. 

التسمية :  شركة  اوبتيك الدراركة  

ش.م.م. 
41 حي الهنا  املقر االجتماعي: رقم 

بلوك أ دراركة اكادير.

املدة : حددت في 99 سنة. 

 الرأسمال والحصص االجتماعية : 

درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 

 جمالي أحمد 500 حصة ؛
ريحاني حمزة 500 حصة. 

 التسيير: الشركة مسيرة من طرف 

السيد جمالي أحمد حيث يبود إليه 

كل من التوقيبي  العنكي و االجتماعي 

وذلك ملدة غير محدودة.

 22 توزع حسب الفصل  األرباح: 

من القانو  األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  عدد  تحت  بأكادير  التجارية 

2021/98429 بتاريخ 22 فبراير 2021.
مقتطف قصد اإلشهار

235 P

 STE  TRAVAUX EZ ZAIM

PRO
 SARL A.U

إعـال  عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة   تأسيس  تم   2021 يناير   21

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :

 STE TRAVAUX EZ  : التسمية 

.»ZAIM PRO   »SARL A.U

الحساني  الحي   : االجتماعي  املقر 
زنقة املشيل الرقم 11 -  طانطا .

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.

:  أشغال العناء. الهدف 

الشركاء : الزعيم بوععيد، مغربي، 

 ،1958 يناير  فاتح  بتاريخ   مزداد 

.J156863 ب.ت.و رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

الزعيم بوععيد   ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

فبراير   3 بتاريخ  بالسمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2199.

236 P

 أمباال طرونس
ش.م.م.ش.و

IMPALA TRANS SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   15

ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :

التسمية : »أمعاال طرونس«.

مقاول في نقل العضائع    : الهدف 

لحساب الغير. 
املقر االجتماعي : رقم 13، بلوك أ، 

حي السالم ايت ايبزة ، تارودانت.

املدة: 99 سنة.
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درهم   100.000 الرأسمال 
1000 حصة اجتماعية  مقسمة على 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :
السيد صعارمباد.

التسيير: يتبهد بتسيير الشركة إلى 
 ، السيد صعارمباد ملدة غير محددة 

أما التوقيع فينسب له.
2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 2021 فبراير   24 بتاريخ  عتارودانت 
التجاري  والسجل   ،165 رقم  تحت 
رقم 1469.                                                                             

للخالصة و العيا 
عن املسير

237 P

STE ZAKHAR TRANS
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
شركة  تأسيس  تم   2021 يناير   2
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

مميزتها كالتالي : 
  ZAKHAR TRANS  : التسمية 

ش.م.م ذات شريك واحد.
السلع  نقل    : االجتماعي  الهدف 

محليا و دوليا لحساب الغير.
مكرر   19 رقم   : االجتماعي  املقر 
الداخلة  تمديد  زكرياء  أحمد  شارع 

أكادير.
املدة : 99 سنة.

100000 درهم موزع   : الرأسمال 
1000 حصة اجتماعية من فئة 100 

درهم للحصة.
التسيير : يسير الشركة السيد بدر 

الدين بزي.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.  
ثم اإليداع القانوني لهذا البقد   
املحكمة  لهيئة  الضعط  بكتابة 
  98312 رقم  تحت  باكادير  التجارية 
والسجل التجاري رقم 46239 بتاريخ 

11 فبراير 2021.
من أجل النسخ و العيا 

238 P

PHARMACIE IGUIDAR
sarl a.u

رأسمالها  100000درهم
املقر االجتماعي : دوار اكيدار حي 
النسيم رقم 84 جماعة الدراركة 

اكادير
 إعال  عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
إحداث  تم   ،2021 يناير   21 بتاريخ 
بشريك  ش.م.م  األسا�سي  القانو  
للبقد،  املوقبة  طرف  من  وحيد 

خصائصها كالتالي :
 PHARMACIE  : التسمية 

.IGUIDAR
دوار اكيدار حي   : املقر اإلجتماعي 
الدراركة  جماعة   84 رقم  النسيم 

اكادير.
الهدف اإلجتماعي : الصيدلة.

رأسمال الشركة حدد في : 100000 
)1000) حصة  درهم مقسم إلى ألف 
درهم للحصة الواحدة   100 من فئة 

تملكها كاملة السيدة ليلى البدراوي.
ليلى  السيدة  عينت   : التسيير 
البدراوي مسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر .
املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2
املحكمة التجارية باكادير بتاريخ فاتح 
 98524 رقم  تحت  م   2021 مار1 

السجل التجاري: 46395.
239 P

FIDUCIAIRE AMIZA

   BOUHDOUNE OPTIQUE 
 SARL a.u

رأسمال الشركة  :  100.000درهم
  - ICE : 002735472000093

RC : 46405
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
 ،2021 فبراير  فاتح  بتاريخ  باكادير  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة  باملواصفات التالية :

 BOUHDOUNE  : التسمية 
.OPTIQUE

الهدف :  نضارتي.
املقر االجتماعي :  محل الكائن بحي 

اكروفلو1 اورير   اكادير.
املدة : 99 سنة.

يناير   01 : من  السنة االجتماعية 
إلى 31 دجنبر.

رأسمال الشركة : 100.000   درهم  
حصة اجتماعية    1000 إلى  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل  واحدة.
الباقل  السيدة   تبي   التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة   هجر، 

محدودة. 
التوقيع  مهمة  إسناد   : التوقيع 
واإلدارية  العنكية  الوتاءق  جميع 

للسيدة بوحدو  مريم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
باكادير   التجارية  باملحكمة  الضعط 
تحت الـــرقم  مار20211    20 بتاريخ 
التجاري  بالسجل  ومسجلة   98534

في نفس اليوم تحت الرقم 46405.
240 P

NGTECA
S.A.R.L

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  ثم   2021 فبراير   9
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 .NGTECA S.A.R.L :  االسم

هدف الشركة : استيراد و تصدير 
الطاقات  واليات  مبدات  وتوزيع 

املتجددة.
املدة : محددة في 99 سنة.

معلغ  في  محدد   : الراسمال 
  1000 الى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها للسيدة اتعير 

سناء 1000  حصة.
السيدة   تبيي   تم    : التسير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  سناء  اتعير 
صالحية  إعطائها  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء اإلداري و العنكي.

لتكوين  يتم اقتطاع 5%   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية باكادير تحت رقم 

98533 بتاريخ 2 مار1 2021.
للخالصة والتذكير

قعال حسن

241 P

DIVA FISH
S.A.R.L

املقر االجتماعي: رقم 111 شارع 

املقاومة املركب الريا�سي الطابق 
التاني ايت ملول

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  ثم   2021 فبراير   11

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

.DIVA FISH  S.A.R.L :  االسم

هدف الشركة : بيع االسماك.

املدة : محددة في 99 سنة.

معلغ  في  محدد   : الراسمال 

  1000 الى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 : كالتالي  اكتتابها  تم  قد  الواحدة 

حصة   610 بناصر  معارك  للسيد 

وللسيد رضا الشوكي 330 حصة.

تبيي  السيد معارك  تم    : التسير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بناصر 

محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء 

اإلداري والعنكي.

لتكوين  يتم اقتطاع 5%   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضعط لدى املحكمة 

 506 رقم  تحت  بانزكا   االبتدائية 

بتاريخ 26 فبراير 2021.
للخالصة والتذكير

قعال حسن

242 P
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 STE OUHASSOU
EQUIPEMENTS

sarl a.u
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 11 طريق 
ادميم زنقة واد املخاز  ايت ملول
 إعال  عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم إحداث   ،2021 فبراير   22 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
خصائصها  من طرف املوقع للبقد، 

كالتالي :
 OUHASSOU  : التسمية 

.EQUIPEMENTS
طريق   11 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

ادميم زنقة واد املخاز  ايت ملول.
وبيع  شراء   : اإلجتماعي  الهدف 
جميع املبدات الفالحية و الشمسية.

رأسمال الشركة حدد في : 100.000 
درهم مقسم إلى ألف حصة من فئة 
يملكها  الواحدة  للحصة  درهم   100

كاملة السيد الحسي  احسو.
الحسي   السيد  عي    : التسيير 
احسو مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر .
املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية   املحكمة 
 -  531 رقم  تحت   2021 مار1   2

السجل التجاري 22599.
243 P

 SOCIETE BRAYEM
PROTECTION

SARL A A.U 
CONSTITUTION

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد
رأسمالها 000 100 درهم

املقر االجتماعي رقم 62 بلوك ف8 
حي الداخلة اكادير

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم انجاز القانو    2020 فاتح دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

 SOCIÉTÉ  BRAYEM  : التسمية 

PROTECTION  SARL A A.U

غرض الشركة : 

األمن الخاص/ أعمال البستنة ؛

التي  البمليات  انجاز كل  وعموما 

معاشرة  غير  أو  معاشرة  عالقة  لها 

بالبمليات املذكورة والتي من شانها 

أ  تساهم في تنمية الشركة.

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري. 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم     100000 معلغ  في  الشركة 

مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائدة كل من : 

 1000 السيدةادريس ايت ابرايم 

حصة.

ايت  ادريس  السيد  تبيي   تم 

للشركة  مع تحمله  ابرايم   كمسير  
القانو   حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
التجاري  املحكمة  لدى  الضعط 

باكادير بتاريخ  16 فبراير 2021  تحت 
رقم 98344.
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STE AL MAWID TOURS
SARL AU

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   2021 يناير   18 بتاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات التالية :

 AL MAWID TOURS « التسمية

» ش.م.م ذات شريك واحد.                                       

املستخدمي   نقل   : الهدف 

لحساب الغير.

املسيرة  شارع   : االجتماعي  املقر 

دوار اخربا  التمسية آيت ملول.  
رأ1 املال االجتماعي  :  100.000  

1000حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد  امبيطي الحسي .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

اإلمضاء  وتخويله  الحسي   امبيطي 

املنفرد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

2 - وتم اإليداع القانوني لهذا البقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضعط  بكتابة 

 402 رقم  تحت  بانزكا   االبتدائية 

والسجل التجاري رقم 22455  بتاريخ 

11 فبراير 2021.
من اجل النسخة والعيا 
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شركة نيكست بيرو                 

شركة ذات املسؤولية املحدودة    

رأسمالها 000 100 درهم 

املقر االجتماعي : عمارة ف الحي 

املحمدي اكادير

بمقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 

5 يناير 2021 املسجل باكادير بتاريخ 

اثره  وتأسست على   2021 يناير   13

شركة ذات املسؤولية املحدودة على 

الشكل التالي : 

االسم : شركة نيكست بيرو                          

الغرض االجتماعي : نقل االموال / 

تاجر االدوات وتجهيزات املكتب.      

عمارة ف الحي   : املقر االجتماعي 

املحمدي اكادير.        

املدة االجتماعية :  99 سنة 

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 100 درهم للواحدة. 

يناير   01 : من  السنة االجتماعية 

الى 31 دجنبر من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد علي كردود.

باملحكمة   : القانوني  االيداع 

 98251 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 9 فبراير 2021.
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شركة مطاهري ترانس                
شركة ذات املسؤولية املحدودة    

رأسمالها 000 100 درهم 
املقر االجتماعي : شقة 14 املنطقة 3 

اقامة اترا  امي وادار اكادير
بمقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
باكادير  املسجل   2021 فبراير   11
بتاريخ 23 فبراير 2021 وتأسست على 
اثره شركة ذات املسؤولية املحدودة 

على الشكل التالي : 
االسم : شركة مطاهري ترانس.                         
الغرض االجتماعي : نقل العضائع 

لفائدة الغير.     
 املقر االجتماعي : شقة 14 املنطقة 3 

اقامة اترا  امي وادار اكادير.   
املدة االجتماعية :  99 سنة. 

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 
حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة 100 درهم للواحدة. 
يناير   01 : من  السنة االجتماعية 

الى 31 دجنبر من كل سنة. 
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة فاطمة الزهراء مطاهري.
باملحكمة   : القانوني  االيداع 
 98513 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 26 فبراير 2021.
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 STÉ BOUJIHA FRERES
TRANSPORT

 SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 000 15 درهم

املقر االجتماعي : دوار اكشتيم املهارة 
عمالة تارودانت

املبتبر  الجماعي  القرار  بمقت�سى 
للشركاء  استثنائي  عام  بمثابة جمع 
قرر شركاء   2021 فبراير   11 بتاريخ 
 BOUJIHA FRERES« شركة 
ش.م.م رأ1 مالها   »  TRANSPORT

000 15 درهم، ما يلي :
نقل األسهم من :

 : عمر بوحيها إلى السيد   : السيد 
رشيد بوحيها.
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استقالة السيد : عمر بوحيها.
تبيي  السيد: رشيد بوحيها مسير 

للشركة و يلزمها بتوقيبه املنفرد ملدة 

غير محددة

 08 وقد ثم تبديل الفصول.01 و 

و 11 و 18 من القانو  األسا�سي

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

تحت   2021 فبراير   25 بتارودانت 
رقم 112.

مختصر لغاية النشر
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 SOCIETE BRICO-AUTO

 OUADNOUN SARL
 Société à responsabilité limitée

 associé

 Siège social : AVENUE LA

 MARCHE VERTE N°409

GUELMIM

 RC:2321 ICE:

 002238952000054  IF:

34398350

تبديالت قانونية
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

بتاريخ  الشركة  بمقر  املنبقد 

2021/02/22، قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

من أسهم  النهائي لجزء  العيع   (1

الشركة.

حصة من حصص   500 بيع  تم 

الخاصة  ؛  السائب  رضوا   السيد 

للسيد  نو   واد  أوطو  بريكو  بشركة 

ععد هللا بيروك .

تغيير الشكل القانوني. 

تحويل الشكل القانوني من شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

املحدودة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/18.
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 STE ASSURANCES
ATLANTIQUE MENARA

SARL AU
البرفي  البقد  بمقت�سى 
ثم  والدي   09/01/2020 بتاريخ 
بشركة تغييرات  إحداث   بموجعه 

 ASSURANCES ATLANTIQUE«
ذات مسؤولية  شركة   »  MENARA
رأسمالها   وحيد  بشريك  محدودة 
هو  االجتماعي  مقرها  و   .100.000
الطابق الخامس  بلوك أ،   ،11 شقة 
الكريم  ععد  شارع   ،113 رقم 

الخطابي، كيليز، مراكش.
حيث اتفق على مايلي :

اكعاني  زكريا  السيد  عزل   •
وظائفه  من   ZAKARIA AGNABI
باإلضافة   ، كممثل مسؤول للشركة 

إلى منصعه كمدير مشارك.
اجتماعية  حصة   500 تفويت   •
محمد  الطاهري  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد شواد يقي .
للشركة  التجاري  االسم  تغيير   •
 ASSURANCES ATLANTIQUE. ب 

MED
• نقل املقر االجتماعي للشركة الى 
رانية  اقامة  التعاري  جابر  ابي  شارع 
االول  الطابق  الطابق   20 الشقة 

طنجة.
محمد  الطاهري  السيد  تبيي    •
شواد  والسيد  يقي   شواد  والسيد 
عمر في منصب مسير للشركة السيد 
ملدة غير محدودة مع التوقيع بشكل 
منفرد في جميع البقود والحسابات 

العنكية للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   •
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 
مسؤولية محدودة متبددة الشركاء.

االسا�سي  القانو   تحيي    •
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم   -
 01/10/2020 في  بمراكش  التجارية 
تحت رقم 6169 وباملحكمة التجارية 
تحت رقم   04/02/2021 بطنجة في 

 .238989
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ALWAN
 SARL AU
RC : 6443  

تغييرات قانونية
بمقت�سى محضر جمع عام بتاريخ 

23/02/2021 تمت املوافقة على :
تفويت حصص السيد العكري   -
اجتماعية  حصة   1000 هشام 

لصالح السيد العكري عمر.
إستقالة السيد لحسن العكري   -

من منصعه كمسير للشركة.
بوملال  حنا   السيدة  تبيي    -

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.
- تحويل املقر اإلجتماعي من سوق 
الداخل،  املار�سي   46 رقم  السالم، 
أوالدتايمة إلى جنا  الرامي تفالكت 

تارودانت
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
 : بتاريخ   181 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   01/03/2021

هو:6443 .  
251 P

SOCIETE LATIKI
SNC

 AVENUE IBN ROCHD
 IMMEUBLE AICHATOU 1,
 ETAGE 3, APPARTEMENT 6

GUELMIM
البام  الجمع   قرار  بمقت�سى 
فبراير   22 االستثنائي املنبقد بتاريخ 
أعاله،  املدو   الشركة  بمقر   2021

تقرر ما يلي :
ابدار  الحسن  السيد  تنازل   -  1
بيبي الشافعي عن حصتهما  والسيد 
حصة   610 العالغة  الشركة  في 
الهاللي  السيد  لفائدة  اجتماعية 

احمد امي .
2 - تسير الشركة من طرف الهاللي 

احمد امي  ملدة غير محدودة.
3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
مار1   2 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021 تحت رقم 89/2021.
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AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74 GSM :

06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

SOUSS BUTON FER شركة
ش.م.م

قفل التصفية
املبتبر  الجماعي  القرار  بمقت�سى 

بمثابة جمع عام استثنائي بتاريخ 12 

الوحيد  الشريك  قرر   2015 يونيو 

 SOUSS BUTON FER لشركة  

درهم،   80.000 رأسمالها  ش.م.م 

591 زرايب أوالد بنونة  الكائنة برقم 
التجاري  السجل  رقم  تارودانت, 

1121 تارودانت ما يلي :

امليزانية  حسابات  على  املوافقة 

البمومية للتصفية.

إبراء ذمة املصفي.

إغالق تصفية الشركة

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   .2

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتارودانت في فاتح مار1 2021 تحت 

رقم 184.
مختصر لغاية النشر
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STE NAJMA IKHWA
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

)التصفية)

تصفية شركة
البام  الجمع  ملحضر  طعقا 

 11/02/2021 في  املؤرخ  االستثنائي 

ذات  شركة  حل  تقرر  ملول  بايت 

 STE NAJMA املحدودة  املسؤولية 

 IKHWA SARL AU

درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 

و عنوا  مقرها االجتماعي حي نجمة 
القليبة ايت ملول 

وحدد مقر الشركة كمقر للتصفية

هللا  ععد  البامري  السيد  عي   و 

كمصفي للشركة.



5567 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 483 رقم  تحت  بانزكا   االبتدائية 

بتاريخ 24/02/2021 
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شركة

 INTERPOLTRANS

 INTERNATIONAL
التشطيب النهائي للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 INTERPOLTRANS االستثنائي لشركة

يوم  املنبقد   ،INTERNATIONAL

2021/02/22 تقرر ما يلي

لشركة  النهائي  التشطيب 

 INTERPOLTRANS INTERNATIONAL

املقر  هو  التصفية  مقر  تحديد  تم  و 

تجزئة   131 بلوك د رقم  االجتماعي: 

السيد  وعي   املول  ايت  اركانة 

الضبيف محمد مصف للشركة.  

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الضعط باملحكمة االبتدائية النزكا  

تحت رقم 511 يوم 2021/03/01.
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 STE » JIMINOR « SARL
 Siège social : DR OLD BELAID

OLD BERHIL

Tél/ 05 28 53 17 79

DISSOLUTION

الجمع  محضر  بمقت�سى 

في  املنبقد  البادي  الغير  البام 

03/01/2019 ثم بموجعه :

في  للشركة ووضبها  نهائي  حل   •

تصفية 

الهدوم نوردين مصفية  تبيي    •

للشركة .

دوار  في  التصفية  مقر  تثبيت   •

أوالد بلبيد أوالد برحيل تارودانت 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم   -

 13/11/2020 بتارودانت  التجارية 

تحت رقم 1468.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE CONSULT FRUITS
رأسمالها 100.000 درهم

 SIEGE SOCIAL: C STE FOMAN A
 4 IMM OUBIDAR ANGLE RUE

PRESIDENT BEKKAY
 ET HAJJ AHMED AKHNOUCH 

AGADIR
فسخ الشركة مسعقا

بمقت�سى عقد عرفي للجمع البام 
قرر   01/03/2021 يوم  البادي  غير 
 CONSULT الشريك الوحيد لشركة 

FRUITS مايلي :
- فسخ الشركة مسعقا. 

مبلوم  خاليد  السيد  تبيي    -
مصفي للشركة.

 : ب  التصفية  مقر  تحديد   -
 SIEGE SOCIAL: C STE FOMAN
 A 4 IMM OUBIDAR ANGLE RUE
 PRESIDENT BEKKAY ET HAJJ

AHMED AKHNOUCH AGADIR
باملحكمة  الـقـانوني  اإليـداع  تـم 
 98511 رقم  التجارية بأكادير تحـت  

بتاريخ 01/03/2021. 
االقتطاف والعيا 

احمد زهور
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DAAIF TRANSPORT شركة
التشطيب النهائي للشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 
 DAAIF لشركة  االستثنائي  البام 
يوم  املنبقد   TRANSPORT

2021/02/22 تقرر ما يلي : 
 DAAIF التشطيب النهائي لشركة 
مقر  تحديد  تم  و   TRANSPORT
دوار   : التصفية هو املقر االجتماعي 
السيد  عي   و  ملول  ايت  التمسية 

الضبيف الحسن مصف للشركة.  
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية النزكا  

تحت رقم 518 يوم 2021/03/01
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BO LOISIR MAROC
SARL

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
15/01/2021 اكادير قررت الجمبية 
 BO لشركة  االستثنائية  البامة 

LOISIR MAROC SARL مايلي : 
اإلنهاء املعكر للشركة.

عمر  السيد   : املصفي  تبيي  
الوطنية رقم  للعطاقة  الحامل  أمي  

. MC82982
محل بالطابق   : عنوا  التصفية 
األول دوار تمراغت حي تسالوين اورير 

أكادير.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 24/02/2021 في  باكادير  التجارية 

تحت رقم 122 .
259 P

» 2.N.A. INOXPOL SARL «
Dissolution

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   10 في  املنبقد  البادي  الغير 

2021 تم بموجعه :
• حل مسعق للشركة ووضبها في 

تصفية 
حنا   وللش  السيدة  تبيي    •
 JB263911 رقم  الوطنية  بطاقتها 

مصفية للشركة .
• تثبيت مقر التصفية بحي النهضة 

1 رقم 1421 الداخلة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالداخلة في 25/02/2021 

تحت رقم 321. 
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 SOCIETE INTERVEGETAL
 SARL

رأسمالها : 800.000 درهم.
مقرها االجتماعي : متجر رقم 26 

قيسارية بوطالبي أيت ملول.
تحويل املقر االجتماعي

الشريك  قرار  محضر  بـمـوجـب 
الوحيد املؤرخ في 21/11/2020 تقرر 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
قيسارية بوطالبي   26 من متجر رقم 
أيت ملول الى املقر الجديد بالبنوا  
اوفيغجن  زنقة   28 رقم  التالي: 

املباريف الدار العيضاء.
القانو   من   5 الفصل  تبديل 
باملقر  املتبلق  للشركة  األسا�سي 

االجتماعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
هيئة  املحكمة  هيئة  لدى  الضعط 

املحكمة اإلبتدائية 
وذلك   2294 رقم  تحت  بإنزكا  

بتاريخ 22/12/2020 . 
حرر بأكادير في 03/03/2021

من اجل النسخة والعيا 
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CONTINU TRANS شركة
ش.م.م .ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : دوار بن 

عنفرجماعة القليبة عمالة انزكا  
ايت ملول.

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  حرر  البادي  الغير  البام 

 08/02/2021
قرر ما يلي :

يملكها  التي  حصة   330 تفويت 
السيد الويزة رضوا  لفائدة السيد 

زاكي املصطفى. 
يملكها  التي  حصة   330 تفويت 
السيد  لفائدة  ابراهيم  زادي  السيد 

زاكي املصطفى.
وبهذا التفويت للحصص املذكورة 
الجديد التقسيم  يصعح   أعاله، 

كما يلي:
 1000  : املصطفى  زاكي  السيد 

حصة 100.000 درهم
 100.000 1000 حصة   : املجموع 

درهم
املصطفى  زاكي  السيد  تأكيد   -

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

02/03/2021 ، تحت رقم 531.
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STÉ R.K TRADING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأسمال : 100.000

مقرها اإلجتماعي : رقم 1832 زنقة 
أنزي حي السالم أكادير

السجل التجاري رقم :36445 
بأكادير

البام  الجمع  محضر  إثر  على 
فبراير  فاتح  يوم  املوقع  اإلستثنائي 

2021 تم تقرير مايلي :
مجموع  بيع  عقد  على  املصادقة 
درهم   100.00 ب  حصة   500
كريم  للسيد:  واململوكة  للواحدة 
إكمي  خالد  السيد:  لفائدة  بوجديد 
21 من  و   8-7-6  : و تبديل الفصول 

القانو  األسا�سي للشركة.
املسير  مساعد  السيد  استقالة 
السيد: كريم بوجديد و تبيي  مساعد 

املسير الجديد السيد : خالد إكمي. -
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
2021 تحت  23 فبراير  بأكادير بتاريخ 

رقم: 98460.
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ديــوا  األستاذ مصطفى ايت عـعد الكــريـم
 موثـق بأكـاديـــر

»SRAY SKAIN« شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأ1 مال : 3.100.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 3626، شارع 

الرباط، الحي املحمدي، اكادير
تفويت حصص اجتماعية

تلقاه  توثيقي  عقـد  بمقت�سى 
األستاذ مصطفى ايت عـعد الكــريـم، 
نوفمبر   24 بتاريخ  بأكادير  موثق 
الطويل  إبراهيم  قام السيد   ،2020
بتـفويت كافة الحصص االجتماعية 
التي يملكها لفائدة  حصة)   1.100  (

السيد عمر البلو�سي. 
تلقاه  توثيقي  عقـد  بمقت�سى 
األستاذ مصطفى ايت عـعد الكــريـم، 
نوفمبر   24 بتاريخ  بأكادير  موثق 
2020، بمثابة جمع عام استثنائي تم 

املصادقة على مايلي :

تجديد مهام السيد عمر البلو�سي 
كمسير وحيد. 

الحصص  تفويت  على  املوافقة 
الطويل  إبراهيم  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد عمر البلو�سي. 
تغيير القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   2 بتاريخ  ألكادير  التجارية 
السجل   ،98526 تحت رقم   ،2021

التجاري رقم 40201. 
للخالصـــــة و الـنــــشـــــــــــــر

264 P

»STANDARD TECHNIQUE«
السجل التجاري : 35385 / أكادير

تبديــــــــــــــــــــــل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
الجمع  قرر   ،2021 فبراير   12
ذات  لشركة  االستثنائي  البام 
 STANDARD  « محدودة  مسؤولية 

TECHNIQUE« مايلي :  .
فوت السيد ابوبكر املنعهي جميع 
التي يملكها في  حصصه االجتماعية 
لكل  أي خمسمائة حصة،  الشركة، 
أشني   االغني  ععد  السيدين  من 
 250 أي  بالتساوي  املفتي  والحسن 

حصة اجتماعية لكل واحد منهما. 
اشطايش  يحيا  السيد  فوت   -
 500 حصة اجتماعية من بي    110
حصة التي يملكها في الشركة كما يلي: 
80 حصة لفائدة للسيد ععد االغني 
السيد  لفائدة  حصة   90 و  أشني  

الحسن املفتي. 
رأسمال  التفويت  هذا  وبموجب 
حصة   1000 من  املكو   الشركة 
اجتماعية محررة بالكامل و مقسمة 
بي  الشركاء كما يلي: السيد الحسن 
يحيا  السيد  حصة،   340 املفتي 
حصة و السيد ععد   330 اشطايش 

االغني أشني  330 حصة كذلك. 
استقالة السيد ابوبكر املنعهي من 
بدو  أي  التسيير ومغادرته للشركة، 
و تبيي  السيد   ، تحفظ وال متاببة 
آخر،  مسيرا  أشني   االغني  ععد 
للشركة ملدة غير محدودة، إلى جانب 

السيد يحيا اشطايش. 

تبديل القانو  األسا�سي للشركة 
حسب التغييرات السالفة الذكر. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
باكادير بتاريخ فاتح مار1 2021 تحت 

الرقم 98516 . 
 للنشر والعيا  

املسيرين 
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 PNEUMATIQUE ATLAS «
HOUARA

 SARL 
RC : 6231

تغييرات قانونية
بمقت�سى محضر جمع عام بتاريخ 

11/02/2021 تمت املوافقة على :
ععد  السيد  حصص  تفويت   -
اجتماعية  حصة   500 لبرج  املالك 

لصالح السيد إسماعيل الغعوري.
من  اإلجتماعي  املقر  تحويل   -
S/1312 طريق السوق أوالد تايمة إلى 
املحل الكائن بشارع محمد الساد1 

رقم 1 الحي الصناعي أيت ملول
 : ببنوا   للشركة  فرع  إضافة   -
شارع محمد الساد1 ، رقم A-1 الحي 

الصناعي أيت ملول
- تبيي  السيد إسماعيل الغعوري 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

من شريك واحد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
 : بتاريخ   182 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   01/03/2021

هو:6431 .  
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 PNEUMATIQUE ATLAS : 
 OULED TEIMA SARL

RC : 6499  
تغييرات قانونية

بمقت�سى محضر جمع عام بتأريخ 
11/02/2021 تمت املوافقة على :

ععد  السيد  حصص  تفويت   -
اجتماعية  حصة   500 لبرج  املالك 

لصالح السيد إسماعيل الغعوري.

- تبيي  السيد إسماعيل الغعوري 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

من شريك واحد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

 : بتاريخ   180 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   01/03/2021

هو: 6499 .  

267 P

AZUL CONSULTANT 

 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74 GSM :

06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

NEGOCIM  شركة
ش.م.م

املبتبر  الجماعي  القرار  بمقت�سى 

للشركاء  استثنائي  عام  بمثابة جمع 

شركاء  قرر  يناير2021،   20 بتاريخ 

NEGOCIM ش.م.م رأسمالها  شركة 

بالفرح  الكائنة  درهم،   1.000.000

حي باب زركا  بتارودانت رقم سجلها 

التجاري 5563 ما يلي :

حسن  مر�سي  السيد  استقالة   -

السيد  وتبيي   كمسير  مهامه  من 

للشركة مسيرا  محمد   مر�سي 

و تخويله اإلمضاء.

مجموع  تفويت  على  املصادقة   -

الحصص كالتالي : 

مر�سي  للسيد  حصة   9500  -

حسن لفائدة السيد مر�سي محمد.

تقرر تعني  تعبا للتغيرات أعاله،   -

القواني  األساسية الجديدة لشركة 

محدودة املسؤولية.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

2021 تحت  19 فبراير  بتارودانت في 

رقم 152.
مختصر لغاية النشر
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STE MOROCCO COOPVAL
SARL

RC 45413 AGADIR

إعال  عن تغيير
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

يوم 09/02/2021 تم االتفاق على ما 

يلي :

 100 من  حصة   300 تفويت 

درهم للحصة من السيد زراد املهدي  

وبذلك  لفائدة السيد زراد امليلودي. 

يملك  امليلودي  زراد  السيد  أصعح 

100 حصة.

من  املهدي   زراد  السيد  إقالة 

منصعه كمسير ثاني للشركة وتبيي  

وحد  كمسير  امليلودي  زراد  السيد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 25/02/2021 يوم  أكادير  التجارية 

تحت رقم 98491.
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Ste STE N.E.L MEDIA 
SARL

MODIFICATION
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم   15/02/2021 في  املنبقد 

بشركة  تغييرات  احدات  بموجعه 

»N.E.L MEDIA SARL« شركة ذات 

مسؤولية محدودة .

حيت قرر ما يلي :

اململوك  الحصص  تفويت جميع 

لصالح  اصحاد نورالدين   للسيدد   

السيد املرابط ابراهيم.

استقالة السيد اصحاد نورالدين  

من منصعه كمسير.

ابراهيم  املرابط  السيد  تبيي  

مسيرا وحيدا للشركة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.               

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19-02-2021 في  بأكادير   التجارية 

تحت  رقم 98416 .   
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شركة ماركة بالستيك
ش.م.م

برأسمال قدره : 100.000 درهم
قصعة الطاهر ايت ملول انزكا 

الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنبقد  االستثنائي  البام 
املصادقة  تمت   ،12/01/2021

باإلجماع على املقترحات اآلتية :
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
االجتماعية . قام السيد مهدب أحمد 
الحصص  من  املائة  في   50 بتفويت 
في  حصة    5.000 أي  له  اململوكة 

الشركة إلى السيد يونس البواد.
تمديد الغرض االجتماعي للشركة.

صناعة جميع انواع الصعاغات.
صناعة مواد ولوازم التلفيف.

للشركة  القانوني  التحويل 
إلى  وحيد«  بشريك  »ش.م.م  من 

»ش.م.م«. 
تحيي   القانو  األسا�سي  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 
 : رقم  عدد  تحت   18/02/2021

.431/2021
مقتطف قصد االشهار 
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فينيز ايت
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 1 حدائق 

امزيل - بنسركاو أكادير
الزيادة في رأسمال الشركة & 
التخفيض في رأسمال الشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   19 االستثنائي املنبقد بتاريخ 
2021 قرر املساهم الوحيد للشركة :
1 - الزيادة في رأسمال الشركة من 
100.000 درهم إلى 443.500 درهم.

رأسمال  من  التخفيض   -  2
إلى  درهم   443.500 من  الشركة 

280.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 98511.
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 SOCIETE NOUVELLE
 NEGOCE ET TRAVAUX

DIVERS
SARL

MODIFICATION

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنبقد في 02/02/2021 تم بموجعه 

 Ste« بشركة  تغييرات  احدات 

 SOCIETE NOUVELLE NEGOCE

  »ET TRAVAUX DIVERS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة، حيت 

قرر ما يلي :
زيادة رأ1 املال من 20.000 درهم 

من  نقدية  بمساهمة   100.000 إلى 

السيد رشيد مستهيل والسيد فايكال 

القاج.

مستهيل  رشيد  السيد  تبيي  

مديرين  القاج  فايكال  والسيد 

مشاركي  للشركة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة .               

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24-02-2021 في  باكادير  التجارية 
تحت  رقم 98418 .   
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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

 STE OCEAN ATLANTIC
VIEW
SARL

MODIFICATION
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنبقد في 28/12/2021 تم بموجعه 

 OCEAN« بشركة  تغييرات  احدات 

ذات  شركة   »ATLANTIC  VIEW

رأسمالها  محدودة  مسؤولية 

6.000.000 درهم. حيت قرر مايلي :
زيادة رأ1 املال بمعلغ 8.880.000 
الجاري  الحساب  بموازنة  درهم 

إلى   6.000.000 ليصعح من  للشركاء 

.14.880.000

من  املال  رأ1  تخفيض 
14.880.000 درهم إلى 10.000.000 
العالغة  الخسائر  الستيباب  درهم 

4.880.000 درهم.
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.               
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  19-02-2021 في  بأكادير  التجارية 

تحت  رقم 98410.   
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 SOCIETE FRERES JAIFI
TRANS
  SARL 

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
قرر   14/01/2021 بتاريخ  املنبقد 
املسوولية  ذات  الشركة  شركاء 

املحدودة ما يلي :  
رفع رأسمال الشركة من 500.000 
درهم مقاصة   1.000.000 درهم إلى 

مع الحساب الجاري للشركاء.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بانزكا  يوم 15/02/2021 

تحت رقم 313/2021.
السجل التجاري رقم 11451.
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ديست مارك
رفع رأسمال الشركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم عقد الجمع البام   16/02/2021

االستثنائي و تقرر فيه ما يلي :
رفع رأسمال الشركة ديست مارك 
 300.000 إلى  درهم   100.000 من 
جديد  سهم   2000 بإصدار  درهم 
نقدا لفائدة الشريك الوحيد السيد 

الجديري خالد.
الشركة  رأسمال  من  الرفع  هذا 
الوحيد  الشريك  لفائدة  اكتتابها  تم 
السيد الجديري خالد بـ 3000 سهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ألكادير  التجارية  املحكمة 
رقم   تحت   2021/02/24 بتاريخ 

  .98416
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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 

FAYHA PRINT
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي   25/01/2021 في  املنبقد 

تغييرات  احداث  بموجعه  تم 

شركة    »FAYHA PRINT« بشركة 

رأسمالها   محدودة  مسؤولية  ذات 

ومقرها االجتماعي  درهم،   100.000

الدشيرة  فايز،  تجزئة   ،29 رقم  هو 

الجهادية، انزكا .  حيث تقرر ما يلي :

درهم في رأسمال   200.000 زيادة 

الى   100.000 من  لينتقل  الشركة، 

300.000 درهم .

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

صالحيات.   

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم 

  25/02/2021 في  االبتدائية النزكا  

تحت  رقم 496.  
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 STE ANZERGUI

 CONSTRUCTION
شركة أنزركي للعناء

شركة ذات املسؤلية املحدودة 

الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 111  زنقة 

املسجد حي اغيل ودردور أكادير

الشريك  قرار  محضر  بموجب 

الوحيد املنبقد بتاريخ 11/02/2021 

تمت املصادقة على ما يلي :

من  الشركة  ل  رأسما  من  الرفع 

100.000 د ر هم إلى 500.000 درهم.

تحيي   القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   املحكمة  لدى  الضعط 

تحت   23/02/2021 بتاريخ  بأكادير 

رقم  98461. 

279 P

CABINET SABCONSULTING

AVICO MAROC
SARL

 Siége siciale : N 29 Rue Aguerd

Cité Salam AGADIR

ICE : 002172413000070

RC : 39741

IF : 34399420

إعال  زيادة رأسمال الشركة

البام  الضعط  ملحضر  طعقا 

 31 بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

ديسمبر 2020 تقرر ما يلي :

بمعلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 

درهم  ألف  وخمسمائة  مليو  

)1.500.000) وذلك بإصدار 15.000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
مليو   إلى  الشركة  رأسمال  ليصل 

وستمائة ألف درهم )1.600.000).

الضعط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  للمحكمة 

24 فبراير 2021 رقم 98411.
التسيير

280 P

TONUS CAR
SARL

إعــــال  عن تبــــديــــل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

البام  الجمع  قرر   2021 يناير   26

 TONUS  CAR« االستثنائي لشركة 

SARL« ما يلي :

السيد  حصص  جميع  تفويت 

حصة)   3000( ععد البزيز  اخياط  

والسيد اعليو  احمد )3000 حصة) 

إسماعيل   الشاكري  السيد  لفائدة 
الشاكري  والسيد  حصة)   3000(

ععد هللا )3000 حصة).

اخياط   السيد  على  االبقاء 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ععد البزيز 

محدودة .
الشاكري  السيد  توقيع  اعتماد 

إسماعيل والسيد الشاكري ععد هللا 

للشركة.

تبديل القانو  األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
 : تحت رقم   2021 فبراير   12 بتاريخ 

.98298
281 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 QUALITY SEA
PRODUCT

SARL
MODIFICATION

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املنبقد في 2021-02-25 تم بموجعه 
 QUALITY« إحداث تغييرات بشركة
ذات  شركة   »SEA PRODUCT
مسؤولية محدودة . حيث قرر ما يلي :
مملوكة  حصة   3400 تفويت 
ابراهيم وسواكي  للسيدا  اضياضو 
سمير2000 و 1400 حصة لكل منهما 
لصالح ا لسيد الشاوي  على التوالي  

هشام  . 
اضياضو  السيدا   استقالة 
ابراهيم وسواكي سمير من منصبهما 

كمسيرين للشركة.
تبيي  السيد الشاوي هشام  مسير 

جديد  للشركة .
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
  03/03/2021 في  بأكادير  التجارية 

تحت  رقم  98522.   
282 P

 STE TRANSPORT LOUHAM
INTER
 SARL

RC N°5537
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   01/02/2021
الخصائص  يحمل  البام  الجمع 

التالية :

السيد  حصص  جميع  تفويت 
الضايفي كريم العطاقة الوطنية رقم 
نورالدين  اوناصر  للسيد   JT22948

  JC405824 العطاقة الوطنية رقم
السيد  حصص  جميع  تفويت 
العطاقة  الرحيم   ععد  الهوازر 
للسيد   JC272922 رقم  الوطنية 
الوطنية  العطاقة  نورالدين  اناصر 

  JC405824 رقم
السيد  حصص  جميع  تفويت 
العطاقة  اللطيف   ععد  مشياخ 
للسيد   GB58398 رقم  الوطنية 
الوطنية  العطاقة  الدين  نور  اناصر 

  JC405824 رقم
كريم  الضايفي  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة.
الدين  نور  اناصر  السيد  تبيي  
   JC405824 رقم  الوطنية  العطاقة 

كمسير جديد للشركة.
»شركة  الى  الشركة  شكل  تغيير 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد«.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  

19/02/2021 تحت رقم 148.
283 P

 STE TOP FOYER
ASCENCEURS

SARL AU
الجمبية  محضر  بمقت�سى 
املنبقدة  االستثنائية  البامة 
يوم15/02/2021 بمقر الشركة تقرر 

ما يلي :
باع   : الدين  السيد االزهاري نور 
سهم من   1000( من أسهمه   100%
إجمالية  بقيمة  املذكورة)،  الشركة 

قدرها 100.000 درهم 
إلى :

رقم   : حمزة  االزهاري  السيد 
العطاقة الوطنية J484401 : ليصعح  
سهم بقيمة    1000 اسهمه  مجموع  

100.000 درهًما.
التنازل عن الحصة في الشركة.
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للشركة  القانوني  املسير  تغيير 

مسيرا  بجبل السيد االزهاري حمزة  

لها

تغيير القانو  األسا�سي للشركة .

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية أكادير تحت رقم 131 بتاريخ 

.01/03/2021

284 P

 STE ELECTRO CHOU

استدراك خطا

الجريدة  في  وقع  خطا  استدراك 

الرسمية عدد 5654  

  ELECTRO TOURS : بدال من

.ELECTRO CHOU :  يعوض ب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2021/02/23 تحت رقم 412.

285 P

MINES DE SUD

 ش.م.م

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

شركاء  قرر   2021 يناير   22 بتاريخ 

شركة   MINES DE SUD  ش.م.م.

الوحيد  الشريك  وفاة  إعال  

ونقل  إدودبيب  هللا  ععد  السيد 

حقوقه االجتماعية إلى ورثته.

خالفة الورثة وتقسيم رأ1 املال 

بي  الشركاء الجدد.

تبيي  مدير جديد السيد لحسن 

العنكي  التوقيع  حق  مع  ادودبيب 

واالجتماعي.

تبديل القانو  األسا�سي للشركة

الضعط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

24/02/2021   تحت رقم 98413

286 P

STE PATACHAU
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 LOT N° 4882 HAY

MOHAMMADI AGADIR
 RC N° 27855

        شركة » باتاشو« ش.م.م  
       رأسمالها 100.000  درهم 

       مقرها االجتماعي : 4882 الحي 
املحمدي اكادير

سجل تجاري  21855
إشهار فسخ عقد التسيير الحر

بمقت�سى عقد فسخ عقد التسيير 
الحر املبرم بتاريخ 18 فبراير 2021 بي  
رأسمالها   ش.م.م  باتاشو«   « شركة 
100.000  درهم   مقرها االجتماعي : 
الحي املحمدي اكادير   سجل   4882

تجاري  21855
هللا  ععد  بوريك  ايت  والسيد 
بتاريخ  بينهما  مبرما  كا   والذي 
املتبلق  شقه  في   05/03/2018
عدد  املنهي  الرسم  موضوع  باملخبزة 
وبي   بينها  وكذلك   .49200568

السيد لحسن  الجرموني 
كذلك  بينهما  مبرما  كا   والذي 
بتاريخ 05/03/2018 في شقه املتبلق 
بقاعة   شاي . تم االتفاق على الفسخ 
النهائي لهاذين البقدين ببد تصفية 
متعوع  وال  تابع  دو   الحسابات  كل 

وذلك من تاريخ.
يوم  التسيير  عقد  مدة  انتهاء 

.28/02/2019
من أجل النسخة  والعيا 
عن املسير  الخطاب سبيد

287 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد الساد1 ايت ملــول

الفاكس : 65-22-24-28-05   الهاتف : -05-28
24-72-46

INSTITUT IQRA
  SARL  

الغير  البام  الجمع  بمقتضـى 
 ،10/01/2021 في  املؤرخ  البادي 
 INSTITUT IQRA  SARL لشركة  

تقرر ما يلي :  

سبدية  أوبال  استقالةالسيدة 
من منصبها كمسيرة للشركة وتبيي  
نجمي  والسيد  محمد  أبوهو  السيد 

محمد كمسيرا  جدد للشركة.
 تحيي  القانو  االسا�سي لشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
في  بتارودانت  االبتدائية 

21/01/2021 تحت رقم65.
288 P

 SOCIETE TAFOKT
TECHNOLOGIE

SARL
 société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 DHS
 Siège social : N 302 BLOC 02

 IMM DAMOU AV MOHAMED
VI  AIT MELLOUL

االستثنائي  البام  الجمع  قرر 
املنبقد بتاريخ 28 يناير 2021 :

البنوا   إلى  الشركة  مقر  تحويل 
التالي : رقم 302 بلوك 02 عمارة دامو 

شارع محمد الساد1 ايت ملول . 
تبديل القانو  األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

01/03/2021 تحت رقم501  .
289 P

SOCIETE PYOL
 SARL au capital de 50 000.00

DHS
 Siege social: Chez société

 »OKSAN CONSULTING  khalij
 Annakhil, Founty 130, Im.VIII,

1er Etg, Agadir
الشركة   مسير  قرار  بمقت�سى 
بتاريخ 09  يناير 2021،  تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى 
خليج النخيل فونتي  البنوا  التالي  

130 عمارة 8 الطابق االول اكادير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   10/02/2021 بتاريخ  بأكادير، 

رقم98402.
290 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE SPORT UNICA

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

بتاريخ 24/12/2020، تم :

- تحويل املقر

الطابق  زيالند  فا   زنقة   6 من: 

املستشفيات  حي   4 اإلقامة  الثاني 

الدارالعيضاء.

الطابق  سلوا   تجزئة   51 إلى: 

األلفة  حي   29 و   28 رقم  الخامس 

الدارالعيضاء.

- تغيير النشاط 

وزخرفة  تزيي   في  مقاول  من: 

الشقق.

الخاصة  األرا�سي  طالء  إلى: 

وتركيب األغلفة.

للسيد محمد  التسيير واإلمضاء   -

الفوزي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  للدارالعيضاء  التجارية 

02/03/2021 تحت رقم 168119.

291 P

FIDUCIAIRE ZIAD

STE STRACLIM SARL

RC 24163 AGADIR

إعال  عن تغيير

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

يوم 21/02/2021 تم االتفاق على ما 

يلي : 

البنوا   إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي محل رقم 12 زنقة 384 مسجد 

السنة خيام 2 أكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 18/02/2021 يوم  أكادير  التجارية 

تحت رقم 98390.

292 P
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Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

IME-TECH
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي    28/01/2021 في  املنبقد 

ثم بموجعه احدات تغييرات بشركة 

» IME-TECH« شركة ذات مسؤولية 

درهم،   90.000 رأسمالها  محدودة 

حي   ،33 و مقرها االجتماعي هو رقم 

بوتينا، بوزنيقة.

حيت تقرر مايالي :

البنوا   الى  املقر االجتماعي  نقل 

االتي : عمارة 1، رقم 4 ، شارع جمال 

ععد الناصر، حي املسيرة، اكادير. 

محمد  كيالني  السيد  تبيي    

كمسير للشركة.

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

صالحيات.

القانوني باملحكمة   اال يداع   ثم  

في  سليما   لب   االبتدائية 

25/02/2021  تحت رقم 120.

293 P

FIDUCIAIRE ZIAD

STE JAOUDATTE SARL
RC 4491 TAROUDANT

إعال  عن تغيير
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

على  االتفاق  تم   18/01/2021 يوم 

ما يلي :

- تحويل مقر الشركة إلى رقم 154 

تجزئة مولي علي الشريف الراشدية.

- تفويت 100حصة من 100 درهم 

للحصة من السيد لهراوي محمد : 30 

حصة لفائدة السيد اشنيكري محمد 

حصة لفائدة السيد ايت اتو   10 و 

ععد السالم 

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

من ش م م من شريك وحيد إلى ش 

م م

إقالة السيد لهراوي محمد من   -

منصعه كمسير  للشركة 

السالم  ععد  اتو  السيد  تبيي    -

كمسير وحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

يوم  بتارودانت  االبتدائية 

24/02/2021 تحت رقم 166.

294 P

شركة – فالي الي

ش.م.م

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنبقد  االستثنائي  البام 

مساهموا   قرر   09/12/2020

الشركة   ما يلي :

إلى  االجتماعي  املقر  تحويل   -

البنوا  التالي تجزئة شقة )ستيديو) 

عمارة اسيما - شارع الحسن الثاني – 

اكادير.. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 23/02/2021 

تحت رقم 98448.

295 P

شــركة

كلوبال اكسبير سيرفيس.ش.م.م. 

ش.و

 Sté GLOBAL EXPERTS 

SERVICESSarl-au

رأ1 مالها 100.000 درهم

الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 

البادي مؤرخ بتاريخ 28/12/2020:

  STEGLOBAL EXPERTS لشركة 

SERVICES SARL-AU تقرر ما يلي :

1- تغيير املقر األسا�سي للشركة إلى 

: كراج الكائن بتجزئة  البنوا  التالي 

املوساوي رقم 124 ايت ملول. 

األسا�سي  القانو   تحيي    -2

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  إلنزكا   االبتدائية  املحكمة 

24/02/2021م تحت رقم 482.

296 P

»FANICO« شركة
ش.م.م 

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي:بلوك K رقم 163، 

حي الهدى أكادير.
تغيير املقر االجتماعي

الجمع  محضر  بموجب 
يوم  املوقع  االستثنائي  البام 
بأكاديريوم  11/02/2021واملسجل 
شركة  شركاء  قرر   11/02/2021

“FANICO“ش.م.م ما يلي:
تغيير املقر االجتماعي من البنوا  
السابق:بلوك K رقم 163, حي الهدى 
أكادير إلى البنوا  الجديد الكائن:رقم 

A14, زنقة أنزي حي السالم أكادير.
القانو   من   4 الفصل  تغيير 

األسا�سي.
- الفصل - 4- املقر االجتماعي:

زنقة أنزي حي السالم   ,A14 رقم 
أكادير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   2021 مار1   01 يوم 

.98518
بمثابة مقتطف وبيا .

297 P

 AUTO ECOLE AL : شركة
   MORAKAB ALKABIR SARL

إعال  عن تبديل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
البام  الجمع  قرر   2021 فبراير   11
 AUTO ECOLE لشركة  االستثنائي 
 AL MORAKAB ALKABIR SARL

ما يلي :  
تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
 3 رقم  مكتب  التالي:  البنوا   الى 

الطابق 2 عمارة رقم 1 
حدائق أمزيل بن سركاو  اكادير. 

األسا�سي  القانو   تبديل   -
للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بٲڭادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
 : تحت رقم   2021 فبراير   26 بتاريخ: 

.98504
298 P

شركة كريسطوصيرام دون
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية دات 

الشريك الوحيد

راسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي  شقة رقم 13 

مجموعة 6 بلوك اش  1الوفاق بنسر 

كاو اكادير 

التبريف الضريبي 24889064 

رقم التبريف املوحد 

001888049000051

تبديل
الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020/08/13 ليومه  االستثنائي 

لشركة  الوحيد  للشريك 

كريسطوصيرام قرر ما يلي :

- تغير املقر االجتماعي الى الطابق 1 

رقم 23 إقامة افرا  2 شارع الحسن 

2 العاطوار اكادير

النشاط  على مستوى  تصحيح   -

ترميم  أجهزة  تصنيع  من  االجتماعي 

االسنا  الى مركز طعوترميم األسنا .

باملحكمة  القانوني  إيداع  تم 

 1819 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 2020/09/01.

299 P

 MINDS AND BRAINS FOR

VIRTUAL SOLUTIONS
MBVS SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

واملسجل   2021 فبراير   8 بتاريخ 

 RE202100069842046 تحت رقم 

تم   2021 فبراير   16 يوم  بالرباط 

وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد، 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 MINDS AND  : التسمية 

 BRAINS FOR VIRTUAL

.SOLUTIONS MBVS
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الهدف االجتماعي :
هندسة الكمعيوتر واالستشارات ؛
)مبرمج،  املبلوميات  تكنولوجيا 
برامج  بيع  مصمم،  محلل، 

املبلوميات) ؛
تكنولوجيا  مبدات  تسويق 

املبلوميات ؛
تصميم وهندسة مركز العيانات ؛

هنسدة املنسوجات ؛
تسويق آليات النسيج ؛

التواصل ؛
رأسمال  في  واالستثمار  اإلنشاء 

الشركات واملشاركة في تسييرها.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
موزعة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.
املساهم الوحيد :

1000 حصة  السيد بناني محمد 
بقيمة إجمالية قدرها 100.000 درهم.

 132211  : السجل التجاري رقم 
بتمارة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : رقم 4، عمارة 15 
الرحيم  شارع ععد  األدارسة،  إقامة 

بوععيد، الهرهورة، تمارة.
التسيير : السيد بناني محمد، الحامل 

.A331311 للعطاقة الوطنية رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   2021 مار1   2 بتاريخ  بتمارة 

رقم 5090.
300 P

أجانس ل.ل.م إموبليير
ش.م.م 

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها : 19، شارع ابن سينا، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 6، أكدال، 
الرباط

RC : 149923
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تم   2021 فبراير   5 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة تتميز بالخصائص التالية :

ل.ل.م  »أجانس   : التسمية   -  1
إموبليير« ش.م.م.

شارع   ،19  : املقر االجتماعي   -  2 
الشقة  الثاني،  الطابق  سينا،   ابن 

رقم 6، أكدال، الرباط.
تهدف   : االجتماعي  الهدف   -  3
الخارج،  في  كما  املغرب  في  الشركة 
أطراف  لحساب  أو  لحسابها  سواء 

آخرين إلى :
وكالة أعمال عقارية عبر، األنترنيت ؛
بالبمولة على االستشارات  وكيل 
وتأجير«  »بيع  البقارية  واملبامالت 

األرا�سي واملعاني ؛
استغالل، شراء وبيع جميع براءات 
والبالمات  والتراخيص  االختراع 

التجارية املتبلقة بأغراض الشركة ؛
املساهمة بجميع أنواعها في جميع 
غرض  ذات  املقاوالت  أو  الشركات 

اجتماعي مشابه أو مرتعط ؛
البمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
أو  املالية  الصناعية،  التجارية، 
البقارية املرتعطة بصفة معاشرة أو 
غير معاشرة، جزئيا أو كليا باألهداف 
السالفة الذكر والتي من شأنها تطوير 

الشركة واملساهمة في تنميتها.
درهم   10.000  : الرأسمال   -  4
اجتماعية  حصة   100 إلى  مقسمة 
الواحدة،  للحصة  درهم   100 
عياش  أسامة  للسيد  حصة   80 
و20 حصة للسيدة سوسن أحدادي.
يسير الشركة لفترة   : التسيير   -  5

غير محدودة السيد أسامة عياش.
6 - السنة االجتماعية : تبتدئ من 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
1 - األرباح : ببد االقتطاع االدخار 
العاقي  يوزع  والقانوني،  االحتياطي 
على الشركاء وفقا ملقتضيات القانو  

األسا�سي للشركة.
الشركة  تسجيل  تم  وقد   -  II
بالسجل التجاري لدى كتابة الضعط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

2 مار1 2021 تحت رقم 111185.
من أجل االستغالل والنشر

السيد أسامة عياش

301 P

STE JAMIAI TRAV
شركة جامعي تراف

محدودة  شركة  تراف  جامعي 
املسؤولية، رأسمالها 10.000 درهم بها 

100 حصة كل واحدة ب 100 درهم.
تفويت 100 حصة من الشركة إلى 

السيد برجلي محمد.
وترقية  رشيد  جامعي  استقالة 

برجلي محمد كمسير وحيد لشركة.
السجل التجاري رقم : 9185.

التبريف الضريبي رقم 14429251.
الرسم املنهي 19398311.

الحضاري  التبريف  رقم 
.001518215000036

نفس  في  التجاري  مقرها  ويعقى 
أسز  عقعة،  أوالد  قصر   : البنوا  

أرفود.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرشيدية بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 95/2021.
302 P

SHOUL’S BOVIN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 4 زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، شقة رقم 1، 

أكدال، الرباط
تأسيس شركة

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 SHOUL’S القانو  األسا�سي لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   BOVIN
محدودة بشريك وحيد والتي تتصف 

كما يلي :
.SHOUL’S BOVIN : اسمها

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقرها االجتماعي : 4 زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، شقة رقم 1، أكدال، 

الرباط.
أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب وخارجه إلى :
تربية املاشية ؛

شراء وبيع املاشية ؛

جميع  فإ   عامة،  وبصفة 

والتجارية  املالية  املبامالت 

والصناعية واملنقولة والبقارية، التي 

قد تتبلق بشكل معاشر أو غير معاشر 

بأي أشياء  أو  املذكور أعاله  بال�سيء 

من املرجح أ   مماثلة أو ذات صلة، 

تبزز تطويره أو توسيبه.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

للجنسية  حاملة  املراجي،  هناء 

رقم  الوطنية  وللعطاقة  املغربية، 

.AB135841

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسيرة  ما يخص مبامالتها بإمضاء 

السيدة هناء املراجي.
درهم موزعة   10.000  : رأسمالها 

إلى 100 حصة اجتماعية بقيمة 100 

درهم للواحدة، كما يلي :

100 حصة للسيدة هناء املراجي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة، استثنائيا السنة األولى 

الشركة  تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 

وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2021 مار1   2 بالرباط بتاريخ 

سجل تجاري رقم 149815.
للتلخيص والنشر

املسيرة

303 P

STE IWI TRANS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Quartier

Administratif, El Ouatia, TAN TAN

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   15

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 IWI TRANS شركة   : التسمية 

ش.م.م ش.و.
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365، شارع  املقر االجتماعي : رقم 

محمد الخامس، طا  طا .

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

لحساب  العضائع  نقل   : الهدف 

لحسابه  العضائع  نقل  الغير، 

الخاص، مفاوض تجاري.

السيد عثما    : الشريك واملسير 

الغاوش.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطا  طا  بتاريخ 2 مار1 

2021 تحت رقم 2021/11.

304 P

STE IGLOUA TRANS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Rue 27 Hay

Cheikh Abdati, TAN TAN

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   15

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 IGLOUA شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م.
املقر االجتماعي : رقم 21، حي الشيخ 

ععداتي، طا  طا .

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

لحساب  العضائع  نقل   : الهدف 

الغير، نقل العضائع لحسابه الخاص، 

مفاوض تجاري.

السيد يوسف   : الشريك واملسير 

فواحما  والسيد ابراهيم فواحما  

مسيرا  وشريكا .

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطا  طا  بتاريخ 2 مار1 

2021 تحت رقم 2021/12.

305 P

STE LIGURIA MARBRE

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY QODS LOT

 ERRAHA N°464 APP 01 2EME

ETAGE LAAYOUNE

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   22

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 LIGURIA شركة   : التسمية 

MARBRE ش.م.م.

القد1،  حي   : االجتماعي  املقر 

 ،1 عمارة   464 رقم  الراحة،  تجزئة 

الطابق الثاني، البيو .

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

استيراد وتصدير الرخام   : الهدف 

والعالط.

السيد نور الدين زهير   : الشركاء 

والسيد مصطفى درغم.

املدة : 99 سنة.

حاليا  الشركة  تسيير   : التسيير 

زهير،  الدين  نور  السيد  طرف  من 

الوطنية  التبريف  العطاقة  رقم 

إيطاليا،  ب  الساكن   W250221

والسيد مصطفى درغم، رقم العطاقة 

التبريف الوطنية BK95151 الساكن 

بفرسنا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

السجل   596 رقم  تحت   2021

التجاري 35391.

306 P

STE MOGA EXPO PARK
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 HAY EL OUAHDA 1 AVENUE
 SKIKIMA N°386 1ere ETAGE

APPT NR 02 LAAYOUNE
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية :

 STE MOGA EXPO  : التسمية 
PARK ش.م.م. شريك وحيد.

 1 الوحدة  حي   : االجتماعي  املقر 
 2 عمارة   386 رقم  شارع سكيكيمة 

الطابق الثاني البيو .
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
الحظ  ألباب  تنظيم   : الهدف 

واملال.
الشركاء : السيد البربي تيمو .

املدة : 99 سنة.
حاليا  الشركة  تسيير   : التسيير 
لبور  محمد  السيد  طرف  من 
الوطنية  التبريف  العطاقة  رقم 
زنقة  بعطانا  الساكن   B451233

مرنيسا رقم 40 سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 
السجل   603 رقم  تحت   2021

التجاري 35399.
307 P

STE H.BELL ‘ S FOOD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 يناير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م. باملواصفات التالية :
 STE H.BELL ‘ S  : التسمية 

.FOOD SARL
الهدف االجتماعي :

استيراد وتصدير املواد الغذائية.

املقر االجتماعي : كوسطة بوزنيقة 

شراط   05 شقة   01 عمار    1 ه  ج 

بوزنيقة.

رأسمال الشركة : مائة ألف درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

مونة  السيدة   : الشركة  مسير 

بلمليك لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املحكمة االبتدائية بب  

2021 تحت  2 مار1  سليما  بتاريخ 

رقم 6615.

308 P

STE CAFE MELK REDA

SARL AU

السجل التجاري : 132211

تأسيس
ببي   حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يناير   14 بتاريخ  تمارة  عودة 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

واحد  ملؤسس  املسؤولية  محدودة 

وذات املواصفات التالية :

 STE CAFE MELK  : التسمية 

.REDA SARL AU

 21 : رقم اإلقامة  املقر االجتماعي 

ملك ر�سى حي ام عي  عودة تمارة.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

10.000 درهم.

الغرض :

مقهى.

اللوازم واألدوات املكتبية.

املدة : 99 سنة.

البيساوي  عزيز  السيد   : املسير 

والسبدي زكري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضعط 

تحت  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

الرقم 5085.

309 P
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STE AGRI-PULLUM
SARL AU

السجل التجاري : 149581

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2021 يناير   21 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

وذات  واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية :

 STE AGRI-PULLUM : التسمية 

.SARL AU

املقر االجتماعي : عمارة 30، شقة 

8، شارع موالي أحمد لوكيلي، حسا  

- الرباط.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

100.000 درهم.

الغرض :

التسيير واالستثمار الزراعي.

استيراد وتصدير  تسويق،  إنتاج، 

املنتوجات الفالحية.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد الدريوش محمد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضعط 

تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 111135.

310 P

شركة مرزوترا
ذ.م.م

MARZOUTRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

S.A.R.L AU

الزيادة في رأسمال الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املنبقد بتاريخ 14 يناير 2021 لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  مرزوترا 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 
مقرها  درهم   50.000 رأسمالها 

حصية  مجرا   قصر   : االجتماعي 

ألنيف تنغير قرر وذلك ببد تشكيل 

املكتب املتكو  من السادة :

املسير   : مرزوك  محمد  السيد 

الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

50.0000 درهم إلى 1.200.000 درهم 

الدائن  الجاري  الحساب  خالل  من 

بخلق  أي   2019 لسنة  للمساهمي  

أصعح  اجتماعية  حصة   11.500
رأسمال الشركة مليو  ومائتا  ألف 

ألف  عشر  اثنى  إلى  مقسمة  درهم 

حصة  كل  مقدار  اجتماعية  حصة 

100 درهم.

الحصص : 

 : مرزوك  محمد  السيد 

حصة   12000  - درهم   1.200.000

اجتماعية.

 : الشركة  رأسمال  مجموع 

حصة   12000  - درهم   1.200.000

اجتماعية.

السيد  الوحيد  املسير   : التسيير 

محمد مرزوك.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 

 16 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 2021/81.

311 P

شركة بوتكبارت
ذ.م.م.

BOUTKABART

شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARL

الزيادة في رأسمال الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املنبقد بتاريخ 28 يناير 2021 لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  بوتكعارت 

 2.100.000 رأسمالها  املحدودة 

حي موالي   : مقرها االجتماعي  درهم، 
 11 رقم   31 زنقة  الذهبي  أحمد 

تشكيل  ببد  وذلك  قرر  الريصاني 

املكتب املتكو  من السادة :

السيد امحمد اوعبي : مسير.

السيد ايدير اوعبي : مساهم.

مساهم،   : اوعبي  محمد  السيد 

ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 1.100.000 إلى  درهم   2.100.000
الجاري  الحساب  خالل  من  درهم 
أي   2019 الدائن للمساهمي  لسنة 

بخلق 50.000 حصة اجتماعية.
سعبة  الشركة  رأسمال  أصعح 
مقسمة  درهم  ألف  ومائة  ماليي  
حصة  ألف  وسعبو   إحدى  إلى 
 100 حصة  كل  مقدار  اجتماعية 

درهم.
الحصص :

 2.840.000  : السيد ايدير أوعبي 
درهم - 28400 ح�سى اجتماعية.

السيد امحمد أوعبي : 2.130.000 
درهم - 21300 حصة اجتماعية.

السيد محمد أوعبي :  2.130.000 
درهم - 21300 حصة اجتماعية.

 : الشركة  رأسمال  مجموع 
حصة   1100  - درهم   1.100.000

اجتماعية.
التسيير :

املسير األول : السيد امحمد أوعبي.
املسير الثاني : السيد ايدير أوعبي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 16 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 2021/80.
312 P

STE E.M.B.R
SARL

 ADRESSE : N°49 RUE 1
 QUARTIER ERRAJAE JNANE MY
 KAMEL CHAMP DE COURS -

FES
R.C : 45661

T.P : 13613020
I.F : 15223363

ICE : 002657140000069
إعال  بحل شركة

الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 ديسمبر   3 بتاريخ  البادي 
 E.M.B.R SARL شركة  شركاء  فإ  
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000
جنا   الرجاء  حي   1 زنقة   49 رقم   :
فا1  الخيل  ملبب  الكامل  موالي 

قرروا ما يلي :

شركة   E.M.B.R شركة  حل 

محدودة املسؤولية.

تسمية السيد ععد البزيز الحاجي 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

لشركة  كمصفي   C330618 رقم 

E.M.B.R شركة محدودة املسؤولية.

بمقرها  الشركة  حل  تم  قد 

االجتماعي رقم 49 زنقة 1 حي الرجاء 

الخيل  ملبب  الكامل  موالي  جنا  

فا1.

لدى  تم  قد  القانوني  الوضع  إ  

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت   2021 فبراير   15 بفا1 بتاريخ 

رقم 2021/104.

313 P

STE ADZASEDI

استدراك خطأ

بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

الرسمية عدد 5651 بتاريخ 11 فبراير 

.2021

عوض حل الشركة.

يقرأ تصفية الشركة.

العاقي بدو  تغيير.

314 P

STE ACHEMED TRANS

SARL

استدراك خطأ

بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

الرسمية عدد 5654 بتاريخ 10 مار1 

.2021

عوض السيد مصطفى أشمالل.

يقرأ السيد أحمد أشمالل.

العاقي بدو  تغيير.

315 P
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STE ATLANTIC BLUE FIN
SARL

 7  ET 8 PORT DE PECHE TAN
TAN

رأ1 مالها : 100.000 درهم
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 
املصادقة على تفويت السيد غربوج 
شركة  حصص  مجموع  دريس 
ألف  تعلغ  التي  بلوفي   أتالنتيك 
لفائدة   1000 اجتماعية  حصة 
ععد  وهنو   رشيد  هنو   السيدا  
الهادي يكلف كل من السيدا  هنو  
رشيد وهنو  ععد الهادي من تسيير 

الشركة.
بها  يكلف  اإلمضاءات  جميع 
ععد  وهنو   رشيد  هنو   السيدا  

الهادي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطا  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 2021/51.
316 P

STE TIFANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

التبديالت التي إجراؤها على الشركة
استثنائي  عام  عقد  بمقت�سى 
تم اإلقرار   2019 ماي   31 مؤرخ في 

باإلجماع بمقر الشركة على ما يلي :
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
السيد  الحصص  جميع  تفويت 
ععد هللا آيت بهي، السيدة مليكة آيت 
بهي، السيدة يامنة آيت بهي، السيدة 
فاطمة آيت بهي والسيد معارك آيت 

بهي لفائدة السيدة تبزة أوالشيخ.
التجاري  السجل  إيداع  تم 
للشركة بكتابة الضعط لدى املحكمة 
االبتدائية بسال بتاريخ 2 مار1 2021 

تحت رقم 36091.
317 P

STE IMM OULAD MOHAT
SARL AU

IOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2021 فبراير   11
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد باملواصفات التالية :
 STE IMM OULAD  : التسمية 

.MOHAT SARL AU
.IOM : االختصار

 22 هللا  هعة   : االجتماعي  املقر 
حي الهناء   26 الشقة رقم   2 الطابق 

بوزنيقة.
الهدف التجاري :

منبش عقاري.
أعمال العناء وأشغال مختلفة.

التصدير واالستيراد.
 100.000 في  محدد   : الرأسمال 
حصة كما   1000 درهم مقسمة إلى 

يلي :
 1000  : السيد حميد البيساوي 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : السيد حميد البيساوي.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
سجل  سليما ،  بابن  االبتدائية 

تجاري رقم 6681.
318 P

 STE ASIAN BEAUTE
CENTER
ش.م.م.

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إنشاء  تم   2021 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها املميزات التالية :
الشركاء :

أسماء شقرو .
نوفسيو أغلي .

بريقي سارة مليكة.

 STE ASIAN BEAUTE  : التسمية 

CENTER ش.م.م.

غرض الشركة :

صالو  للحالقة والتجميل.

 1 رقم   10 عمارة   :| املقر الرئي�سي 

زنقة أم الربيع أكدال - الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسما  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   450  : شقرو   أسماء 

بقيمة 45.000 درهم.

نوفسيو أغلي  : 100 حصة بقيمة 

10.000 درهم.

حصة   450  : بريقي سارة مليكة 

بقيمة 45.000 درهم.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

أسماء  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

شقرو .

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

التجارية بالرباط يوم 3 مار1 2021 

تحت رقم 149981.

319 P

STE LAMPIAR

SARL AU

تأسيس
املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 ديسمبر   8 ب 

شركة   LAMPIAR SARL AU شركة 

تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

.STE LAMPIAR : االسم

شارع   1 رقم   : االجتماعي  املقر 

حسن 2 بطانة سال.

الهدف االجتماعي : التنظيف.

ب  يقدر   : االجتماعي  الرأسمال 

مقسمة  درهم  ألف  مائة   100.000

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كالتالي :

 : القاديري  السالم  أبو  السيد 

1000 حصة.

السالم  أبو  السيد  عي    : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  القاديري 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية سال رقم السجل التجاري 

.32911

320 P

STE QRSI MAROC
SARL

تأسيس
املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 ديسمبر   23 ب 

شركة   QRSI MAROC شركة 

تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

.STE QRSI MAROC : االسم
شارع   24 رقم   : االجتماعي  املقر 

عامر سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال.

أعمال   : االجتماعي  الهدف 

وخدمات الطعاعة الرقمية.

ب  يقدر   : االجتماعي  الرأسمال 

مقسمة  درهم  ألف  مائة   100.000

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كالتالي :

 600  : مروا   البصادي  السيد 

حصة.

 400  : التبر  البلي  ععد  السيد 

حصة.

الصادي  السيد  عي    : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  مروا  

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية سال رقم السجل التجاري 

.32851

321 P
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 STE REAL EVENT &
RESORTS MARRAKECH

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 
الشقة 4، أكدال - الرباط

تأسيس شركة
 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بالرباط قد تم تأسيس   2021 يناير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
 STE REAL EVENT & : التسمية 

.RESORTS MARRAKECH
في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

تسيير البمليات التجارية.
شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األبطال، الشقة 4، أكدال - الرباط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم

املساهمي  :
السيد رشيد بودالي القاطن ب 11 
أبو سفيا  بن الحارت شارع محمد 

بالحسن الوزاني السوي�سي الرباط.
السيد خليل لبيني القاطن بقرية 
النخيل ش   1 الشقة   5 النخيل ب د 

مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
ومسجل   2021 مار1   2 بالرباط في 

تحت رقم 149935.
عن الشركة

322 P

STE LA BOUTIQUE DU SPA
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 
الشقة 4، أكدال - الرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
بالرباط قد تم تأسيس   2021 فبراير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
 STE LA BOUTIQUE  : التسمية 

.DU SPA

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتصدير، تاجر أو وسيط تجاري.

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األبطال، الشقة 4، أكدال - الرباط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

املساهمي  :

السيد رشيد بودالي القاطن ب 11 

أبو سفيا  بن الحارت شارع محمد 

بالحسن الوزاني السوي�سي الرباط.

السيد جيروم كريم كومانكانكير 

القاطن بدار الضيافة حعيعة بوكديرة 

تسلطانت سبادة مراكش.

كريم  جيروم  السيد   : التسيير 

الضيافة  بدار  القاطن  كومانكانكير 

سبادة  تسلطانت  بوكديرة  حعيعة 

مراكش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

ومسجل   2021 مار1   2 بالرباط في 

تحت رقم 149933.
عن الشركة

323 P

STE W.R.H.F
SARL AU

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي والنظام األسا�سي املحي  

بتاريخ 19 فبراير 2021 تم ما يلي :

 DOUBILA الشركة  اسم  تغيير 

 W.R.H.F اسم  تحت   SARL AU

.SARL AU

تمديد نشاط الشركة.

إلغاء النشاط : التاجر الذي يقوم 

والتصدير وتبويضه عنه  باالستيراد 

بما يلي :

أعمال حفر اآلبار.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 

الضعط باملحكمة االبتدائية في تمارة 

تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح مار1 

.5088

324 P

STE GLOG MAROC
مجمع مهاج إقامة الرقم 1 -  سيدي 

مومن - الدار العيضاء
االستثنائي  الجمع  قرار  على  بناء 
تم   2021 فبراير   8 في  املؤرخ  البام 

تقرير ما يلي :
 4000 أنوار  الرائد  السيد  باع 

حصة إلى السيد يوسف االدري�سي.
من  أنوار  الرائد  السيد  استقالة 

منصعه كمسير للشركة.
االدري�سي  يوسف  السيد  تبيي  

كمسير وحيد للشركة.
تبديل القانو  الداخلي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 
 2021 فبراير   22 بتاريخ  العيضاء 

تحت الرقم 166110.
325 P

STE ANNASSIB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي : رقم 16 
الطابق الثاني عمارة 2/1 إقامة 
أم الخير شارع محمد الخامس - 
تابريكت 11000 سال - املغرب
عنوا  مقرها االجتماعي : 

 CHANDOURI I AV MOULAY
 RACHID REZ DE CHAUSSEE DE

 L’APPT N°4 11000 - HASSAN
RABAT
التأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
القانو   إعداد  تم   2020 ديسمبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.ANNASSIB SARL AU

 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DE TICKETS DES JEUX - VENTE

.DE TABAC EN DETAIL - LOTERIE

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 CHANDOURI I AV MOULAY

 RACHID REZ DE CHAUSSEE DE

 L’APPT N°4 11000 - HASSAN

.RABAT

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : معلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :

 : SAMIR RAZIQUE السيد

 1000 بقيمة  حصة   100.000

درهم حصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 

سمير رزيق.

 1, RUE LA LIBERTE  : عنوا  

 TABRIQUET N°14 IMM 31

11000 SALE - MAROC.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 

سمير رزيق.

 1, RUE LA LIBERTE  : عنوا  

 TABRIQUET N°14 IMM 31

11000 SALE - MAROC.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 149151.

326 P

إكسكوب
ش.م.م

بيع حصص اجتماعية
الجمع  محضر  بمقتضيات   -  I

 30 البام غير البادي املنبقد بتاريخ 

ديسمبر 2021، تم تقرير ما يلي :

حصة   400 بيع  على  املصادقة 

محمد  السيد  طرف  من  اجتماعية 

بنحو إلى السيد محمد الرحماني.

الرحماني  محمد  السيد  قعول 

كشريك جديد.



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5578

تبيي  كمسير ملدة غير محدودة :

جنسية  السيد محمد الرحماني، 

 1913 أبريل   24 في  مزداد  مغربية، 

بالدار  الساكن  فكيك،  تجيت  بعني 

الفرنسيي   زنقة  زاوية  العيضاء، 

 ،1 جود  إقامة  رشيد،  ابن  وزنقة 
الصخور   ،9 رقم  األول،  الطابق 

التبريف  لعطاقة  والحامل  السوداء 

.FL11556 الوطنية رقم

سيتم  الشركة  فإ   عليه  وبناء 

طرف  من  محدودة  غير  ملدة  إدارتها 

بنحو  محمد  السيد  اثني   مسيرين 

والسيد محمد الرحماني.

فإ  الشركة  إلى ذلك،  باإلضافة 

صحيح  بشكل  ملزمة  تكو   سوف 

بالتوقيع الوحيد ألحد املسيرين.

اعتماد القانو  األسا�سي الجديد 

لشركة ذات مسؤولية محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2021 فبراير   12 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 165486.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

327 P

شركة التدقيق والخبرة ش.م.م

EAFTOS SERVICES
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقتضيات عقد عرفي حرر بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2021 يناير   28

مميزاتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 EAFTOS« : التسمية االجتماعية 

.»SERVICES

لها  الشركة   : االجتماعي  الهدف 

كهدف اجتماعي :

انجاز جميع األشغال والخدمات، 

في  الهندسة واالستشارة  الدراسات، 

مجال الشعكات واالتصاالت.

الهندسة  العناء،  أشغال  جميع 

التيار  منشأت  وتركيب  املدنية 

املنخفض والكهرباء الصناعية.

بيع  شراء،  تصدير،  استيراد، 

والعضائع  املنتجات  جميع  وتسويق 

املتبلقة باألنشطة املذكورة أعاله.

تهيئة وتوضيف املحالت والعنايات 

السالفة  األهداف  تحقيق  إطار  في 

الذكر.

البمليات  كل  عامة،  وبصفة 

املنقولة،  الصناعية،  التجارية، 

بشكل  املتبلقة  واملالية،  البقارية 

باألهداف  معاشر  غير  أو  معاشر 

أو التي من شأنها  املشار إليها أعاله، 

أ  تساعد على تحقيقها وتطويرها، 

او  معاشرة  مساهمة  كل  وكذلك 

في  كا  شكلها،  كيفما  معاشرة،  غير 

املقاوالت التي لها أهداف مشابهة أو 

مرتعطة بهدف الشركة.

زنقة   ،10  : االجتماعي  املقر 

الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 5، 

الدار العيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 100.000 رأسمال الشركة في قيمة 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

الواحدة،  للحصة  درهم   100 فئة 

محررة نقدا بصفة  مكتتعة بكاملها، 

تامة وموزعة على الشركاء كما يلي :

 500  : بوصحابة  اكرم  السيد 

حصة.

 500  : خليفي  فتحة  السيدة 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

الشركاء : السيد اكرم بوصحابة، 

بتجزئة  والقاطن  شركة  مسير 

النسيم، عمارة 188، الطابق الثالث، 

الدار العيضاء.

القاطنة  خليفي،  فتحة  السيدة 
 ،8 زنقة الحجارة، رقم  بحي القد1، 

بوجدة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :

مسير  بوصحابة،  اكرم  السيد 

النسيم،  بتجزئة  والقاطن  شركة 

الدار  الثالث،  الطابق   ،188 عمارة 

العيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2021 فبراير   11 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 490543.
ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخبرة

328 P

OLA ENERGY MAROC
فسخ عقد تسيير حر

املؤرخ  الحر  التسيير  عقد  إ  

بي   الذي يربط   ،2011 ماي   23 في 

والسيد  ماروك  إنيرجي  أوال  شركة 

يتبلق  والذي  السو�سي،  الدين  بدر 

الخدمة  ملحطة  التجاري  باألصل 

لتوزيع الوقود والزيوت املسماة »باب 

كلومتر  بمراكش  الكائن  مراكش« 

إيزكي قد تم  دوار  أكادير،  طريق   ،1

تعبا  الطرفي   بي   باتفاق  فسخه 

فبراير   26 لبقد الفسخ املبرم بتاريخ 

.2020
أوال إنيرجي ماروك

النائب عنها املدير البام

السيد صالح البعدلي

329 P

PRO SERVICE MOD
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 90.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الشريك رقم 

43 حصاين سال

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القانو   تم وضع   ،2020 أكتوبر   6

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الشركاء : مروا  مصانو.

ادريس الكنيوي.

عثما  عامر.

الهدف : للشركة األهداف التالية :
ميكانيك  السيارات،  غسل 

وتشخيص السيارات.
هياكل السيارات.

بيع وشراء قطع غيار السيارات.
املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 
 900 درهم مقسم إلى   90.000 قدره 
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 
الشكل  على  املساهمي   بي   موزعة 

التالي :
300 حصة بمعلغ  مروا  مصانو 

30.000 درهم.
ادريس الكنيوي 300 حصة بمعلغ 

30.000 درهم.
بمعلغ  حصة   300 عامر  عثما  

30.000 درهم.
بمعلغ  حصة   900  : املجموع 

90.000 درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد مروا  مصانو.
القانو   اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بسال.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32211
بمثابة مقتطف وبيا 

330 P

BY ZINA BY ZAER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة اليازيدي شقة 
رقم A19 حي الرياض 10100 الرباط
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تم وضع القانو    ،2020 نوفمبر   16
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :
الهدف : للشركة األهداف التالية :
مركز البناية، عالج طعيعي، تغذية 

وتدريب.
التجارة في مستحضرات التجميل.

قاعة الحالقة والتجميل.
املدة : 99 سنة.
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فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للسيدة  ممنوحة  كلها  للواحدة 

محفو�سي مهى.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
شريكة  مهى  محفو�سي  السيدة 

وحيدة.
القانو   اإليداع  تم   : اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالرباط.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.149121
بمثابة مقتطف وبيا 

331 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املبراج سنتر، 301 شارع

ععد املومن، مكتب رقم 64، الدار العيضاء

RESTO PRO ASIE
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن 
الثاني املحمدية

املرقم بالسجل التجاري 5919
التبريف الضريبي : 1105842

تبيي  رئيس مجلس اإلدارة
على الجمع البام االستثنائي  بناء 
لشركة   2020 ديسمبر   8 في  املؤرخ 
»RESTO PRO ASIE«، تقرر ما يلي :

تبيي  السيد ايربك شارل ارمو  
اإلقامة  لعطاقة  حامل  ارنوكس، 
اإلدارة  مجلس  رئيس   T001236G
ديسمبر   31 غاية  إلى  عام  ومدير 

.2025
2 - يترتب عن ذلك تبديل النظام 

الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3
الضعط باملحكمة التجارية باملحمدية 
2021، تحت الرقم  18 فبراير  بتاريخ 

.429
4 - تم التسجيل بالسجل التجاري 
تحت الرقم   2021 فبراير   18 بتاريخ 

444 من السجل الترتيبي.
332 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املبراج سنتر، 301 شارع

ععد املومن، مكتب رقم 64، الدار العيضاء

DISMALOG
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع أبو بكر 

القاديري - عمارة 1، الطابق الرابع 

مكتب رقم 16 - سيدي مبروف 

الدار العيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

 13 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانو   صياغة  تمت   2021 يناير 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

على  خصائصها  وحيد  شريك  ذات 

النحو التالي :

.DISMALOG : اسم الشركة

هدف  يتجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

نقل العضائع.

وكيل الشحن.

وأي  وسيلة  بأي  العضائع  نقل 

عملية أساسية أخرى لتبزيز تسليم 

العضائع.

تخزين العضائع.

وبأي  وسيلة  بأي  العضائع  نقل 

عملية أخرى ضرورية لتسهيل تسليم 

العضائع.

جميع األنشطة اللوجستيكية.

إصالح وصيانة اآلالت.

اآلالت  جميع  وبيع  وإعادة  شراء 

ومبدات النقل.

وتصدير  استيراد  بيع،  شراء 

العضائع املتبلقة بشكل معاشر أو غير 

معاشر بنشاط الشركة.

الوسائل  بجميع  املشاركة 

أو  والدمج...)  الشراء،  )املساهمة، 

املشاركة في جميع البمليات املالية، 

غير  أو  املنقولة  والتجارية  البقارية 

املنقولة والتي لها عالقة معاشرة أو 

الشركة والقابلة  غير معاشرة بهدف 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأسمال : قيمته 100.000 درهم 
 100 حصة بقيمة   1000 قسمة إلى 
السيدة  إلى  مسندة  للواحدة،  درهم 

أسماء جعاري.
بكر  أبو  شارع   : الشركة  مقر 
الرابع  الطابق   ،1 - عمارة  القاديري 
مكتب رقم 16 - سيدي مبروف الدار 

العيضاء.
املدة : 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.
أسماء  السيدة   : التسيير  هيأة 

جعاري كمسيرة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
حول األرباح   : االحتياط القانوني 
تقتطع  5% ألجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  العيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثمار لوالية الدار 

العيضاء.
هيئة التسيير

333 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املبراج سنتر، 301 شارع

ععد املومن، مكتب رقم 64، الدار العيضاء

DISTRIBMAROC
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال : 300.000 درهم

مقرها االجتماعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

8 الدار العيضاء
املرقم بالسجل التجاري 351261
التبريف الضريبي : 18183209

بيع الحصص التجارية
تحويل مقر الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 
تم   ،2020 ديسمبر   23 في  املؤرخ 

تقرير ما يلي :
إلى  حاج  صبري  السيد  باع 
حصة   50 جعاري  أسماء  السيدة 
 50 من  للحصة،  درهم   100 بقيمة 
حصة التي يملكها من رأسمال شركة 

.DISTRIBMAROC

تحويل الشكل القانوني إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

نقل املقر االجتماعي املوجود حاليا 

59 شارع الزرقطوني الطابق الثالث 

شقة رقم 8 الدار العيضاء. 

: شارع أبو بكر  إلى البنوا  التالي 

الرابع  الطابق   ،1 عمارة  القاديري 

 - مبروف  سيدي   C16 رقم  مكتب 

الدار العيضاء.

من   1 و   6 و   4 تبديل املواد   -  2

النظام الداخلي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 ،2021 يناير   29 بتاريخ  العيضاء 

تحت الرقم 163238.
4 - تم التسجيل بالسجل التجاري 

الرقم  تحت   2021 يناير   29 بتاريخ 

3061 من السجل الترتيبي.
املسير

334 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املبراج سنتر، 301 شارع

ععد املومن، مكتب رقم 64، الدار العيضاء

NEXT SOURCING SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 9 شارع تدارت - 

الطابق 3 الشقة 33 الدار العيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت صياغة القانو    2021 6 يناير 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو التالي :

 NEXT  : الشركة  اسم 

.SOURCING SERVICES

هدف  يتجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

واالستيراد  والعيع  الشراء 

عام  بشكل  والتجارة  والتصدير 

والفواكه  الغذائية  املنتجات  لجميع 

والخضروات والحمضيات واملكونات 

الالزمة لتحقيق هدف الشركة.
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وتصدير  واستيراد  بيع،  شراء 

والخضروات  الطازجة  الفواكه 

والفطر  املغربي  والكمأ  الطازجة 

والفطر  املحفوظ  والفطر  الطازج 

املحفوظة  والخضروات  البري 

والفواكه املحفوظة والكمأ املحفوظ 

واألعشاب  البطرية  واألعشاب 

الطعية وزيوت الطبام ومستحضرات 

التجميل للزيوت واألسماك الطازجة 

واألسماك  املجمدة  واألسماك 

الطازجة  العحرية  واملأكوالت  املبلعة 

واملأكوالت العحرية املبلعة والفواكه 

والكافيار  الحية  والقواقع  املجففة 

والوحل  املبلعة  والقواقع  الحلزو  

الحلزو .

املنتجات  وتصدير  استيراد 

العكر  الزيتو   وزيت  الزراعية 

األراجن  وزيت  النعاتية  والزيوت 

والخضروات  والفواكه  والبسل 

املجففة.

االستحواذ على حصة أو مصلحة 

بأي شكل من األشكال، في أي شركات 

أو أعمال ذات غرض أو مماثل.

ونقل  واقتناء  وتشغيل  إنشاء 

والبالمات  االختراع  براءات  جميع 

واالمتيازات  والتراخيص  التجارية 

املتبلقة بأغراض الشركة.

البمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية، البقارية والتجارية املنقولة أو 

غير املنقولة والتي لها عالقة معاشرة 

أو غير معاشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأسمال : قيمته 100.000 درهم 

 100 حصة بقيمة   1000 قسمة إلى 

 500 منها  مسندة  للواحدة،  درهم 

سعاطة  صوفية  السيدة  إلى  حصة 

و 500 حصة إلى السيد امي  لحلو.

 - تدارت  شارع   9  : الشركة  مقر 

الطابق 3 الشقة 33 الدار العيضاء.

املدة : 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.

صوفية  السيدة   : التسيير  هيأة 

سعاطة والسيد امي  لحلو كمسيرين 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 ديسمبر.

حول األرباح   : االحتياط القانوني 
تقتطع  5% ألجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  العيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثمار لوالية الدار 

العيضاء.
هيئة التسيير

335 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املبراج سنتر، 301 شارع

ععد املومن، مكتب رقم 64، الدار العيضاء

RESTO PRO ASIE
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن 
الثاني املحمدية

املرقم بالسجل التجاري 5919
التبريف الضريبي : 1105842
تحويل الشكل القانوني لشركة

تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 6 
سنوات

البام  الجمع  على  بناء   -  1
االستثنائي املؤرخ في 8 ديسمبر 2020 
لشركة »RESTO PRO ASIE«، تقرر 

ما يلي :
من  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

مجهولة اإلسم ذات مجلس إداري.
تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 
ست سنوات تنتهي في نهاية االجتماع 
حكما  سيصدر  الذي  البادي  البام 
 31 بشأ  حسابات السنة املنتهية في 

ديسمبر 2025، وهم :
السيدة باسكال ارنوكس الحاملة 

.T001112L لعطاقة اإلقامة رقم
السيد ايريك شارل ارمو ارنوكس 
رقم  اإلقامة  لعطاقة  الحامل 

.T001236G
بنبعا1  دنيا  خنساء  السيدة 
التبريف  لعطاقة  الحاملة  التبارجي 

.B412439 الوطنية رقم

كونترورا1  الفير  كاترين  السيدة 

رقم  اإلقامة  لعطاقة  الحاملة 

.K003800Z

2 - يترتب عن ذلك تبديل النظام 

الداخلي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2021 فبراير   11 بتاريخ  للمحمدية 

تحت الرقم 426.
4 - تم التسجيل بالسجل التجاري 

تحت الرقم   2021 فبراير   11 بتاريخ 

440 من السجل الترتيبي.

336 P

E.Z ELECTRO TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع ابن سينا، 

الطابق 2، عمارة 19، شقة 6، 

أكدال - الرباط

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القانو   وضع  تم   ،2021 يناير   21

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الهدف : للشركة األهداف التالية :

مبدات  وتركيب  وشراء  بيع 

االتصاالت.

أعمال العناء الكهربائية.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة ممنوحة كلها للسيد الفايز 

ععد الهادي.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

شريك  الهادي  ععد  الفايز  السيد 

وحيد.
القانو   اإليداع  تم   : اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالرباط.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.149431

337 P

PETS CARE ZOOPET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 12، زنقة لعنا  

رقم 3، املحيط - الرباط

 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير   19 ومسجل في   2021 فبراير 

2021 تم وضع تأسيس شركة تحمل 

الخصائص التالية :

 PETS CARE ZOOPET : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : 

سلع  للحيوانات،  سلع  تاجر   -  1

وأنشطة للحيوانات املنزلية.

في االستيراد  أو وسيط  تاجر   -  2

والتصدير.

3 - تاجر.

درهم   100.000  : املال  رأ1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.

زنقة   12 رقم   : االجتماعي  املقر 

لعنا  رقم 3 املحيط الرباط.

السيد البلوي هاشمي   : التسيير 

اسماعيل ملدة غير محدودة.

األرباح  من   : األرباح  توزيع 

الصافية تؤخذ 5% لتكوين االحتياط 

القانوني، والعاقي يوزع بي  الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

)للسجل   111190 تحت رقم   2021

التجاري رقم 149929).

338 P
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CHIHAB MEDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الرقم 38 شارع 

 ،B  شالة، إقامة رياض حسا

الطابق األول، الشقة رقم 3، حسا  

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

 21 بتاريخ  ومسجل   ،2020 يوليو 

قرر الشريك الوحيد   2020 ديسمبر 

في الشركة ما يلي :

وذلك  للشركة  املسعق  الفسخ 

بسبب توقيف نشاط الشركة.

سيد  الشيخ  ايله  السيد  تبيي  

رقم  السفر  لجواز  الحامل  محمد، 

BF6590125، كمصفي للشركة.

 : الشركة  لتصفية  املكا   تبيي  

 : الرقم االجتماعي   : املقر االجتماعي 

الرقم 38 - شارع شالة، إقامة رياض 

حسا   B، الطابق األول، الشقة رقم 

3، حسا  الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   ،2021 مار1   3 بتاريخ 

رقم  التجاري  )السجل   111146

.(121415

339 P

ADEL NEGOCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 12 مكرر زنقة 

لعنا  رقم 3 املحيط - الرباط

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير 2021 قد تأسست شركة والتي 

تحمل الخصائص التالية :

.ADEL NEGOCE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

توزيع   : االجتماعي  الهدف 
املشروبات الكحولية.

املشروبات  وتصدير  استيراد 
الكحولية.

الجملة  بائع  وشعه  الجملة  بائع 
للمشروبات الكحولية.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

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

لعنا  رقم 3 املحيط - الرباط.
التسيير  مهمة  أنيطت   : التسيير 
والسيد  الكنافات  السيد محمد  إلى 
الحسي  اولحيا  لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 149861.

340 P

 CREATION
ARTISTIQUEMAONDIALE

SARL AU
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 18 يناير 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية :
 CREATION  : الشركة  تسمية 

.ARTISTIQUEMAONDIALE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
تصنيع   : االجتماعي  الهدف 
واحجار  الديكور  أحجار  وتركيب 

التعليط.
تصميم وتنفيذ الديكور الداخلي.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 4 حي 
املنزه سيدي عالل العحراوي.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى   31 إلى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 40.000  : الشركة  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

السيد لطفي عكشة : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

: حي  السيد لطفي عكشة عنوانه 

الطالب  اوالد  زنقة  املفضل  الشيخ 
رقم 11 سال.

عكشة  لطفي  السيد   : املسير 

زنقة  املفضل  الشيخ  حي   : عنوانه  

اوالد الطالب رقم 11 سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتيفلت بتاريخ 24 فبراير 2021 تحت 
رقم 58.

341 P

ALEPH WORKS
ألف ووركس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

في السجل التجاري رقم التقييد 

121543 املحكمة التجارية للرباط

البام  الجمع  محضر  على  بناء 

بتاريخ  بالرباط  املنبقد  االستثنائي 

21 يوليو 2020 قرر الشركاء ما يلي :

نقل املقر االجتماعي :
من : رقم البمارة 105، الشقة 5، 

إقامة الزهور، شارع املختار الجزولي، 

حي املحيط، بالرباط، إلى : البمارة 2، 

 ،1 الطابق   ،2 الشقة  إقامة طارق، 

حي طارق بن زياد، تمارة.

الحصص  بتفويت  ترخيص 

نقدا  الشركة  طرف  من  اململوكة 

 1.000.000 درهم إلى   100.000 من 

قدره  بما  االحتياطيات  بدمج  درهم 

900.000 درهم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

3 مار1 2021 تحت رقم 111415.

342 P

BRIDGE CONNECT
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I
القانو   إيداع  تم   2021 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

 BRIDGE CONNECT  : التسمية 

.SARL AU

الهدف : الغرض الوحيد للشركة 

هو :

املشاريع  ومتاببة  وتنفيذ  دراسة 

الصناعية.

واملبدات  اآلالت  في  التجارة 

املهنية.

واملستلزمات  األدوات  تجارة 

واآلالت الخاصة بالصناعة.

استيراد وتصدير املنتجات واملواد 

لألشغال البامة، والعناء، والبستنة.

القطاع  في  واملشورة  الدعم 

الصناعي.

االستشارات والتدريب الفني.

الدراسات الفنية في أي تخصص.

تأجير املبدات.

املبدات  وتركيب  صيانة 

الصناعية املختلفة.

أعمال بناء متنوعة.

التطوير  البقارية،  املبامالت 

البقاري.

وتشغيل  وتأجير  وبيع  شراء 

جميع  وتصدير  واستيراد  وتسويق 

املبدات وآالت العناء.

التجارية  األصول  كافة  تشغيل 

العناء  مواد  جميع  وبيع  وشراء 

والخشب  والحديد  واالسمنت 

بجميع  العالط  أو  والح�سى  والعالط 

أشكاله، واملبدات الصحية، وما إلى 

ذلك.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

واملنتجات  الخام  املواد  جميع 

بغرض  املتبلقة  املصنبة  واألشياء 

الشركة.
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أو جزئية  خدمات كاملة جاهزة، 
في أعمال جديدة، ترقيات، صيانة، 
املجاالت  في  إصالحات  أو  مساعدة 

املتبلقة بأغراض الشركة.
جميع  أداء  أعم،  وبصورة 
واالستيراد  التجارية  البمليات 
واملنقولة  والصناعية  والتصدير 
أو  معاشر  بشكل  واملالية  والبقارية 
أو جزئيا، ألي من  كليا  غير معاشر، 
األشياء املحددة أو أي أشياء مماثلة 
أو ذات صلة قد تكو  للترويج تطوير 

النشاط االجتماعي.
ععد  شارع   : االجتماعي  املقر 
املومن إقامة سنطرال العارك عمارة 

د الطابق 2 رقم 15 املحمدية.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
في  محدد  االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
التسيير : تم تبيي  السيد الحادق 

عادل مسير للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
 2021 فبراير   25 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 21383.
ملخص قصد النشر

343 P

MADAFE PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 4.250.000 درهم

مقرها االجتماعي : الورود بوزنيقة 
614-615

نقل مقر الشركة
البام  االجتماع  محضر  نهاية  في 
بتاريخ   MADAFE PRIVE لشركة 

8 فبراير 2021 تقرر ما يلي :
نقل املكتب الرئي�سي للشركة إلى :

الورود بوزنيقة 675-674.
تغيير النظام األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
 2021 مار1   2 بتاريخ  املحمدية 
رقم   20111111005916 تحت رقم 

السجل التجاري 23463.
ملخص قصد النشر

344 P

MAXMAR
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ 5 فبراير 2021 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد :
فروع أو وكاالت الشركات التجارية 

التي يوجد مقرها بالخارج.
الحراسة   : االجتماعي  الهدف 

واألما .
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 : السيد ععد الرحيم آيت الشيخ 

1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع القاهرة شقة   ،129  : املقر 

2 تمارة.
السيد ععد الرحيم آيت   : املسير 

الشيخ.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

132203 تمارة.
345 P

SOCIETE MIDAPLUS
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
فبراير   8 2021 ومسجل في  فبراير   8
القانو   وضع  تم  بالرباط   2021
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك واحد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.MIDAPLUS : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشرسك واحد.

اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 
البقاري، أشغال العناء املختلفة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل التالي :
 1000  : ابراهيم  جبفري  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي : رقم 6 زنقة ضاية 
أكدال   ،16 الشقة   4 الطابق  عوى 

الرباط.
التسيير : السيد جبفري ابراهيم.

 149961  : التجاري  السجل 
الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
مار1   3 بالرباط  التجارية  املحكمة 

2021 تحت رقم 111209.
346 P

LEAD EVENTS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 356، زنقة 
مصطفى املباني رقم 8، الدار 

العيضاء
مباينة وفاة شريك

تغيير الشكل القانوني للشركة
تأكيد املسير الوحيد للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 LEAD الشركة  لشركاء  االستثنائي 
يناير   22 بتاريخ   EVENTS SARL

2021، تم مايلي :
- مباينة وفاة املرحوم السيد عمر 
سهم   500 وإحالة  العكاري  فاروق 

عائدة إلى ورثته.
- تنازل السيد يونس العكاري عن 
219 حصة والسيدة أمل توفيق هللا 
حصة لصالح السيد سليم   62 عن 

العكاري.

القانو   من   1 العند  تبديل   -

األسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

املسؤولية  محدودة  شركة  لتصعح 

ذات الشريك الوحيد.

- اعتماد القانو  األسا�سي الجديد 

للشركة.

- تأكيد السيد سليم بكاري كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161193.

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار لعيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6965.
بمثابة إعال .

347 P

IDEAL CITY
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي زنقة 3، باب منصور 

بناية ص شقة رقم 14 طابق 4 

مساحة باب أنفا، الدار العيضاء

استقالة مسير وتأكيد مسيرين 
للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 IDEAL شركة  لشركاء  االستثنائي 

ش.م.م.  سيتي  اديال   CITY SARL

بتاريخ 15 أكتوبر 2020، تم االتفاق 

على مايلي :

اينيو  موناكو  السيد  استقالة 

منصعه  من   MONACO Ennio

كمسير للشركة وتأكيد كل من السيد 

 CLINI Giorgio كليني  جيورجيو 

بيسككليا  أنطونيو  بيترو  والسيد 

 Pietto Antonio BISCAGILIA

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

التوقيع االجتماعي  :

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالدار العيضاء يوم 

24 فبراير 2021 تحت رقم 161191.
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بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6961.
بمثابة إعال 

348 P

TREND IMMOBLILIER
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 200.000 درهم

املقر االجتماعي : 111، املجمع 

الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية 

الطابق الثاني اوالد صالح - 

بوسكورة، الدار العيضاء

تفويت حصص
إعادة هيكلة القانو  األسا�سي 

للشركة
تأكيد مسير وحيد للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 TREND شركة  لشركاء  االستثنائي، 

IMMOBILIER SARL تراند ايموبليي 

تم   ،2018 نوفمبر   21 بتاريخ  ش.م. 

االتفاق على مايلي : 

19.998 حصة من طرف  تفويت 

لفائدة  بنتريس  علج  محمد  السيد 

 STREAM أنفيست  ستريم  شركة 

.INVEST

القانو   من   1 العند  تبديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانو   هيكلة  إعادة 

للشركة.

تأكيد السيد محمد علج بنتير1 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161196

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6961.
بمثابة إعال 

349 P

ALBO PROMOTION

SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 14.500.000 درهم

املقر االجتماعي : 111، املجمع 

الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية 

الطابق الثاني اوالد صالح - 

بوسكورة، الدار العيضاء

تفويت حصص

تأكيد مسيرين للشركة

إعادة هيكلة القانو  األسا�سي 

للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ALBO شركة  لشركاء  االستثنائي، 

العو   PROMOTION SARL

بروموسيو ش.م.م. بتاريخ 21 نوفمبر 

2018، تم االتفاق على مايلي :

50.600 حصة من طرف  تفويت 

لفائدة  بنتريس  علج  محمد  السيد 

 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST

القانو   من   1 العند  تبديل 

األسا�سي للشركة.

تأكيد السيد محمد علج بنتير1 

كمسيرين  بوزوباع  محمد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانو   هيكلة  إعادة 

للشركة.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161194

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6964.
بمثابة إعال 

350 P

PROPO GESTION
SARL

بروبو جيستيو ش.م.م.
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 111، املجمع 
الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية 

الطابق الثاني اوالد صالح - 
بوسكورة، الدار العيضاء

تفويت حصص
إعادة هيكلة القانو  األسا�سي 

للشركة
تأكيد مسير وحيد للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 PROPO شركة  لشركاء  االستثنائي، 
جيستيو  بروبو   GESTION SARL
ش.م.م. بتاريخ 21 نوفمبر 2018، تم 

االتفاق على مايلي :
طرف  من  حصة   500 تفويت 
لفائدة  بنتير1  علج  محمد  السيد 
 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST
طرف  من  حصة   239 تفويت 
لفائدة  بنتير1  علج  اسية  السيدة 
 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST
طرف  من  حصة   239 تفويت 
لفائدة  بنتير1  علج  مريم  السيدة 
 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST
القانو   من   1 العند  تبديل 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانو   هيكلة  إعادة 

للشركة.
تأكيد السيد محمد علج بنتير1 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 
العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161198
بتبديل  التصريح  إيداع  تم 
يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6962.
بمثابة إعال 

351 P

IMMOBILIERE SOUKANIA

SARL

العقارية السكانية ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 2.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 111، املجمع 

الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية 

الطابق الثاني اوالد صالح - 

بوسكورة، الدار العيضاء

تفويت حصص
إعادة هيكلة القانو  األسا�سي 

للشركة
تأكيد مسير وحيد للشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة  لشركاء  االستثنائي،  البام 

  IMMOBILIERE SOUKANIA

ش.م.م.  السكانية  البقارية   SARL

بتاريخ 21 نوفمبر 2018، تم االتفاق 

على مايلي :

10.000 حصة من طرف  تفويت 

لفائدة  بنتير1  علج  محمد  السيد 

 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST

القانو   من   1 العند  تبديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانو   هيكلة  إعادة 

للشركة.

تأكيد السيد محمد علج بنتير1 

كمسيرين  بوزوباع  محمد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161195

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6963.
بمثابة إعال 

352 P
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CREA IMMO

SARL

كريا إيمو ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 111، املجمع 

الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية 

الطابق الثاني اوالد صالح - 

بوسكورة، الدار العيضاء

تفويت حصص

إعادة هيكلة القانو  األسا�سي 

للشركة

تأكيد مسير ين  للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 CREA شركة  لشركاء  االستثنائي، 

ش.م.م.  إيمو  كريا   IMMO SARL

بتاريخ 21 نوفمبر 2018، تم االتفاق 

على مايلي :

طرف  من  حصة   210 تفويت 

لفائدة  بنتير1  علج  محمد  السيد 

 STREAM انفيست  ستريم  شركة 

.INVEST

القانو   من   1 العند  تبديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانو   هيكلة  إعادة 

للشركة.

تأكيد السيد محمد علج بنتير1 

كمسيرين  بوزوباع  محمد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161192

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6966.
بمثابة إعال 

353 P

AON ACORE

SARL

ايو  أكور ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 400.000 درهم

املقر االجتماعي : 119، شارع موالي 

حسن، الطابق 1، الدار العيضاء

هعة امللكية البارية لحصص

هعة حق االنتفاع لحصص

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة ايو  أكور  االستثنائي لشركاء 

ش.م.م. AON ACORE SARL بتاريخ 

املصادقة  تمت   ،2020 ديسمبر   28

على مايلي :

 1200 ل  البارية  امللكية  هعة 

حصة من طرف السيد ععد الرحيم 

مهدي  لينة  بناته  لفائدة  مهدي 

)املستفيدة من هعة امللكية البارية ل 

400 حصة)، ندى مهدي )املستفيدة 

 400 ل  البارية  امللكية  هعة  من 

)املستفيدة من  حصة) وسارة مهدي 

هعة امللكية البارية ل 400 حصة)

حصة   240 هعة حق االنتفاع ل 

من طرف السيد مهدي ععد الرحيم 

لفائدة زوجته وفاء جمال البلوي.

تغيير العند 1 من القانو  األسا�سي 

للشركة.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 يوم 

.161191

بتبديل  التصريح  إيداع  تم 

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 6960.

بمثابة إعال 

354 P

AMF FINANCE
SARL

أ م ف للمالية ش.م.م.
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 2.400.000 درهم

املقر االجتماعي : 131 شارع أنفا 

أقامة أزرو مكتب 11 ب 

تأسيس
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يناير 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

الرحيم  ععد  السيد   : الشركاء 

مهدي.

السيدة وفاء جمال البلوي زوجة 

مهدي.

السيدة ندى مهدي.

السيدة سارة مهدي.

اآلنسة لينة مهدي.

 AMF FINANCE SARL : التسمية

أ م ف للمالية ش.م.م.

شركة محدودة   : الشركة  نوعية 

املسؤولية.

تحقيق  على  البمل   : املوضوع 

املجاالت،  جميع  في  املشاريع  جميع 

والسيما املالية والتجارية والصناعية 

والزراعية  والبقارية  والعحرية 

خالل  من  والتبدين،  والسياحية 

في هذه املجاالت عن طريق  التملك 

ومساهمات،  شركات جديدة،  إنشاء 

األسهم  شراء  أو  واكتتاب  ورعاية، 

أو  االندماج  أو  الشركات  حقوق  أو 

التحالف أو املشروع املشترك أو غير 

ذلك.

الحيازة واملشاركة املعاشرة أو غير 

وبجميع  أشكالها  بجميع  املعاشرة 

االندماج  ذلك  في  بما  الوسائل 

واملؤسسات  الشركات  جميع  في 

املصالح  ومجموعات  واالتحادات 

االقتصادية األخرى التي تم إنشاؤها 

أو التي سيتم إنشاؤها ملمارسة جميع 

األنشطة.

السندات  محافظ  إدارة 

واملساهمات الصادرة عن الشركات، 

عامة كانت أم خاصة.

جميع  تشغيل  في  املشاركة 

قعول  الغرض  ولهذا  الشركات، 

والرقابة  اإلدارة  تفويضات  جميع 

واإلدارة مع أو بدو  تفويض السلطة 

لتقديمها في الشركات التي سيكو  لها 

مصلحة فيها ؛

99 سنة ابتدار من   : مدة الشركة 

تاريخ تأسيسها.

شارع   ،131  : االجتماعي  املقر 

ب الدار   11 أنفا إقامة أزرو مكتب 

العيضاء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   2.400.000 معلغ  في  الشركة 

من  حصة   24.000 على  مقسمة 

خصصت للشركاء  درهم،   100 فئة 

كالتالي :

مهدي  الرحيم  ععد  السيد   -

19.200 حصة حق االنتفاع.

السيدة وفاء جمال البلوي زوجة 

مهدي 4.800 حصة حق االنتفاع.

حصة   800 مهدي  ندى  السيدة 

عارية.

حصة   800 السيدة سارة مهدي 

عارية.

حصة   800 مهدي  لينة  اآلنسة 

عارية.

للشركة  كمسير  عي    : التسيير 

ملدة غير محدودة السيد ععد الرحيم 

مهدي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر لكل سنة.

توزع األرباح ببد تكوين   : األرباح 

العاقي  ويخول  القانوني  االحتياطي 

في  مذكور  ماهو  حسب  للشركاء 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجارية 

161106 بتاريخ 26 فبراير 2021.
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بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

التجارية باملحكمة   التجاري 

 492095 رقم  تحت  العيضاء  بالدار 

بتاريخ 26 فبراير 2021.
بمثابة مقتطف وبيا 

355 P

AFRICLAB

SARL AU

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 26 أكتوبر 2020 للجمع البام 

 AFRICLAB SARL االستثنائي لشركة

مقرها  درهم   10.000 رأسمالها   AU

4، زنقة واد زيز شقة رقم  االجتماعي 

1 أكدال الرباط تم اإلقرار :

حل الشركة وديا.

الصنهاجي  وديع  السيد  تبيي  

الراجي مصفي للشركة.

كمحل  الشركة  مقر  تحديد 

 1 4 زنقة واد زيز شقة رقم  للتصفية 

أكدال الرباط.

مكتعة  لدى  قانوني  إيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 فبراير   11 بتاريخ 

.111019

356 P

STE MJPHARM

SARL AU

حل الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

معلغ   STE MJPHARM SARL AU

وعنوا   درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها االجتماعي : تجزئة ابن خلدو  

شارع 30 رقم 6 طنجة نتيجة لترا�سي 

الشركاء على الفسخ املسعق.

وحدد مقر التصفية بتجزئة ابن 

خلدو  شارع 30 رقم 6 طنجة.

وعي  : 
وعنوانه  املرابط  محمد  السيد 
السويس  زنقة  داوود  محمد  شارع 
كمصفي  تطوا    ،36 رقم   1 درب 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تعليغ البقود والوثائق 
حدود  ال   : بالتصفية  املتبلقة 

مفروضة لهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 239811.
مقتطف للنشر واالشهار

357 P

STE CHRONOZEN SERVICE
SARL AU

عادي  الغير  البام  الجمع  قرر 
 2020 نوفمبر   13 بتاريخ  املنبقد 
 CHRONOZEN SERVICE لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها  وحيد  بشريك 
شارع   : االجتماعي  مقرها  درهم 
حصي  بيتي رقم 2 عمارة 4 شقة 61 

سال الجديدة.
مايلي :

تقرير املصفي،  ببد موافقة على 
تقرر إنهاء عملية التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بسال بتاريخ 15 فبريار 2021 

تحت رقم 35999.
358 P

STE DENTAL CHAIR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تقرر  بسال   2021 فبراير   2
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :
دونتال   : االجتماعية  التسمية 

شير.
بيت  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
28 شارع النصر عامر  املستقعل رقم 

سال.

الهدف : بيع مبدات طب األسنا .

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفبلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد ععد البزيز وعزي املدة 

غير محدودة.
 : رقم التقييد بالسجل التجاري  

.33011

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

مار1  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت الرقم 36086.

359 P

STE RAZAN KALO
SARL

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تقرر  بسال   2021 فبراير   16

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

التسمية االجتماعية : رزا  كالو.

إقامة البساتي    : املقر االجتماعي 

عمارة 1 محل 1 البيايدة سال.

الهدف : النسيج والخياطة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفبلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد كريم لحسيني املدة غير 

محدودة.
 : رقم التقييد بالسجل التجاري  

.33013

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

مار1  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت الرقم 36081.

360 P

STE MISS CORNER
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تقرر  بسال   2021 يناير   25

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :

ميس   : االجتماعية  التسمية 

كورنر.

املقر االجتماعي : شارع ابن الهيثم 

الذهب  واد  حي   4 رقم  العدر  قطاع 

البيايدة سال.

الهدف : الحالقة والتجميل.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفبلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة هدى املؤد  املدة غير 

محدودة.
 : رقم التقييد بالسجل التجاري  

.33051

361 P

STE HEINA
SARL

تاسيس شركة
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 يوليو 

املحدودة  املسؤولية  ذات    HEINA

ذات املمميزات التالية :

.STE HEINA SARL : التسمية
نابولي  زنقة   : االجتماعي  املقر 

املحيط رقم 5 عمارة 94 الرباط.



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5586

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  سهم   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

فضلي  مروا   السيد   : الشركاء 

سهم والسيد املصطفى   500 املالك 

أقدومي املالك ل 500 سهم.

والتصميم،  االشهار   : الهدف 
العصري  السمعي  االنتاج  الطعاعة، 

والبرامج التلفزية.

السنة املالية : 2021.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

والسيد  السيد فضلي مروا   طرف 

املصطفى أقدومي.

االيداع  تم   : التجاري  السجل 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط يوم فاتح فبراير 2021، تحت 
رقم 110631.

362 P

مزار أوديت واستشارات

شركة محدودة املسؤولية املحدودة
راسمالها : 6.441.500 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع ععد املومن
 وزنقة كالفو 

 STE MECWIDE MAROC
SUCC

تاسيس شركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2020 نونبر   12 بتاريخ  االستثنائي 

 MECWIDE شركة  مساهمة  قرر 
راسمالها  مساهمة،  شركة   ،  S.A

مقرها االجتماعي  أورو،   1.000.000

للشركة  شرع  تاسيس  بالبرتغال، 

باملغرب ذو الخصائص التالية :

.MECWIDE MAROC : التسمية

شكل الشركة : فرع.

شارع  ملتقى   : االجتماعي  املقر 

عمارة  سومية،  وزنقة  املومن  ععد 
شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 22 

الدارالعيضاء.

التسيير : سيسير الفرع، من طرف 

 JOSE CARLOS PERREIRA السيد 

الجنسية،  برتغالي   ،PLAHARES

ببراغا  مقيمة   1911/08/30 مزداد 

.CA181166 وحامل لجواز سفر رقم

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الفرع لدى املحكمة التجارية ملدينة 

فبراير   24 بتاريخ  الدارالعيضاء، 

2021، حيث سجل بالسجل التجاري 

لنفس املدينة تحت رقم 49180.
مزار اوديت واستشارات

363 P

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 6.441.500 درهم

مقرها االجتماعي : 101 شارع ععد املومن

الدار العيضاء

 PNEUMATIQUES

MAINTENANCE SERVICES

SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 2 فبراير 2021، قرر 

 PNEUMATIQUES شركة  شركاء 

 ،MAINTENANCE SERVICES

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها  درهم،   150.000 راسمالها 

زاوية زنقة  االجتماعي بالدار العيضاء 

عي   سليما   موالي  وشارع  الكارة 

السعع، ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

5 املجمع الصناعي جرف األصفر  إلى 

موالي ععد هللا الجديدة.

من   4 للفصل  املتالزم  التبديل 

النظام األسا�سي للشركة.

إقرار نظام أسا�سي مبدل للشركة.

أجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

ملدينة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

الدار العيضاء بتاريخ 26 فبراير 2021 

تحت رقم 161614.
بمقت�سى مقتطف وبيا 

مزار اوديت واستشارات

364 P

مزار أوديت واستشارات
شركة محدودة املسؤولية املحدودة

راسمالها : 6.441.500 درهم
مقرها االجتماعي : زاوية شارع ععد املومن

 وزنقة كالفو 

STE JORF INVEST
SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2021 فبراير   2 بتاريخ  االستثنائي 
 JORF INVEST شركة  شركاء  قرر 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   100.000  : راسمالها 
االجتماعي بالدارالعيضاء ملتقى شارع 
عمارة  سومية،  وزنقة  املومن  ععد 
الرقم  الخامس  الطابق   ،3 شهرزاد 

22 ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى 
املجمع الصناعي جرف االصفر،   5  :

موالي ععد هللا الجديدة.
من   4 للفصل  املتالزم  التبديل 

النظام االسا�سي للشركة.
اقرار نظام أسا�سي مبدل للشركة.
اجل  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالجراءات القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
ملدينة  التجارية  باملحكمة  الضعط 
فبراير   26 بتاريخ  الدارالعيضاء، 

2021، تحت رقم 161612.
مزار اوديت واستشارات

365 P

STE TUBER TRADE
.S.A

شركة مساهمة
راسمالها : 23.232.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة تافراوتي 
كلم 1.5 طريق الرباط

عي  السعع الدارالعيضاء 
السجل التجاري رقم : 101.101
الزيادة في الراسمال االجتماعي

مالئمة وتحيي  النظام االسا�سي 
للشركة مع القانو  رقم 19-20

بمقت�سى مداولة الجمبية البامة 
غير البادية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، 

قد تقرر ما يلي :

الزيادة في راسمال الشركة بمعلغ 

لرفبه  درهم   11.832.000 قدره 

درهم الى معلغ   5.400.000 من معلغ 

23.232.000 درهم وذلك عن طريق 

118.320 سهم جديد بقيمة  اصدار 

100 درهم للسهم الواحد.

للشركة  االجتماعي  الراسمال 

 23.232.000 معلغ  في  ثابتا  أصعح 

سهم   232.320 الى  ومقسم  درهم 

من فئة 100 درهم، مرقمة من 1 الى 

232.320 الكل من نفس الفئة.

االسا�سي  النظام  وتحيي   مالئمة 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

20.19 الصادر  بتطعيق القانو  رقم 

26 أبريل  بظهير رقم 78-19-1 بتاريخ 

2019 متمم ومبدل للقانو  رقم -17

95 املتبلق بشركات املساهمة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2021، تحت رقم 165424.
من اجل االيجاز والعيا 

366 P

STE IMMOBILIERE TAY

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 9.120.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة تفراوتي كم 

1.5 طريق الرباط

عي  السعع الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 310.511

الزيادة في الراسمال االجتماعي 
االستثنائية  البامة  الجمبية 

للشركة   ،2020 ديسمبر   31 بتاريخ 

 STE IMMOBILIERE TAY املسماة 

ش.م.م. قررت ما يلي :

بالرغم  الشركة  نشاط  استمرار 

من   3/4 تجاوزت  التي  خسائر  من 

الراسمال الشركة.
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االجتماعي  الراسمال  في  الزيادة 

درهم   3.120.000 قدره  بمعلغ 

الى  درهم   6.000.000 من  لرفبه 

9.120.000 درهم، عن طريق انشاء 

فئة  من  جديدية  حصة   91.200

درهم للواحدة، مقسمة كاالتي   100

لشركة  اجتماعية  حصة   45.600

45.600 حصة  TAFRAOUTI S.A. و 

.YIELD S.A اجتماعية لشركة

االسا�سي  النظام  وتغيير  تبديل 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

متمم   21.19 رقم  القانو   بتطعيق 

املتبلق   5.96 رقم  للقانو   ومبدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط 

فبراير   12 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021، تحت رقم 165426.
من اجل االيجاز والعيا 

367 P

STE CHICA MODE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 11.938.400 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة تفراوتي كم 

1.5 طريق الرباط

عي  السعع الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 205.239

الزيادة في الراسمال االجتماعي 
موافقة النظام االسا�سي مع القانو  

رقم 21-19
االستثنائية  البامة  الجمبية 

للشركة   ،2020 ديسمبر   31 بتاريخ 

 STE CHICA MODE SARL املسماة 

ش.م.م. قررت ما يلي :

االجتماعي  الراسمال  في  الزيادة 

درهم   4.915.800 قدره  بمعلغ 

الى  درهم   1.022.600 من  لرفبه 

11.938.400 درهم، عن طريق انشاء 

 100 49.158 حصة جديدة من فئة 

درهم للواحدة.

الراسمال  في  الزيادة  اثعات 

في  حدد  والذي  املذكورة، 

الى  مقسمة  درهم   11.938.400

حصة اجتماعية من فئة   119.384

100 درهم للواحدة محررة بالكامل، 

حصة   68.000 كاالتي  مقسمة 

 GROUPE AKSAL اجتماعية لشركة

حصة اجتماعية لشركة   51.384 و 

.OURTAN INVEST SARL AU

االسا�سي  النظام  وتغيير  تبديل 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

متمم   21.19 رقم  القانو   بتطعيق 

املتبلق   5.96 رقم  للقانو   ومبدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط 

فبراير   15 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021، تحت رقم 165116.
من اجل االيجاز والعيا 

368 P

 STE CRTH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2021 فبراير   11 بتاريخ 

القواني  االساسية لشركة محدودة 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :

الكهربائية،  التركيعات   : الهدف 

الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

 4 رقم  التجاري  املحل   : املقر 

لواللدة الخشانية تمارة.
: حدد راسمال بما قدره  راسمال 

100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد املكاوي بناصر ملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
بتاريخ 25 فبراير 2021، رقم السجل 

التجاري 132.119، تحت رقم 5062.

369 P

STE  CLEANING SQUAD
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

يناير 2021، تم تاسيس شركة :

شركة   CLEANING SQUAD

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

االشغال  التنظيف،  أشغال 

املتنوعة وأشغال البستنة.
من  مكو   الشركة  راسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 500  .... الدقاقي  مليكة  السيدة 

حصة.

 ............ النعاوي  هاجر  السيدة 

500 حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة 

مليكة الدقاقي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، وتحت رقم 149145.

370 P

شركة أمنزار سيغفيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : رقم 26 تجزئة 

جنا  املبمورة سال الجديدة

البام  الجمع  ملحضر  تعبا 

 3 االستثنائي للشريك الوحيد بتاريخ 

الرباط  في  املسجلة   ،2021 ديسمبر 

بتاريخ 9 فبراير 2021، تقرر ما يلي :

االنحالل الشركة امنزار سيرفيس 

ش.م.م.ش.و.

رشيد  أشميط  السيد  تبيي  

كمصفي لشركة.

تثبيت مقر التصفية  في : رقم 26 

تجزئة جنا  املبمورة سال الجديدة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

2021، تحت رقم  بتاريخ فاتح مار1 

.36012

371 P

STE K.L ZINE CAR

SARL AU

تاسيس شركة

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

بالرباط قد تم تاسيس   ،2021 يناير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

.STE K.L ZINE CAR : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

تاجير   : االجتماعي  الهدف 

السيارات بدو  سائق.

راسمال : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : تجزئة اليوسفية 

قطاع 3 رقم 13 الرباط اليوسفية.

التسيير : السيدة لعنى الويمنية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2021

رقم 148841.

372 P
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STE AFIFI CONSULTING

TRAVAUX COMPTABLE

GSM : 06.61.35.57.83

STE POLE FASHION
SARL

البام  الجمع  لقرارات  تعبا  

بتاريخ  بالرباط  املسجل  للشركاء 

 POLE لشركة   ،2021 فبراير   3

مسؤولية  ذات  شركة   FASHION

 9 رقم  التجاري  عنوانها  محدودة 

الحي الصناعي الصبيحي طريق  و10 

القنيطرة سال.

قرر الجمع البام ما يلي :

هويريش  السادة  اعفاء 

و  خالد  ادري�سي  والتسافي  هدي 

HARALAMBOUS JHON من تسيير 

الشركة.

توفيق نشاط الشركة.

هدي  هويريش  السيد  تبيي  

مصفي الشركة.

عنوا  التوقف عن النشاط :  رقم 

9 و10 الحي الصناعي الصبيحي طريق 

القنيطرة سال.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2021 فبراير   25 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل    36058

.30855

373 P

STE INSSAF GARDIENNAGE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 اقامة سبدا  

2 شارع محمد V تمارة

السجل التجاري رقم : 131.609 

تمارة

شركة  لشركاء  محضر  بمقت�سى 

 ،STE INSSAF GARDIENNAGE

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

املنبقد بتاريخ 11 فبراير 2021 تقرر 

ما يلي :

باضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

نقل مستخدمي الغير ونتيجة ذلك تم 

تحيي  النظام االسا�سي للشركة.

هذه  لكل  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الوثائق 

بتمارة بتاريخ 22 فبراير 2021، تحت 

رقم 5028.

374 P

STE PARA PODIUM

SARL
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 فبراير   8 ومسجل بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  انشاء 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 STE PARA PODIUM التسمية : 

.SARL

وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 

املستلزمات الصيدالنية.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

زنقة   54  : االجتماعي  املقر 

تانسيفت رقم 1 اكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

التسيير : تم تبيي  السيد املرزوقي 

نبيل مسيرا للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط : 149843.
مقتطف وبيا 

375 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

STE BIZNEXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

16 فبراير 2021، في الرباط تم تحرير 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE BIZNEXPORT  : التسمية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

واستيراد  وبيع  شراء   : الهدف 

وتصدير جميع السلع غير الغذائية.

املقر االجتماعي : 6 زنقة ضاية عوا 

16 اكدال  الطابق الرابع الشقة رقم 

الرباط.

سنة   99  : الشركة  القيام  مدة 

ابتداء من تاريخ تاسيسها النهائي.

راسمال الشركة : يقدر ب 10.000 

100 حصة من فئة  درهم مقسم الى 

100 درهم للواحدة موزعة كالتالي :

زينب ععادي ...... 100 حصة.

التسيير واإلمضاء : تسيير الشركة 

ملدة غير محدودة من طرف السيدة 

زينب ععادي.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصعح 

السيدة زينب ععادي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

اقتطاع  ببد   : االرباح  تقسيم 

قرار  العاقي حسب  قانوني  كاحتياط 

الشركاء.

التجارية  باملحكمة  التسجيل  تم 

تحت   ،2021 مار1   3 يوم  بالرباط 

رقم 149959.
ملخص من اجل النشر

376 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

 STE BRAOUR RAIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الحل النهائي
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

قرر   ،2021 فبراير   9 املنبقد بتاريخ 

مسير شركة  ورحما  منصف  السيد 

.BRAOUR RAIL SARL AU

 : راسمالها  الشركة في التصفية، 

10.000 درهم.

زنقة نوباليا   4  : مقرها االجتماعي 

حي   1 بلوك   11 قطاع   ،4 تجزئة 

الرياض الرباط.

بسبب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

التجارية  باملحكمة  التسجيل  تم 

تحت   ،2021 مار1   2 يوم  بالرباط 

رقم 111131.
ملخص من اجل النشر

377 P

STE JADAM LUXURY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع   ،2021 بتاريخ فاتح مار1 

القواني  االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف : كراء السيارات.

املحل  السو�سي  املختار   : املقر 

رقم 23 شارع الحسن الثاني قصارية 

السالم الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 

 100 على  مقسم  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسعة  حصة 

االجتماعي  الصندوق  في  ودفبت 

للشركة.

االرباح  من   %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص : السيد سفيا  بومليك 

500 حصة.

السيد بدر موجيد 500 حصة.ذ

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد جالل اوتزكي ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

.149951

378 P
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STE BLUECOM CARS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع   ،2021 بتاريخ فاتح مار1 

القواني  االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف : كراء السيارات.

املحل  السو�سي  املختار   : املقر 

رقم 34 شارع الحسن الثاني قصارية 

السالم الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 

 100 على  مقسم  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسعة  حصة 

االجتماعي  الصندوق  في  ودفبت 

للشركة.

االرباح  من   %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

بابا  سفيا   السيد   : الحصص 

500 حصة.

 500 بونفبت  شيماء  السيدة 

حصة.ذ

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد سفيا  بابا  ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

.149955

379 P

 STE  OMARI TAGMOUNTI

 PROMOTION

 CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
اكتوبر   2 في  املؤرخ  للبقد  طعقا 

محدودة  شركة  تاسيس  تم   ،2012

املسؤولية بالخصائص التالية :

تكموتي  عماري   : االسم 

 OMARI ش.م.م.  بناء  أنباش 

 TAGMOUTI PROMOTION

.CONSTRUCTION SARL

الهدف : االنباش البقاري.
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

التسيير : البماري ععد هللا الحامل 

 BJ118380 رقم  الوطنية  للعطاقة 

وععد النبي تكموتي الحامل للعطاقة 

.B13532 الوطنية رقم

اللة  شارع   39  : االجتماعي  املقر 

ياقوت الطابق الخامس شقة رقم د 

الدارالعيضاء.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالعيضاء  التجارية 

 ،2012 اكتوبر   11 بتاريخ   509198

لدى  التجاري  بالسجل  والتسجيل 

نفس املحكمة تجت رقم 268259.

380 P

 STE OMARI TAGMOUTI

 PROMOTION

 CONSTRUCTION
SARL

تغيير النوع القانوني واسم الشركة
مجموع  تفويت  لبقد  طعقا 

اململوكة  االجتماعية  الحصص 

والعالغ  تكموتي  النبي  ععد  للسيد 

500 حصة اجتماعية، تم  مجموعها 

تحويل ذات الشركة من شركة ذات 

ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ليصعح  الشركة  اسم  تغيير  وكذلك 

 DYAR SETTAT SARL »ديار سطات«

.AU

مما يستوجب مبه تغيير تشكيلة 

هو  الوحيد  املسير  ليعقى  املسيرين 

السيد البماري ععد هللا.

الهدف : االنباش البقاري.
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

هللا  ععد  البماري   : التسيير 

الوطينة  التبريف  للعطاقة  الحامل 

.BJ118380 رقم

اللة  شارع   39  : االجتماعي  املقر 

د  شقة  الخامس  الطابق  ياقوت 

الدارالعيضاء.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالعيضاء  التجارية 

616183 بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

والتسجيل بالسجل التجاري لدى 

نفس املحكمة تحت رقم 268259.

381 P

CMCC

مكتب محمد للمحاسعة واالستشارة 

GSM : 06.61.33.94.09

STE MASTERS HAIR
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2020 ديسمبر   31 في  بالرباط 

وضع القانو  االسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد املميزات التالية :

 STE MASTERS HAIR : التسمية

.SARL AU

الهدف االجتماعي : صالو  حالقة 

لنساء.

38 اقامة  : عمارة  املقر االجتماعي 

 4 املتجر   ،4 رياض االندلس الهمبرة 

شارع ععد الرحيم بوععيد الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

درهم   100.000  : راسمالها 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل التالي :

الفتاح  ععد  مبتوق  السيد 

املحصل على 1000 حصة.

للشركة  كمسير  عي    :  : التسيير 

السيد مبتوق ععد الفتاح لفترة غير 

محددة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 11 في   111112 رقم  تحت  بالرباط 

رقم السجل التجاري   ،2021 فبراير 

.149629

382 P

STE ALEQ IMMOBILIER

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة

 16 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ 

شركة  تاسيس  تم   ،2021 فبراير 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خصائصها كالتالي :

 STE ALEQ التسمية: 

.IMMOBILIER

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف : االنباش البقاري.

املقر االجتماعي : 10 زنقة اليمامة 

املدرج ب شقة رقم 10 الرباط.

 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

 1000  ... كري  محمد  السيد 

حصة.

التسيير :  تم تبيي  السيد محمد 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل  كري 

غير  ملدة  للشركة  مسير   CB23646

محدودة.

التجاري  بالسجل  تسجيل  تم 

 2 للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

فبراير 2021، تحت رقم 149951.

383 P
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CMCC
مكتب محمد للمحاسعة واالستشارة

GSM : 06.61.33.94.09

 STE  ECOMMERCE SAHEL
 PRIVE
SARL AU

في  بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،2021 فبراير   2
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :
 STE ECOMMERCE التسمية: 

..SAHEL PRIVE SARL AU
االستشارات   : الهدف االجتماعي  
لغير  االنترنيت  عبر  وتدريب  االدارية 

املتخرجي .
نوباليا  زنقة   4  : االجتماعي  املقر 
حي  اي  بلوك   11 سكتور   4 تجزئة 

الرياض الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
درهم   100.000  : راسمالها  
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل التالي :
السيد محمد الفاري�سي املحصل 

على 1000 حصة.
للشركة  كمسير  عي     : التسيير 
غير  لفترة  الفاري�سي  محمد  السيد 

محددة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
 24 في   111321 رقم  تحت  بالرباط 
رقم السجل التجاري   ،2021 فبراير 

.149115
384 P

STE MRABTI CONCEPT
SARL

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة رقم 

36 شقة رقم 4 حي النهضة شارع 
زرقطوني تمارة

بمقت�سى  الجمع البام االستثنائي 
قرر   ،2021 يناير   21 بتاريخ  املؤرخ 
كونسبت  مرابتي  لشركة  الشركاء 

 MRABTI CONCEPT SARL .ش.م.م

ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي الى : تجزئة 

حي   1 رقم  شقة   30 رقم  مقيطع 

البلويي  شارع الرباط تمارة.

النظام  من   3 املادة  تبديل 

االسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

بتمارة بتاريخ 24 فبراير 2021، تحت 
رقم 312.

385 P

STE DAKAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : حي الوفاق شارع 
11 رقم 2 سلوا  الناظور

الجمبية  محضر  بمقت�سى  

البامة االستثنائية بتاريخ فاتح فبراير 

الوحيد  الشريك  صادق   ،2021

ش.م.م.   DAKAMTRANS لشركة 

االجتماعي  الغرض  تغيير  قرار  على 

الوطني  النقل   : ليصعح  للشركة 

والدولي لحساب الغير.

تبيي   قرار  على  صادقوا  كما 

القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   5 بتاريخ  بالناظور  االبتدائية 

2021، تحت رقم 264.

386 P

STE OPTICA VALENCIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : شارع الرئي�سي 
رقم 25 اكوناف الناظور

بمقت�سى  محضر الجمبية البامة 

 ،2021 يناير   15 االستثنائية بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

على  ش.م.م.   OPTICA VALENCIA

قرار تحويل املقر االجتماعي للشركة 

اكوناف   25 رقم  الرئي�سي  من شارع 

الكريم  ععد  شارع  الى  الناظور 

 121 الخطابي والقا�سي عياض رقم 

الناظور.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

15 فبراير  االبتدائية بالناظور بتاريخ 

2021، تحت رقم 342.

387 P

STE 2 M PORTES
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 35 حي زيير 
الناظور

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 ،2021 يناير   20 االستثنائية بتاريخ 

 2 M PORTES صادق شركاء شركة 

333 حصة  ش.م.م. على قرار تفويت 

ليصعح  املجيد  ععد  منصور  للسيد 
راسمال الشركة مقسما كما يلي  :

الرحموني ميمو  ... 334 حصة.

 333  .... املجيد  ععد  منصور 

حصة.

منصور جميل ..... 333 حصة.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 
ميمو   الرحموني  السيد  تبيي  

والسيد منصور ععد املجيد والسيد 

منصور جميل كمسيرين للشركة.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   5 بتاريخ  بالناظور  االبتدائية 

2021، تحت رقم 266.

388 P

STE SAADA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : شارع موالي 
رشيد زنقة أفرا ازغنغا  الناظور

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 ،2021 يناير   15 االستثنائية بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

SAADA CASHش.م.م. على قرار فتح 

فرع للشركة في البنوا  التالي طريق 

ازغنغا  احدادا  الناظور.

تحيي   قرار  على  صادق  كما 

القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

15 فبراير  االبتدائية بالناظور بتاريخ 

2021، تحت رقم 344.

389 P

STE CLEAR SEA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 529شارع املسيرة  

الناظور

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 ،2021 فبراير   2 بتاريخ  االستثنائية 

لشركة   الوحيد  الشريك  صادق 

CLEAR SEA SERVICE  ش.م.م. على 

 CLEAR قرار تغيير اسم الشركة من 

..EUROGAMBAS الى SEA SERVICE

تحيي   قرار  على  صادق  كما 

القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

15 فبراير  االبتدائية بالناظور بتاريخ 

2021، تحت رقم 343.

390 P

SERVICE GART شركة
ش.م.م

حي األمل الغربي رقم 2 الناضور

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 2021 فبراير   9 بتاريخ  اإلستثنائية 

لشركة الوحيد  الشريك  صادق 

قرار  على  ش.م.م   SERVICE GART

الوكيلي  للسيد  حصة   500 تفويت 

رضوا  و500 حصة للسيد الوكيلي 

الشركة  رأسمال  ليصعح  محمد 

مقسما كما يلي :

الوكيلي محمد 500 حصة.

الوكيلي رضوا  500 حصة.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 345.

391 P
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LOGIMAR شركة

ش.م.م

حي املطار كراتيفيا 1392 الناضور

بمقت�سى  محضر الجمبية البامة 

 2021 فبراير   15 اإلستثنائية بتاريخ 

 LOGIMAR شركة  شركاء  صادق 

رأسمال  رفع  قرار  على  ش.م.م 

إلى   1000.000.00 من  الشركة 

1.200.000.00 درهم.

تبيي   قرار  على  صادق  كما 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 19 فبراير 

2021 تحت رقم 410.

392 P

RUPA TRANS شركة

ش.م.م

حي أوالد ميمو  شاع 19 رقم 1 

الناضور

بمقت�سى  محضر الجمبية البامة 

اإلستثنائية بتاريخ 28 ديسمبر 2021 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

قرار  على  ش.م.م   RUPA TRANS

للشركة  اإلجتماعي  الغرض  تغيير 

ليصعح كما يلي :

لحساب  للعضائع  الدولي  النقل 

الغير .

مقاول األشغال البمومية والعناء.

تحيي   قرار  على  صادق  كما 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 116.

393 P

 STE. EL HDDAD-AAYD شركة
TRANS
ش.م.م

شارع الخرطوم رقم 58 مكرر 
الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2021 فبراير   5 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية:
 STE. EL شركة   : التسمية 

HDDAD-AAYD TRANS ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي : 

نقل األمتبة لحساب الغير والنقل 
الوطني والدولي.

تصدير واإلستيراد.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والبقارية التي ترتعط بصفة 

معاشرة بهدف الشركة.
: شارع الخرطوم  املقر اإلجتماعي 

رقم 58 مكرر الناضور.
رأ1 مال  الشركة : 100.000.00 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف:

 السيد اعايد ععد الصمد.
 والسيد الحداد عماد.

الشركاء :
السيد الحداد عماد 500 حصة.

 500 الصمد  ععد  اعايد  السيد 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 318.
394 P

STE. KASS GROUP شركة
ش.م.م بشريك وحيد

حي لبرا�سي شارع 45 رقم 32 
الناضور

تأسيس  شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2021 يناير   14 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية :

 STE. KASS شركة   : التسمية 
GROUP ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي : 
املنزلية  األجهزة  واستيراد  تصدير 

واألجهزة الكهربائية.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والبقارية التي ترتعط بصفة 

معاشرة بهدف الشركة.
لبرا�سي  حي   : اإلجتماعي  املقر 

شارع 45 رقم 32 الناضور.
رأ1 مال  الشركة : 100.000.00 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد فيفيح كريم.
الشركاء :

السيد فيفيح كريم 1000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 120.
395 P

 STE. FERMUNAD شركة
ش.م.م بشريك وحيد

سبت افنطرا1 سوق بني سيدل 
لوطا الناضور
تأسيس  شركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2021 يناير   21 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية:
 STE. شركة   : التسمية 

FERMUNAD ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي : 

األملنيوم  واستيراد  تصدير 
والحديد.

بيع املواد الغذائية.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والبقارية التي ترتعط بصفة 

معاشرة بهدف الشركة.
: سبت افنطرا1  املقر اإلجتماعي 

سوق بني سيدل لوطا الناضور.
رأ1 مال  الشركة : 100.000.00 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد امليري ععد اإلله.

الشركاء :

 1000 اإلله  ععد  امليري  السيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 12 فبراير 

2021 تحت رقم 336.

396 P

 STE. CHOCO NAD شركة
ش.م.م بشريك وحيد

دوار مبمل دوم بني وكيل البروي 

الناضور

تأسيس  شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 يناير   22 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية:

 STE. CHOCO شركة   : التسمية 

NAD ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي : 

توزيع املواد الغذائية.

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والبقارية التي ترتعط بصفة 

معاشرة بهدف الشركة.

مبمل  دوار   : اإلجتماعي  املقر 

لوطا  البروي  وكيل  بني  لوطا  دوم 

الناضور.

رأ1 املال الشركة : 100.000.00 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد الحمداوي محمد.

الشركاء :

 1000 محمد  الحمداوي  السيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 115.

397 P
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BOUHMIDI FOOD شركة

ش.م.م

إقامة البمرا  سلوا  الناضور

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 2021 فبراير   4 بتاريخ  اإلستثنائية 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

على  ش.م.م   BOUHMIDI FOOD

للسيد  حصة   500 تفويت  قرار 

ليصعح  مصطفى  اشهعو   الحموتي 

رأسمال الشركة مقسما كما يلي :

بوحميدي سمير 500 حصة.

 500 الحموتي اشهعو  مصطفى 

حصة.

كما صادق على قرار تبيي  السيد 

الحموتي  والسيد  سمير  بوحميدي 

اشهعو  مصطفى كمسيرين للشركة.

تحيي   قرار  على  صادق  كما 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   5 اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 268.

398 P

 AGROUR NEGOCE شركة

ش.م.م

شارع الحسن الثاني املدينة القديمة 

الدريوش

بمقت�سى محضر الجمبية البامة 

 2021 يناير   28 بتاريخ  اإلستثنائية 

 AGROUR شركة  شركاء  صادق 

تغيير  قرار  على  ش.م.م   NEGOCE

ليصعح  للشركة  اإلجتماعي  الغرض 

كما يلي :

كما  بيع املواد الغذائية والتجارة. 

القانو   تحيي   قرار  على  صادقوا 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   5 اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 265.

399 P

CASABET GC
SARL AU

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 
درهم.

األكبر  إدريس  زنقة   31  : مقرها 
شارع  الثالث  الطابق   6 رقم  شقة 

حسا  الرباط.
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 CASABET GC SARL  : اسمها 

.AU
هدفها :

 مكتب الدراسات.
إدارتها : بدر باحنيني.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فتح يناير إلى 31 ديسمبر .

أمدها : 99 سنة.
السجل التجاري : 149983.

400 P

 STE. HAYTAMI TRAVAUX
SARL AU

شركة هيتمي أشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.و
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة طريق طنجة 
الرقم 362 سيدي قاسم

طعقا لبقد خاص بتاريخ 11 فبراير 
2021 تم تأسيس شركة ش.م.م.ش.و 

ذات الصفات التالية :
تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE. أشغال  هيتمي  شركة  اسم 

.HAYTAMI TRAVAUX  SARL AU
الشركة تهتم ب :

أشغال مختلفة أو العناء.
نقل العضائع.

طريق  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
طنجة الرقم 362 سيدي قاسم.

في  حدد  لقد   : الرأسمال 
على  مقسم  درهم   100.000.00
كل  ثمن  إجتماعية  حصة   1000

واحدة 100.00 درهم.
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

لكتف سالم.

الربح : من الربح الصافي تخصم 
%5 لإلحتياطات القانونية.

تم   لقد   : القانوني  اإليداع 
بسيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 
تحت   2021 فبراير   23 يوم  قاسم 
رقم السجل التجاري  رقم98/2021 

.28119
401 P

 STE.ELECTRICITE
 MAINTENANCE &

DISTRIBUTION AU MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : حي الياسمي  بلوك 
C مراب رقم 325 سيدي قاسم 

طعقا لبقد خاص بتاريخ 24 يونيو 
2020 تم تأسيس شركة ش.م.م ذات 

الصفات التالية :
الشركة   : التسمية 
STE. شركة  اسم  تحمل 

 ELECTRICITE MAINTENANCE
 &DISTRIBUTION AU MAROC

.  SARL
الشركة تهتم ب :

أشغال مختلفة أو العناء.
مفاوض.

الياسمي   حي   : اإلجتماعي  املقر 
سيدي    325 رقم  مراب   C بلوك 

قاسم.
في  حدد  لقد   : الرأسمال 
على  مقسم  درهم   100.000.00
كل  ثمن  إجتماعية  حصة   1000

واحدة 100.00 درهم.
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

لصفر ععد الخالق.
 الربح : من الربح الصافي تخصم 

%5 لإلحتياطات القانونية.
اإليداع القانوني : لقد تم  باملحكمة 
 13 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 
 2021/450 تحت رقم   2020 يوليو 

رقم السجل التجاري28495.
من أجل النسخ والعيا 

402 P

STE. BENZEM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : دوار كليم تباونية 
البلمية الشعانات زيرارة سيدي 

قاسم 
طعقا لبقد خاص بتاريخ 19 فبراير 
2021 تم تأسيس شركة ش.م.م ذات 

الصفات التالية :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE. BENZEM شركة 1.ت.و بنزيم

.  SARL
الشركة تهتم ب :

نقل العضائع
كليم  دوار   : اإلجتماعي  املقر 
زيرارة   الشعانات  البلمية  تباونية 

سيدي قاسم.
في  حدد  لقد   : الرأسمال 
على  مقسم  درهم   100.000.00
كل  ثمن  إجتماعية  حصة   1000

واحدة 100.00 درهم.
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

الزمراني احمد.
 الربح : من الربح الصافي تخصم 

%5 لإلحتياطات القانونية.
اإليداع القانوني : لقد تم  باملحكمة 
اإلبتدائية بسيدي قاسم يوم 3 مار1 
رقم   118/2021 رقم  تحت   2021

السجل التجاري28189.
من أجل النسخ والعيا 

403 P

GAMMAFIRE
S.A.R.L

RC : 132133
شركة ذات مسؤولية محدودة

النظام  مقتضيات  بموجب 
 GAMMAFIRE لشركة  األسا�سي 
S.A.R.L املوقع بتاريخ 20 يناير 2021 

بي  الشركاء :
الفاللي مها، رقم العطاقة الوطنية 
A396002، مواليد 19 مار1 1993، 
 14 شقة  شالة  شارع  في  املقيمة 

حسا ، الرباط.
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العطاقة  رقم  أميمة،  الفالجي 

4 أبريل  KB95583، مواليد  الوطنية 

1993، مقيمة في حي السوريي  زنقة 

احمد السكيرج رقم 30، طنجة.

شركة  إنشاء  على  اإلتفاق  تم 

تسمى  محدودة  مسؤولية  ذات 

 15.000 مال  برأ1   GAMMAFIRE

بالكامل  فيها  مكتتب  نقدا  درهم 

ومدفوع.

نشاط الشركة :

الدارسة واإلستشارة.

اإلستشارات الهندسية.

الدراسات التدربية.

إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة جميع 

تشغيل  تركيب،  التجارية،  األصول 

جميع املؤسسات، األصول التجارية، 

أكثر األخرى من  أو  بواحد  املتبلقة  

األنشطة املحددة.

نقل  أو  أو تشغيل  أو حيازة  أخذ 

اإلختراع  وبراءات  البمليات  جميع 

املتبلقة بهذه األنشطة.

املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 

للشركة في جميع املبامالت املالية أو 

البقارية أو األوراق املالية وفي جميع 

الشركات التجارية أو الصناعية التي 

الشركة  بغرض  مرتعطة  تكو   قد 

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة.

تحدد مدة الشركة ب 99 سنة من 

التجاري  السجل  في  تسجيلها  تاريخ 

باستثناء التمديد أو الحل املعكر.

يناير  املالية في فاتح  تعدأ السنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

شارع   ،4  : املقر الرئي�سي للشركة 

الطابق  البعادي،  األول حي  الحسن 

األول تمارة.

املساهمات وتكوين رأ1 املال :

في  نقدا  مها  الفياللي  تساهم 

الشركة بمعلغ 1.500 درهم أي 50 % 

من رأ1 املال.

في  نقدا  تساهم  أميمة،  الفالجي 

الشركة بمعلغ 1.500 درهم أي 50 % 

من رأ1 املال.

الشركة  تأسيس  سند  تقييد  تم 
للمحكمة  التجاري  بالسجل 
فبراير   22 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 5030.
404 P

 ATTELIERS MOHAMMEDIS
 GENERALS TOLERIES

TRAVAUX DIVERS
 AMG-TTD

SARL AU
تأيسس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى  أوال 
تم   2021 فبراير   9 باملحمدية بتاريخ 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املعينة فيما يلي :
 ATTELIERS  : التسمية 
 MOHAMMEDIS GENERALS
 TOLERIES TRAVAUX DIVERS

.AMG-TTD  SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الغاية من الشركة هي :

املبدنية،  الصفائح  أعمال 
العضائع  مركعات  هياكل  إصالحات 
الخفيفة،  املركعات  الثقيلة، 

الرافبات، وجميع أنواع املركعات.
املقر : حي الفرح، رقم 32، الطابق 

األر�سي، املحمدية.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتعارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأ1 املال الجماعي : 100.000.00 

درهم املوزع كما يلي :
السيد محمد شهير 100.000.00 

درهم 1000 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد محمد شهير ملدة غير محددة.
فاتح  بي   ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
باملحكمة اإلبتدائية باملحمدية تحث 

رقم 582.
405 P 

DREAM ASSA
SARL AU

تغيير مقر الشركة
وتفويت الحصص

رأسمال الشركة : 100000 درهم
R.C : 124193

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
قرر   2021 يناير   23 بتاريخ  املنبقد 
 DREAM ASSA SARL شركاء شركة 
حصة   1000 قرار قعول تفويت   AU
الواحدة  للحصة  درهم   100 بثمن 
فؤاد  السيد  ملكية  في  كانت  التي 
الحسيي   امراك�سي  والسيد  ملفيشخ 
حصة   1000 إلى السيد فرج جبرا  

100000درهم.
رقم  من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 8 تمارة إلى محل رقم   1 مسيرة   941

كيش لوداية تمارة.
ملفشيخ  فؤاد  السيد  استقالة 
جبرا   فرج  السيد  وتبيي  

AD222390 مسير وحيد.
تحويل الشكل القانوني للشركة   

.SARL AU إلى SARL من
تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 
فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

.D5019 2021 تحت رقم
 406 P

EL HALLOUANI PEINTURE
SARL
ش.م.م

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بتمارة،   2021 فبراير   12 بتاريخ 
إنجاز القانو  األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
 EL HALLOUANI  : التسمية 

.PEINTURE SARL
األهداف اإلجتماعية :

أشغال مختلفة .
البمليات  كل  عامة  بصفة 
والبقارية  والصناعية  التجارية 
معاشرة   عالقة  لها  التي  واملالية 
شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

املتبلقة  األشغال  جميع  مقاول 
بالعناء والصعاغة.

املتبلقة  األشغال  جميع 
بالخدمات البقارية.

رأسمال الشركة : 20.000 درهم 
فئة  من  حصة   200 إلى  مقسمة 
في  الواحدة  للحصة  درهم   100.00

ملكية :
 100 تهامي  الحلواني  السيد 

حصة.
 100 خولة  الحلواني   السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي : أوالد سالمة عي  

عتيق تمارة.
تهامي  الحلواني  السيد   : التسيير 
للعطاقة  الحامل  محددة  غير  ملدة 
والساكن   AD91332 رقم  الوطنية 

بدوار بلمكي غربي رقم 591 تمارة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التجاري  السجل  في 
اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 132185 

يوم 25 فبراير 2021.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
407 P

 RIJAL TRAVAUX ET
SERVICES

SARL AU
رأسمالها : 3000.000.00 درهم

تبديل
اإلستثنائي  البام  الجمع  قرر 
للشركة املنبقد بتاريخ 9 فبراير 2021 
تبديل السجل التجاري للشركة على 

الشكل التالي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 
إلى  درهم   3.000.000.00

10.000.000.00 درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة اإلبتدائية بالبيو  
رقم  تحت   2021 فبراير   24 بتاريخ 

.2021/615
408 P
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 SOCIETE SAHARA AMANE

1
S.A.R.L

تغيير شركة
سجل تجاري رقم 25131

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

وفاة الشريك علي العودناني.

لورثة  حصص   10 االحتفاظ ب 

املتوفى علي العودناني.

احمد   : للسيد  دائم  التسيير  

حسن.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   8 بتاريخ  بالبيو   اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/88.

409 P

األستاذة سباد شريف اإلدري�سي

موثقة بالرباط

MAITRE SOUAD CHARIF EL IDRISSI

NOTAIRE A RABAT

ARTISAN BOUCHER
محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

شريف  سباد  األستاذة  طرف  من 

بتاريخ  بالرباط  موثقة  اإلدري�سي 

تم تأسيس شركة    2021 يناير   19

بالصفات التالية :

 ARTISAN  : التسمية 

.BOUCHER

.S.A.R.L : الشكل القانوني

.BOUCHERIE : نشاط الشركة

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

 200.000.00  : رأ1 مال الشركة 

حصة من   2000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

2 متجر رقم  : إقامة حسناء  املقر 

شارع النخيل الطابق األر�سي حي   8

الرياض الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف : 

السيد ععد اللطيف اغما .

السيد اسماعيل عيساوي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  وتم 
فبراير   18 اإلبتدائية بالرباط بتاريخ 
2021 رقم التقييد بالسجل التجاري 
القانوني  اإليداع  ورقم   149665

.111218
للخالصة والعيا 

األستاذة سباد شريف اإلدري�سي
موثقة بالرباط

410 P

KAI GRAPHIQUE
SARL

إعال  عن التصفية النهائية
النهائي  التصفية  عقد  بموجب 
قرر   ،2019 ديسمبر   23 بتاريخ 
الحميد  ععد  السيد  الشركة  شركاء 
كنزة  والسيدة  اإلسماعيلي  البلوي 
 KAI لشركة  اإلسماعيلي  البلوي 
مسؤولية  ذات   GRAPHIQUE

محدودة ما يلي :
 KAI لشركة   النهائية  التصفية 
ديسمبر   23 بتاريخ   GRAPHIQUE
البلوي  كنزة  بالسيدة  إقرار   2019
 KAI لشركة  كمصفية  اإلسماعيلي 
مسؤولية  ذات   GRAPHIQUE

محدودة.
سلطة تنفيذ اإلجراءات القانونية.
تقييده  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 

109132 بتاريخ 24 ديسمبر 2020.
411 P

شركة بول فارم
534 تجزئة خالد سيدي يحيى زعير 

تصفية الشركة
الجمبية  مداوالت  إثر  على 
البامة اإلستثنائية لشركة بول فارم 
املنبقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 فقد 

قررو الشركاء ما يلي :
املصفي  تقرير  على  املصادقة 
وإعطائه التبرئة على عملية التصفية.
النطق بالتصفية النهائية للشركة.
بكتابة   : القانوني  قد تم اإليداع 
بتمارة  اإلبتدائية  للمحكمة  الضعط 
تحت عدد   2021 بتاريخ فاتح مار1 

.5018
من أجل اإلستخالص والعيا 

412 P

SOCIETE STALUM شركة
تفويت حصص

تعبا ملحضر قرار الشريك الوحيد 
 2020 ديسمبر   16 في  بالدارالعيضاء 

لشركة  STALUM قرر :
تفويت جميع الحصص إلى السيد 

عاريف رضوا .
استقالة املسير مع إعطائه اإلبراء 

التام بدو  تحفظ.
تبيي  السيد عاريف رضوا  من 

جنسية مغربية كمسير وحيد.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط 
 2021 يناير   5 بتاريخ  بالدارالعيضاء  

تحت عدد 160315.
413 P

 OTTO BOCK  MAROC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 3.000.000.00

DIRAMS
 SIEGE SOCIAL : 186 ROUTE DES

OULED ZIANE CASABLANCA
R.C : 215323

البام  الجمع  قرار  بموجب 
اإلستثنائي املؤرخ بتاريخ فاتح سبتمبر 
2 املتبلقة  2020 تم استكمال املادة 

بغرض الشركة على النحو التالي :
الغرض من الشركة هو في كل من 

املغرب وفي جميع العلدا .
وتجميع  وتصنيع  وبيع  شراء 
واألطراف  األجهزة  جميع  واستيراد 
باملباقي   الخاصة  اإلصطناعية 
الغيار  قطع  جميع  وكذلك  جسديا 
وشعه  الطعية  واإلكسسوارات 

الطعية.
الحصول وحيازة واستغالل جميع 
براءات اإلختراع والبالمات التجارية 
وعمليات التنازل عنها ومساهمتها في 
واملساهمة  االمتياز  على  األستحواذ 
بجميع التراخيص نيابة عن الشركة.

أجهزة  مركز  مبدات  وبيع  شراء 
تقويم البظام.

مستحضرات  وتوزيع  وبيع  شراء 
التجميل والنظافة والسالمة.

املبامالت  جميع  أعم،  وبشكل 
التجارية واملنقولة والبقارية واملالية 
املرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 
من  التي  أو  أعاله  املحددة  باألشياء 

املحتمل أ  تبزز تطوير الشركة.
بقية املقال بدو  تغيير.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

25 فبراير 2021 برقم 165661.
414 P

 SOCIETE JOB GENERAL
 PEINTURE ET
DECORATION

SARL AU
تفويت حصص

البام  الجمع  محضر  بموجب 
فبراير   15 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
بانتير  جنرال  جوب  لشركة   2021
 JOB GENERAL ءديكوراسيو  
 PEINTURE ET DECORATION
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  وعنوا   وحيد  بشريك 
اإلجتماعي 65 تجزئة جسو1 الطابق 
رقم  املحمدية  حرودة  عي   األول 
 9423 التجاري  السجل  في  التقييد 

املحمدية، تقرر ما يلي :
حميد  بشارة   السيد  تفويت 
 258412 ب.ج  الوطنية  بطاقته 
 %  100 أي  إجتماعية  حصة   800
السيد أشرف شراط هويته  لفائدة 
MC213458 الذي قعلها كاملة بتاريخ 
 80000.00 بقيمة   2021 فبراير   15
درهم للسهم   100 في  درهم محددة 

الواحد.
حميد  بشارة  السيد  استقالة 
 258412 ب.ج  الوطنية  بطاقته 
كمسير للشركة وتبيي  السيد أشرف 
كمسير   MC213458 هويته  شراط 
وحيد للشركة ومالك وحيد لشركة 
 JOB GENERAL PEINTURE ET

DECORATION، ملدة غير محدودة.
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وبالتالي تم تبديل النظام األسا�سي 

املتبلق بالشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  وتم 

اإلبتدائية باملحمدية بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 560.
لإلستخالص واإلشارة

415 P

PERFECT BETON
SARL

رأسمالها : 30.000.000 درهم

 CASABLANCA : مقرها اإلجتماعي

 47 RUE DE L’ATLAS, QUARTIER

ESSALAM

السجل التجاري : 398243

البام  الجمع  قرار  بموجب 

يناير   26 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2021 قرر الشركاء ما يلي :
البري  النقل  أنشطة  إضافة 

غرض  في  الغير  لفائدة  للعضائع 

الشركة .

من   3 املادة  تبديل  تم  وبالتالي 

النظام األسا�سي.

األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

املسؤولية  ذات  للشركة  املبدل 

املحدودة واعتماده.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2021 برقم 161031.

416 P

 ASSURANCES

ATTACHAROK
S.A.R.L

رأسمالها : 250.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : 

 CASABLANCA,ROUTE

 SECONDAIRE 106 N°26

COMMUNE MOULAY RACHID

السجل التجاري : 101533

بموجب قرار الجمع البام املؤرخ 

2020 قرر شركاء  31 ديسمبر  بتاريخ 

الشركة ما يلي :

الحل املعكر للشركة.

من  اعتعارا  الحل  هذا  يسري 

31 ديسمبر 2020.

تبيي  السيد توفيق لحلو مصفيا 

بجميع الصالحيات الالزمة للتصفية.

في  ثابت  التصفية  مقر 

سجلما�سي  د  شارع   4 الدارالعيضاء 

إقامة انابل ش 5 بورغو .

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2021 برقم 165661.

417 P

HT CONFECTION

S.A.R.L

رأسمالها : 100.000 درهم

 CASABLANCA, : مقرها اإلجتماعي

 LOT 35،36 ETAGE 1،RUE 2 BIS,

 ZI MOULAY RACHID

السجل التجاري : 368083

بموجب قرار الجمع البام املؤرخ 

2020 قرر شركاء  31 ديسمبر  بتاريخ 

الشركة ما يلي : 

الحل املعكر للشركة.

 31 من  اعتعارا  الحل  هذ  يسرى 

ديسمبر 2020.

الفكيري  محمد  السيد  تبيي  

الالزمة  الصالحيات  بجميع  مصفيا 

للتصفية.

في  ثابت  التصفية  مقر 

سجلما�سي  د  شارع   4 الدارالعيضاء 

إقامة انابل ش 5 بورغو .

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2021 برقم 165415.

418 P

ARAYMOND MAROC

SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 11.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : CHEMIN

 TERTIAIRE 1015 - SIDI

 MOUMEN 20400

CASABLANCA

RC : 349511

الوحيد  الشريك  لقرارات  وفقا 

لوحظ   ،2021 يناير   22 بتاريخ 

ريحا   حكيم  السيد  استقالة 

وتسير  للشركة  كمسير  مهامه  من 

الشركة اآل  مسيرها الوحيد السيد 

.DOMINIQUE ROULLET-REVOL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

25 فبراير 2021، برقم 161423.

419 P

SJL MAGHREB

SA

 ZONE LOGISTIQUE DE

GZENAYA 1 LOT 100A TANGER

RC N°10651

البام  الجمع  محضر  بموجب 

االستثنائي بتاريخ 29 سبتمبر 2020، 

قرر مساهمي، الشركة ما يلي :

النظام  من   2-17 املادة  تبديل 

األسا�سي للشركة.

تبديل النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1  فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجاية 

2021، برقم 239851.

420 P

ASAFO & CO MOROCCO

SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 67 RUE

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,

 n°3 MAARIF CASABLANCA

 IMMATRICULEE AU REGISTRE

 DU COMMERCE DE

CASABLANCA SOUS 

LE NUM2RO 441465

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشريك  اتخذ   ،2020 ديسمبر   29

الوحيد القرارات التالية :

 1.500 بمعلغ  املال  رأ1  زيادة 

إلى  درهم   10.000 من  ليرتفع  درهم 

الرئي�سي  املقر  نقل  درهم،   11.500

للشركة من مقرها الحالي إلى البنوا  

التالي : 5 شارع أبو زيد الدبو�سي، الدار 

العيضاء.

النظام األسا�سي  تبديل واعتماد 

الجديد للشركة.

اإلدارة  قرارات  محضر  ويحسب 

بتاريخ 29 ديسمبر 2020، أشار مسير 

الشركة إلى :

بمعلغ  املال  زيادة رأ1  استكمال 

 10.000 من  ليصعح  درهم   1.500

درهم إلى 11.500 درهم.

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

التالي  البنوا   إلى  الحالي  مقرها 

الدار  الدبو�سي،  زيد  أبو  شارع   5  :

العيضاء.

حيز  القانونية  التغييرات  دخول 

التنفيذ.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبرير   25 في  التجارية بالدار العيضاء 

2021، تحت رق 161421.

421 P
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SILVER FOOD
SA

 RUE MUSTPHA EL MAANI 13

CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE

N°133451

بناء على محضر قرار الجمع البام 

االستثنائي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، 

النظام  من   2 املادة  تبديل  تقرر 

األسا�سي للشركة لتشمل نشاط بيع 

وشراء السمك بالجملة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 برقم 161422.

422 P

PRILYA
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 يناير   28 بتاريخ  تمارة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

.PRILYA : التسمية

غسيل   : االجتماعي  الهدف 

املالبس، كي الغسيل، استبمال آالت 

ميكانيكية لكي املالبس، بيع منتجات 

ومبدات الغسيل.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
رشيد طرادة : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الوفاق  حي   1201 رقم   : املقر 

تمارة.
املسير : رشيد طرادة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.132021

423 P

KALILA CONSEIL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط   2021 فبراير  فاتح 

وضع القانو  األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

 KALILA CONSEIL  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االستشارة   : االجتماعي  الهدف 

والتسيير.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 الشيحي  مريم  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : إقامة النسيم 02 عمارة 10 

شقة  1 د الوفاق تمارة.

املسير : مريم الشيحي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

132115 باملحكمة االبتدائية تمارة.

424 P

TJS STEEL
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 5 فبراير 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية :

.TJS STEEL SARL AU : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

مقاول   1  : االجتماعي  الهدف 

أعمال أو إنشاءات متنوعة.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
1000 حصة من  مقسمة إلى  درهم، 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
الشكل  على  الشركاء  بي   موزعة 

التالي :
 1000 ابلوش  سفيا   السيد 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
113 تجزئة عي   املقر االجتماعي : 

روز، تمارة.
املسير السيد سفيا  ابلوش.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.132209

425 P

 GIE INTERNATIONAL
BUSINESS CONSULTING

شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال االجتماعي : 20.000 درهم
املقر االجتماعي : 25 إقامة وازيس 

بارك عمارة 21 تقاطع شارع يبقوب 
املنصور وزنقة ابن تاشفي ، 

املحمدية
1 ت 21613 املحمدية

املسجل  البرفي  البقد  بموجب 
باملحمدية بتاريخ 6 يناير 2021، قرر 

الجمع البام غير البادي ما يلي :
 EMMANUEL السيد  وفاة 
 PATRICE JOSEPH JEAN-MARIE

.GIRAUDET
 GEOFFROY السيد  قعول 
 FRANCOIS PHILIPP GIRAUDET
GUILLAUME JEAN- والسيد 

 MARIE PIERRE VINCENT
 GABRIEL والسيد   GIRAUDET
 EMMANUEL MAURICE MARIUS

GIRAUDET كشركاء جدد.
االجتماعية  الحصص  هعة 
ISABELLE MARIA- مملوكة للسيدة

.MADELEINE MASMEJEAN

 GUILLAUME حصة لفائدة   15

.JEAN-MARIE PIERRE VINCENT

 GEOFFROY حصة لفائدة   100

.FRANCOIS PHILIPP GIRAUDET

مملوكة  حصة   25 هعة 

 GABRIEL EMMANUEL للسيد 

 MAURICE MARIUS GIRAUDET

 GEOFFROY FRANCOIS لفائدة 

.PHILIPP GIRAUDET

 GEOFFROY السيد  تبيي  

 FRANCOIS PHILIPP GIRAUDET

 GUILLAUME السيد  جانب  إلى 

 JEAN-MARIE PIERRE VINCENT

GIRAUDET لتسيير مشترك للشركة 

لفترة غير محدودة.

إلى  الشركة  باسم  التوقيع  عهد 

 GEOFFROY FRANCOIS السيد 

أو   PHILIPP GIRAUDET

 GUILLAUME JEAN-MARIE

.PIERRE VINCENT GIRAUDET

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

 ،2021 فبراير   18 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 499.

رقم السجل التجاري 21613.

426 P

 STE SADOK PROMOTION

IMMOBILIER

SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 12.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ROUTE

 KENITRA LOT SAID HAJJI N°

631 1ERE ETAGE SALE

رقم السجل التجاري : 25929

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير   4 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 

 STE SADOK لشركة   2021

 PROMOTION IMMOBILIER

SARL قرر الشركاء ما يلي :



5597 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

التي  اجتماعية  حصة   40 بيع 
صدوق  حمزة  السيد  بحوزة  كانت 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
السيد  لصالح   IM813042 رقم 
لعطاقة  الحامل  صدوق  املصطفى 
 I586130 رقم  الوطنية  التبريف 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
صدوق  املصطفى  السيد  تبيي  
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
ملدة  للشركة  كمسير   I583130 رقم 

غير محدودة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
األسا�سي  القانوني  تحديث 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1  فاتح  بتاريخ  بسال  التعدائية 

2021، تحت رقم 36011.
427 P

 NORTH AFRICAIN’S
FOREST

ش م م
تأسيس رشكة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم   2021 11 فبراير  في 
لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :
 NORTH AFRICAIN’S : التسمية

.FOREST
في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

األشغال املختلفة أو العناء.
 01 رقم  كراج   : االجتماعي  املقر 
تجزئة   01 الزنقة   530 رقم  بناية 

املنضر الجميل.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
للحصة  درهم   100 من  اجتماعية 

االجتماعية.
حصة   850 رشيد  بوعلي  السيد 

اجتماعية.

السيد الشبيبي زكرياء 150 حصة 

اجتماعية.

الشبيبي  عي    : الشركة  تسيير 

جميع  مع  للشركة  وكيال  زكرياء 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ   49 رقم  تحت  بالخميسات 

16 فبراير 2021.

428 P

NEZAR AMIR CAR
ش م م

تبيي  مسير جديد
تغيير مقر شركة

االستثنائي  البام  الجمع  قرر 

املنبقد في 4 ديسمبر 2020 :

سفيا   السيد  استقالة  قعول 

وتبيي   كمسير  مهامه  من  انكليت 

السيد ادريس انكليت كمسير جديد 

للشركة مع جميع الصالحيات.

زنقة  من   : شركة  مقر  تغيير 

النجاح  حي   60 رقم  البروسيي  

الخميسات.

ميمونة  اللة  تجزئة   29 رقم  إلى 
رقم 405 الخميسات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ   22 رقم  تحت  بالخميسات 

20 يناير 2021.

429 P

SAN MASAR
ش م م ش و

قرر وكيل الشركة :

: من الطابق  نقل املقر االجتماعي 

املسيرة  شارع  ماجد  إقامة  الثاني 

الخضراء تيفلت.

إلى مسغرة دوار ايت مو�سى ايت 

والل كنزرة ايت يادين الخميسات.

الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

تحت  بتيفلت،  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 242 بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

430 P

 BEN LAMKADDEM
 CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس رشكة

 : الشركة  اسم 
 BEN LAMKADDEM

.CONSTRUCTION  SARL AU
الهدف االجتماعي : مقاول في نقل 

العضائع.
نوباليا  زنقة   4  : االجتماعي  املقر 
حي   1 بلوك   11 القطاع   4 التجزئة 

الرياض، الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة ل 1000 حصة من فئة 100 
ععد  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 

البزيز بن املقدم.
التسيير : ععد البزيز بن املقدم.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
 149521 باملحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ 15 فبراير 2021.
431 P

STE SIMNARCO
SARL AU

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS
املقر االجتماعي : 30 زنقة ملوية، رقم 

2، أكدال،  الرباط
تحويل املقر االجتماعي للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير   2 بتاريخ  املنبقد  البادي  غير 
2021، قرر مشتركو شركة سينماركو 
ش ذ م م ذات شريك واحد رأسمالها 
درهم وطعقا ملقتضيات   1.000.000

القانو  املتبلق بالشركات :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
زنقة ملوية،   30 من البنوا  القديم 

رقم 2، أكدال، الرباط.
شارع   42  : اآلتي  البنوا   إلى 

األبطال رقم 4، أكدال، الرباط.
على  البام  الجمع  صادق  وقد 
وتم  للشركة،  األسا�سي  القانو  
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بتاريخ 5 فبراير 2021، تحت 
التجاري  السجل   ،111392 رقم 

رقم 51011.
432 P

STE H C K
SARL

رقم 3، حي النرجس، واد أمليل، تازة
الضريعة املهنية : 16261586

السجل التجاري : 1811
التبريف املوحد : 

001101018000093
تفويت الحصص

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تفويت  تم  بتازة   ،2020 8 ديسمبر 
 50.000 ب  اجتماعية  حصة   500
درهم من طرف السيد لكحل حميد 
التي يملكها بشركة STE H C K لفائدة 

السيد لكحل شفيق.
لكحل  السيد  استقالة  تم  كما 
السيد  وتبيي   التسيير  من  حميد 
ودائم  وحيد  كمسير  شفيق  لكحل 

للشركة.
من  الشركة  تحويل  وبالتالي 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم   ،2021 فبراير   23 بتاريخ 

.2021/108
433 P

 STE TAZA BRA
CONSTRUCTION

SARL AU
حي املرابطي  رقم 20، تجزئة 

STELION، تازة
التبريف الجعائي : 24841412

السجل التجاري : 4211
التبريف املوحد : 

001912901000096
الزيادة في رأسمال الشركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتازة تمت الزيادة   ،2021 10 فبراير 
 STE TAZA لشركة  رأسمال  في 
 BRACONSTRUCTION SARL
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات   AU
الشريك الوحيد من 9.000 درهم إلى 
حصة   2100 درهم بخلق   300.000
اجتماعية ذات الشريك الوحيد من 
درهم   300.000 إلى  درهم   90.000
بخلق 2100 حصة اجتماعية جديدة 

ب 100 درهم للواحدة.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   ،2021 فبراير   25 بتايخ 

.115/2021
434 P

STE NORTHWESMEDIC
SARL

راسمالها : 100.000 درهم
حي املطار ايلو 49 رقم 30-31

إقليم الناظور
بمقت�سى محضر الجمع البام غير 
ديسمبر   21 بتاريخ  املنبقد  البادي 

2020، قرر املساهمو  ما يلي :
حصة   100 املوافقة على تفويت 
منها  واحدة  لكل  درهم   100 بمعلغ 

لفائدة السيد الدودي ععد هللا.
مالئمة القانو  للشركة.

ر�سى   محمد  السيد  تبيي  
الشكراني مسير جديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 ،2021 بتاريخ فاتح مار1  بالناظور 

تحت رقم 452.
435 P

COIFFEUR’TY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط بتاريخ 10 ديسمبر 2020، تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.COIFFEUR’TY : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسريحة   : االجتماعي  املوضوع 
شبر مختلطة )رجال، نساء، أطفال).
واستيراد  وبيع  شراء   : التجارة 
وتصدير بالجملة أو شعه الجملة أو 
التجزئة لجميع املنتجات والخدمات 
بنشاط  املتبلقة  وامللحقات  واملواد 
وعلم  املكياج  ذلك  في  بما  الشركة 
وحالقة  األظافر  وتجميل  الجمال 

وتقليم اللحية، الحمامات، التدليك.
املنتجات  مستحضرات التجميل، 
املحلية،  واملنتجات  الطعيبية  
)املساعدين  واملنتجات  الخدمات 
نمط  الزخرفية،  البناصر  الطعيي )، 
التجميل،  على  التدريب  الحياة، 
املجوهرات،  واملالبس،  املكياج 
مفاهيم  الجلدية،  السلع  الرياضة، 
املصمم واألدوات، الرفاهية امللحقات 
وجميع منتجات الرفاهية والخدمات 
بغض النظر عن شكل  املرتعطة بها، 

التزويد.
وتوزيع  وتسويق  تصنيع 
واملنتجات  التجميل  مستحضرات 

املحلية والطعيبية.
املنتجات  مبرض لغرض تسويق 
ومفاهيم  الزخرفية،  والبناصر 
وأدوات املصممي  ومنصات الغرض، 
الفنية  املبارض  انشطة  وجميع 

اآلخرى.
واملنزل  املتجر  في  واملبرض  العيع 
املذكورة  للمنتجات  اإلنترنيت  وعبر 

أعاله.
منتجات  بشأ   واملشورة  الخبرة 
التجميل  ومستحضرات  الرفاهية 
واملنتجات  املحلية  واملنتجات 
الطعيبية وكذلك الرياضة والتغذية 

وجميع الخدمات املرتعطة بها.
املالبس،  املنسوجات،  بيع 
املالبس  املجوهرات،  البطور، 
اإلكسسوارات  األوشحة،  التنكرية، 
باملصنوعات  يتبلق  آخر  شيئ  وأي 

الجلدية.
الصالونات  أو  املحالت  تخطيط 

املتبلقة بنشاط صالو  الحالقة.
أشرطة  وتحرير  إنشاء  التدريب، 
جميع  الفيديو التبليمية والدرو1، 
خدمات تصفيف الشبر االجتماعية 
التي يتم االستبانة بمصادر خارجية 
واملؤسسات  الطعية  العيئة  في  لها 
الطعية واالجتماعية و/أو املؤسسات 

االجتماعية.
املبامالت  جميع  أعم،  وبصورة 
واملالية  والصناعية  التجارية 
بشكل  املرتعطة  والبقارية  واملنقولة 
معاشر أو غير معاشر باألشياء املذكورة 

أعاله، أو التي يحتمل أ  تبزز اإلنجاز 

والتنمية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

املقر : رقم 15 شارع األبطال رقم 

4 أكدال، الرباط.

الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة الواحدة.

بيهي  أسامة  السيد  الحصص 

100 حصة.

بيهي  أسامة  السيد   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمسير 

بشريك وحيد.

السجل التجاري : رقم 149565.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

.D111112

436 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2EME ETAGE APPT 1

AVENU AGADIR GUELMIM

TEL : 0528771863

شركة ماديتيف

تبديل شركة 
طعقا ملداوالت الجمع البام الغير 

 ،2020 سبتمبر   30 بتاريخ  البادي 

قرر الشركاء ما يلي :

قرر السيد قنداز ععد املجيد بيع 

1000 حصة للسيد بوعبسة محمد.

عن   واملسؤول  الوحيد  املسير 

اإلمضاء هو السيد بوعبسة محمد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية بكلميم 

تحت رقم   ،2021 فبراير   25 بتاريخ 

.2021/119

437 P

STE  ANOUR PAPERS
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
تجزئة البمرا  الجديد رقم 3038 

سلوا 
إقليم الناظور

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 ANOUAR PAPERS SARL لشركة 
AU، املنبقد بتاريخ 15 فبراير 2021، 

قرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 

البنوا  التالي :
 ،2010 رقم  البمرا   تجزئة 

الشطر 2 سلوا  الناظور.
للشركة  التجاري  االسم  تغيير 
 ANOUR COPIE SARL الذي أصعح

.AU
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 ،2021 18 فبراير  بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 390.
438 P

STE EUROFERRO
SARL

QT OULAD MIMOUN N°88
الناظور

فاتح  يوم  قرار  محضر  بمقت�سى 
فبراير 2021، تم ما يلي :

تغيير املقر التجاري للشركة إلى حي 
أوالد ميمو  رقم 88 الناظور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   8 يوم  بالناظور  االبتدائية 

2021، تحت رقم 281.
439 P

STE AMIRIS
SARL

RUE TAH HUSSEIN
RUE 39 N° 28

الناظور
يوم  قرار  محضر  بمقت�سى 

22 فبراير 2021 تم ما يلي :
للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 
إلى االستيراد والتصدير وتوزيع املواد 

الغذائية ومواد النظافة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 يوم  بالناظور  االبتدائية 

2021، تحت رقم 436.
440 P

 AL ISTICHARYA
CONSULTING

SARL
BOUZNIKA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   ،2021 فبراير   8
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
 BNTT LILISKANE  : التسمية 

.SARL
حي القد1 زنقة   : املقر التجاري 
سيدي  األر�سي  الطابق   45 رقم   6

البرنو�سي الدار العيضاء.
الهدف التجاري : منبش عقاري.

 100.000 في  محدد   : الرأسمال 
حصة كما   1000 درهم مقسمة إلى 

يلي :
السيد بلقيد بوقفا 250 حصة.

السيد بوشبيب تابت 250 حصة.
السيد ععد اللطيف طابيش 250 

حصة.
السيد لحري�سي نبيل 250 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بوقفا  بلقيد  السيد   : التسيير 

والسيد بوشبيب تابث.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية ابن سليما ، سجل تجاري 

رقم 492613.
441 P

 AL ISTICHARYA
CONSULTING

SARL
BOUZNIKA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2021 فبراير   22

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 OGHLO PROMO  : التسمية 

.SARL

حي القد1 زنقة   : املقر التجاري 

سيدي  األر�سي  الطابق   45 رقم   6

البرنو�سي الدار العيضاء.

الهدف التجاري : منبش عقاري.

 100.000 في  محدد   : الرأسمال 

حصة كما   1000 درهم مقسمة إلى 

يلي :

 500 فتوح  املنبم  ععد  السيد  

حصة.

السيد يونس وايه 500 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد ععد املنبم فتوح 

والسيد يونس وايه.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية ابن سليما .

سجل تجاري رقم 492135.

442 P

STE SOCAHAM

SARL

رأسمالها : 400.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1 زنقة الوئام 

ايت منصور ميدلت

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2021 يناير   21 بتاريخ  االستثنائي 

 STE SOCAHAM قرر شركاء شركة 

ععد  كلمل  السيد  تبيي    ،SARL

البزيز كمسير ملدة غير محدودة كما 

تم اظافة نشاط مقاول في األشغال 

املختلفة أو العناء وكذلك مفاوض.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضعط 

املحكمة االبتدائية بميدلت بتاريخ 11 

 ،49/2021 2021، تحت رقم  فبراير 

بالسجل التجاري رقم 911.

443 P

STE GREEN HM
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
تجزئة ملوية شارع بئر انزرا  بومية 

ميدلت
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بمقضتى 
 ،2021 يناير   15 بتاريخ  ميدلت 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة تحمل اسم شركة 
STE GREEN HM SARL خصائصها 

كالتالي :
غرض الشركة : مقاول في األشغال 

املختلفة أو العناء.
تهيئة املساحات الفالحية.

املقر الرئي�سي : تجزئة ملوية شارع 
بئر انزرا  بومية ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة معلغ   1000 درهم ينقسم إلى 

كل حصة 100 درهم.
إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد مصطفى بوزين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  ميدلت  االبتدائية 
 ،52/2021 رقم  تحت   ،2021

بالسجل التجاري رقم 2641.
444 P

STE LN WEB APP
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم وضع   ،2020 ديسمبر   18 بتاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
الهدف : االستشارات اإلدارية.
تصميم األنظمة املبلوماتية.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حسا   شارع موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

بما  املال  رأ1  حدد   : املال  رأ1 

قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

السيد بوشبراء  محدودة من طرف 

نبما .

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ 22 فبراير 2021، رقم السجل 

التجاري 149683.

445 P

L .Y . R . Y . S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

السجل التجاري بالرباط

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس   ،2021 فبراير  بتاريخ22 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :

.L. Y .R. Y. S : التسمية

شارع   318  : االجتماعي  املقر 

الحسن الثاني شقة رقم 2 الرباط.

املدة : 99 سنة.

داخل  سواء   : االجتماعي  الهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها أو لحساب 

اآلخرين :

مقطر،  بالتجزئة،  بيع  عطور 

خام،  مواد  واستيراد  عطور، 

ومنتجات  للبطور  محلي  ومصنع 

مستحضرات التجميل.

رأ1 املال : حدد في معلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد األسد ياسي  1000 حصة.

تم تبيي  السيد األسد   : التسيير 

ياسي  كمسير قانوني للشركة.

بجميع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

خالل  من  بها  املتبلقة  األعمال 

التوقيع الفريد للسيد األسد ياسي .
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تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
كما تم تقييدها   111460 تحت رقم 
بالسجل التجاري تحت رقم 150001 

بتاريخ 4 مار1 2021.
446 P

STE IR.FREGAY
SARL

CABINET FIDUCIAIRE
402 AV MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX : 05.30.60.90.90

STE 2S.L TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 فبراير   19 يوم  القنيطرة 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 STE 2S.L TRANS  : التسمية 

.SARL AU
 HAY  : االجتماعي  املقر 
 ELMENZAH SECTEUR B N°287

.KENITRA
املدة : 99 سنة.

نقل  مهندة   : الشركة  موضوع 
املستخدمي .

 100.000  : الشركة  مال  رأ1 
درهم.

أسند إلى السيدة سناء   : التسيير 
الشببي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
 81401 رقم  تحت   2021 مار1   2

سجل تجاري رقم 59311.
447 P

 STE BUREAU AL MAWDA
LILKHADAMAT

SARL AU
إنهاء التصفية

قرر الجمع البام االستثنائي    -  1
 2020 نوفمبر   30 بتاريخ  املنبقد 
 BUREAU AL تصفية الشركة  إنهاء 
 MAWDA LILKHADAMAT SARL

AU رأسمالها 10.000 درهم.

إنهاء التصفية.
إبراء ذمة املصفي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
تحت   2021 مار1  فاتح  يوم  بسال 

رقم 36018.
448 P

STE CORYAD
كورياد

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 
 2020 29 ديسمبر  حرر في الرباط في 
قرر الشريك الوحيد للشركة كورياد 

CORYAD ما يلي :
زيادة رأ1 املال :

مال  رأ1  زيادة  الشركاء،  قرر 
درهم  ماليي   بثمانية  الشركة 
من  لتغييره  درهم   8.000.000
25.000.000 درهم خمسة وعشرو  
ثالثة   33.000.000 مليو  درهم إلى 
وثالثو  مليو  درهم عن طريق إنشاء 
مائة  سهم جديد من فئة    80.000

درهم 100 درهم للواحد.
املال  رأ1  زيادة  تنفيذ  سيتم 
الحساب  تحويل  طريق  عن 
معلغ  إلى  الدائني   للشركاء  الجاري 

.8.000.000
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
يناير   25 بتاريخ   110493 تحت رقم 

.2021
449 P

 STE WIMMA
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها االجتماعي قدره 20.000 

درهم
املقر االجتماعي : 54، زنقة تانسيفت 

شقة 1، أكدال الرباط
 26 بموجب عقد خاص مؤرخ في 
ذات  شركة  إنشاء  تم   2021 يناير 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

 STE WIMMA  : الشركة  اسم 
.MANAGEMENT

من  الغرض   : الشركة  غرض 
الشركة هو :

تقديم الخدمات )شركة التوظيف 
والخدمة) مستشار متبدد األغراض، 
االجتماعية  املسائل  في  سيما  ال 
ودعم  الوساطة  البشرية  واملوارد 
وتشغيل  تنظيم  األعمال،  تطوير 
سيما  ال  مؤقت،  توظيف  مكتب 
والبمال،  التقنيي   األطر،  لصالح 
والشركات،  البشرية  املوارد  دعم 
اإلدارة  املختلف،  وتدريب  التكوين 
جميع الخدمات والدراسات  املهنية، 
واملساعدة  والبرامج  واألساليب 
املجاالت  في  واالستشارة  الفنية 
االستيراد  البشرية،  باملوارد  املتبلقة 
في  االستشارة  وكالة  والتصدير، 
االتصال والتصميم، اإلنتاج السمعي 
اإلعالنات وإنتاجها،  إنشاء  العصري، 
التصميم الجرافيكي، الهوية املرئية، 
إنشاء مواقع الويب وحلول الوسائط 
اإلنتاج السمعي العصري،  املتبددة، 
التصميم  اإلعالنات وإنتاجها،  إنشاء 
جميع  وتركيب  صناعة  الجرافيكي، 
املضيئة،  واإلشارات  الالفتات  أنواع 
الرقمية  الطعاعة  االتصال،  أدوات 
الالفتات  األوفست،  وطعاعة 
صناعة  واملتنقلة،  الحضرية 
تقف واملناسعات  وإخراج البروض، 
جميع  عام،  وبشكل  املختلفة، 
سيما  ال  نوع،  أي  من  البمليات 
التي تتبلق بشكل  التجارية واملالية، 
معاشر أو غير معاشر بالهدف الرئي�سي 

والتي قد تسهل توسيبه وتطويره.
زنقة   ،54  : االجتماعي  املقر 

تانسيفت شقة 1، أكدال الرباط.
تحدد مدة الشركة بتسع   : املدة 
99 سنة من تاريخ تسجيلها  وتسبي  
في السجل التجاري، باستثنائ حاالت 
القواني ،  التمديد  أو  املعكر  الحل 
في  أو  القانو   في  عليه  املنصوص 

الوقت الحاضر.

مساهمات :

تم جلب للشركة املعالغ النقدية 

التالية :

بهضوض  وسام  محمد  السيد 

بمعلغ 10100 درهم.

 9900 السيدة مريم سالم بمعلغ 

درهم.

ألف  عشرو   معلغ  املجموع  في 

درهم 20.000 درهم.

تم تحديد رأ1 املال   : رأ1 املال 

درهم   20.000 ألف  عشرين  بمعلغ 
مقسمة إلى مائتي 200 درهم متساوي 

درهم   100 مائة  إسمية  بقيمة 

قعل  من  بالكامل  مكتتب  للسهم، 

مدفوع بالكامل ومخصص  الشركاء، 

يتناسب مع مساهمات  بما  للشركاء 

كل منهم، وهي :

 : بهضوض  وسام  محمد  السيد 

101 سهم.

السيدة مريم سالم : 99 سهم.

 : سهم  مئة  اإلجمالي  املجموع  في 

200 سهم.

املسيرو  :

يقرر الشركاء تبي  مسيرين لفترة 

غير محددة :

بهضوض  وسام  محمد  السيد 

في  املزداد  املغربية  الجنسية  ذو 

حامل  بالرباط   1985 ماي   10

 PS حامل  رقم  الوطنية  للعطاقة 

األندلس  رياض  في  801681ويقيم 

سفيال 1، عمارة رقم 85 شقة 32 حي 

الرياض الرباط.

املزدادة في  والسيدة مريم سالم، 

حاملة  انتيب،  في   1986 أكتوبر   14

 PM 836913 للعطاقة الوطنية رقم 

 ،1 وتقيم في رياض األندلس سفيال 

32 حي الرياض  85 شقة   عمارة رقم 

الرباط.
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

بالرباط 150001.
لإلعال  والنشر

التسيير

450 P
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STE SPORTONS
SARL

شركة  تأسيس  على  االتفاق  تم 
حسب املبذيات التالية :

 STE SPORTONS  : التسمية 
.SARL

تجزئة البعادي   : املقر االجتماعي 
2 حي وادي  154 الشقة رقم  البمارة 

الذهب تمارة.
الرياضة  وأدوات  لوازم   : الهدف 
التطعيب  وأدوات  لوازم   - والتخييم 

والجراحة واالستيراد والتصدير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس.
املال  رأ1  عدد   : الرأسمال 

100.000 درهم.
تسير من طرف السيد   : التسيير 
مار1   12 سنة  املزداد  متيق  عمرو 
والقاطن بتجزئة البعادي حي   1915

وادي الذهب رقم 154 تمارة.
تحت  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
باملحكمة االبتدائية   1321241 رقم 

بتمارة في 3 مار1 2021.
451 P

STE FAPTELEC TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   2021 يناير   29 بتاريخ  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املعينة فيما يلي :
 STE FAPTELEC  : التسمية 

.TRAVAUX
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أشغال   : هي  الشركة  من  الغاية 

العناء والكهرباء.
عمارة  األبطال  شارع   15  : املقر 

رقم 4 أكدال الرباط.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتعارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 10.000  : الجماعي  املال  رأ1 
درهم مقسمة ل 100 حصة من فئة 
100 درهم للحصة الواحدة واملوزعة 

كما يلي :
السيد فاتحي ععد الحفيظ : 100 

حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد فاتحي ععد الحفيظ ملدة غير 

محددة.
فاتح  بي   ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
 D111435 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 3 مار1 2021.
452 P

STE ARCHI FINITION
االستثنائي  البام  الجمع  قرر 
املنبقد يوم 23 فبراير 2021 ما يلي :

من  االجتماعية  الحصة  تفويت 
للسيد  واململوكة  الشركة  رأسمال 
أمزيل إسماعيل لفائدة السيد زيني 

منير.
استقالة السيد أمزيل إسماعيل 

كمسير للشركة.
مسير  منير  زيني  السيد  تأكيد 

للشركة ملدة غير محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
مار1   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D111464 2021 تحت رقم
453 P

STE L.BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك الوحيد
في  البرفي  البقد  تسجيل  بتاريخ 
باملديرية الضرائب   2021 فبراير   11
الخصائص  تحمل  والتي  بالرباط 

التالية :

صالو    : االجتماعي  الهدف 

للحالقة والتجميل.

رأسمال الشركة : مائة ألف درهم 

مقسمة إلى ألف حصة من فئة  مائة 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

 1000  : رشيد  ياسي   السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : حي مبمورة رقم 

13 سكتور 6 تمارة.

السيد ياسي  رشيد ملدة   : املسير 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.132235
لإلشارة والعيا 

454 P

STE APOMEDISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : قصعة مهدية 

سكتور 6 رقم 1430

14110 -  القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE APOMEDISING : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

مهدية  قصعة   : االجتماعي  املقر 

  -  14110  .1430 رقم   6 سكتور 

القنيطرة.

موضوع الشركة :
وتسويق  والتصدير  االستيراد 
واملكمالت  التجميل  مواد  جميع 
الطعية ومنتجات  الغذائية واألجهزة 
في  التشخيص  ألغراض  الكشف 

املختبر.
التي  املنتجات  جميع  وبيع  توزيع 

لها عالقة بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في معلغ 10.000 درهم مقسم 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 
بكاملها  للواحدة محررة  درهم   100
مكتتعة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 1000  : طاهر  عثما   السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : أسند إلى السيد عثما  

طاهر والسيدة سلما  البزيزة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 49489 بتاريخ 3 ماي 2018.
455 P

FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 368 AV MED V APPT 4 - 2ème ETAGE -
KENITRA

TEL : 07.07.32.57.44
GSM : 06.61.84.21.90

STE HM SIGUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمسير وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 23 فبراير 2021 تم 
 HM وضع القانو  األسا�سي لشركة 

SIGUEL بالخصائص التالية :
.STE HM SIGUEL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بمسير وحيد.

هارو   زنقة   : االجتماعي  املقر 
  -  3 رقم  الفردو1  إقامة  الرشيد 
كازا  شركة  عند  -القنيطرة  ميموزا 

رايا.
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غرض  يكو    : الشركة  غرض 

الشركة :

نقل األشخاص والنقل املدر�سي.

النقل املحلي والدولي للعضائع.

أعمال مختلفة.

التجارة بصفة عامة.

البمليات  كل  عامة  وبصفة 

البقارية  الصناعية،  التجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

مائة ألف   : الرأسمال االجتماعي 

ألف  إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  1000 حصة بقيمة مائة 

للواحدة سدد ثمنها كاملة من طرف 

السيد سيكل حمزة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

سيكل حمزة.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 59291.
بمثابة ومقت�سى

املسير

456 P

STE GAPIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : أوالد أوجيه رقم 

214 تجزئة بسمة - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

.STE GAPIA SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : أوالد أوجيه رقم 

214 تجزئة بسمة - القنيطرة.

موضوع الشركة : بائع مستلزمات 

وقطع غيار السيارات.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكتتعة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد خليل غمار : 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد خليل   : التسيير 

غمار.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59121 بتاريخ 22 فبراير 2021.

457 P

STE  DL.DIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة هارو  الرشيد 

إقامة فردو1 رقم 3 ميموزا - 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

.STE  DL.DIST SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
هارو   زنقة   : االجتماعي  املقر 

الرشيد إقامة فردو1 رقم 3 ميموزا 

- القنيطرة.

الفواكه  بيع   : الشركة  موضوع 

بنصف  الطازجة  والخضراوات 

الجملة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكتتعة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
السيد محمد البود : 500 حصة.

 500  : الدميعي  محمد  السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

البود وإلى السيد محمد الدميعي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 51651 بتاريخ 8 ديسمبر 2020.
458 P

STE  NETEO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 31، زاوية زنقة 
أنوال وزنقة محمد القري، إقامة 
منار A، مكتب رقم 5 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 STE  NETEO  : التسمية 

.SERVICES SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زاوية زنقة   ،31  : املقر االجتماعي 
إقامة  القري،  محمد  وزنقة  أنوال 

منار A، مكتب رقم 5 - القنيطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

األشغال املختلفة أو العناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكتتعة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد مباد محا  : 500 حصة.

 500  : الكورش  أيمن  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أيمن  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الكورش والسيد مباد محا.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59293 بتاريخ فاتح مار1 2021.

459 P

STE SODAJ
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 41 زنقة عمر ابن 

الباص إقامة إسماعيل مكتب
رقم 4 القنيطرة

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  بمقت�سى   : أوال 

 2021 فبراير   18 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   حرر 

محدودة املسؤولية من شريك واحد 

تحمل املواصفات التالية :

التسمية : STE SODAJ AU شركة 

محدودة املسؤولية من شريك واحد.

هدف الشركة :

مقاول في تدبير املزارع.

باالستيراد  يقوم  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.
املقر االجتماعي : 41 زنقة عمر ابن 

الباص إقامة إسماعيل مكتب رقم 4 

القنيطرة.

املدة : تسبة وتسبو  سنة 99.
: حدد رأ1  رأ1 املال االجتماعي 

درهم موزع   100.000 املال في معلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة موزعة بي  شريك وحيد على 

الشكل التالي :

 1000  : عادل  برودي  السيد 

حصة.

املجموع : 1000حصة.



5603 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

قعل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسيرة السيدة العارودي سكينة غير 

شريكة واملسير السيد دحما  البشير 

غير شريك.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجاري.

كافة  تسديد  تم   : الحصص 

 100.000 قدره  بما  نقدا  الحصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.

تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 

البامة  باملديرية  القانوني  اإليداع 

للضرائب بالقنيطرة بتاريخ 19 فبراير 

2021 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

فبراير   25 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 59245.
للخالصة والعيا 

460 P

 STE SKYWAY

CONSTRUCTION
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 41 زنقة عمر ابن 

الباص إقامة إسماعيل مكتب
رقم 4 القنيطرة

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  بمقت�سى   : أوال 

 2020 فبراير   10 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   حرر 

محدودة املسؤولية تحمل املواصفات 

التالية :

 STE SKYWAY  : التسمية 

شركة   CONSTRUCTION SARL

محدودة املسؤولية.

هدف الشركة :

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

العناء.

معاني، اإلنباش البقاري.

شارع عمر   41  : املقر االجتماعي 

إقامة إسماعيل مكتب  الباص  ابن 
رقم 4 القنيطرة.

املدة : تسبة وتسبو  سنة 99.
: حدد رأ1  رأ1 املال االجتماعي 

درهم موزع   100.000 املال في معلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

على  الشركاء  بي   موزعة  للحصة 

الشكل التالي :

السيد محطي خالد : 500 حصة.

 : إحسا   رفيق  بوسلهام  السيد 

500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

قعل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير  السيد محطي خالد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجاري.

كافة  تسديد  تم   : الحصص 

 100.000 قدره  بما  نقدا  الحصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.

تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 

البامة  باملديرية  القانوني  اإليداع 

للضرائب بالقنيطرة بتاريخ 10 فبراير 

2021 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

فبراير   15 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 58995.
للخالصة والعيا 

461 P

STE DAIDAI
SARL A AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 41 شارع عمر ابن 

الباص عمارة إسماعيل مكتب
رقم 4 القنيطرة - املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

25 يناير 2021 ومصحح اإلمضاءات 

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة 

القنيطرة  تم إعداد القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد باملواصفات التالية :

 STE DAIDAI  : الشركة  تسمية 

.SARL AU

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

شارع عمر   41  : املقر االجتماعي 

إقامة إسماعيل مكتب  الباص  ابن 

رقم 4 القنيطرة.

من  الغرض   : االجتماعي  الهدف 

الشركة في املغرب أو خارجه بشكل 

معاشر أو غير معاشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :

خعاز.

بيع املعجنات بالتفصيل.

مختلفة  أعمال  في  مقاول 

واإلنشاءات.

البمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

والخدماتية  الحرفية  البقارية، 

واملرتعط  الشركة  لحساب  جميبها 

بشكل معاشر أو غير معاشر بالهدف 

االجتماعي لتطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

 99 وتسبو  سنة  تسبة   : املدة 

منذ تاريخ التأسيس

: حدد رأ1  رأ1 املال االجتماعي 

املال في معلغ 100.000 درهم مقسمة  

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

السيد آدم دايداي 100.000 درهم  - 

1000 حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

آدم دايدي وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجاري  السجل  بمصلحة 

 2021 فبراير   25 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 81339.
لإليداع والعيا 

462 P

STE SAROUTE HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : جماعة مهدية، 
 - L E 333 القصعة، بقبة رقم

القنيطرة
السجل التجاري رقم 51225 

القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية

وتبيي  مسير جديد
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 يناير   15 الغير البادي بتاريخ 
شركة   SAROUTE HOME لشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقرر ما يلي :
مجموع  تفويت  على  املصادقة 
حصة   100 أي  الحصص 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
غزوا   السيد  ملك  في  للحصة 
غزوا   السيد  لفائدة  حسن 
وحيد. شريك  أصعح  الذي   رضوا  

قعول استقالة السيد غزوا  حسن 
وتبيي   الشركة  تسيير  مهام  من 
وحيد  مسير  رضوا   غزوا   السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

81221 بتاريخ فاتح فبراير 2021.
463 P

 STE MAROCCAN
 INTERNATIONAL SERVICE

CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : زنقة موالي ععد هللا 
رقم 9، إقامة جومانا، الطابق الثاني 

رقم 2 - القنيطرة
السجل التجاري رقم 53113 

القنيطرة
تحويل املقر االجتماعي

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 STE الغير البادي بالقنيطرة لشركة 
 MAROCCAN INTERNATIONAL
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ذات  شركة   SERVICE CENTER

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

البنوا   من  للشركة  االجتماعي 
القديم : زنقة موالي ععد هللا رقم 9، 

إقامة جومانا، الطابق الثاني رقم 2 - 

القنيطرة.

إلى البنوا  الجديد :

الخامس،  محمد  شارع   ،382

 ،18 رقم  مكتب  حسا ،  صومبة 

الطابق األول - القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

81356 بتاريخ 25 فبراير 2021.

464 P

STE ABBARI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 29 زنقة 2 رقم 29 

حي مبمورة الساكنية -  القنيطرة

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  بمقت�سى   : أوال 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE ABBARI  : التسمية 

.PROMO SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 29 رقم   2 زنقة   : املقر االجتماعي 

حي مبمورة الساكنية - القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في العناء.

األشغال املختلفة في العناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكتتعة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 1000  : ععاري  نادية  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيدة نادية  التسيير 

ععاري والسيد فؤاد دويري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59251 بتاريخ 25 فبراير 2021.

465 P

BAM LIGNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة هارو  

الرشيد، إقامة فردو1، رقم 3، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 BAM LIGNE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
هارو   زنقة   : االجتماعي  املقر 
 ،3 رقم  فردو1،  إقامة  الرشيد، 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املستخدمي .
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد امحمد بباو 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد امحمد 

بباو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59183 بتاريخ 24 فبراير 2021.

466 P

BNI TOUAR AGRI
SARL

الرأسمال االجتماعي : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع مصطفى 

 الرافعي وشارع طنجة، إقامة 

باالزير 14، مكتب 1، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

البام  الجمع  عقد  بموجب 

ديسمبر   24 التأسي�سي املؤرخ بتاريخ 

2020، تأسست شركة ذات مسؤولية 

محدودة في الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.BNI TOUAR AGRI SARL

لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 

البمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :

اإلدارة واالستغالل الزراعي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   10.000 في  محدد  االجتماعي 

مقسمة على 100 حصة من فئة 100 

الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

التالي :

ساهيل مو�سى 88 حصة ؛

الكاللي محمد 12 حصة.

املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي بالقنيطرة، شارع مصطفى 

إقامة باالزير  الرافعي وشارع طنجة، 

14 مكتب 1، القنيطرة.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  مو�سى  ساهيل  املسؤول 

محدودة.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

لقرار  تعبا  يضاف  أو  يوزع  والعاقي 

الشركاء.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

 81229 تحت رقم   2021 فبراير   11

السجل التجاري رقم 59011.
بمثابة بيا  ومقتطف

467 P

VINCI INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 31 زاوية زنقة أنوال 

ومحمد القري، إقامة منار A، مكتب 

رقم 5، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 VINCI INDUSTRIE  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

زنقة  زاوية   31  : االجتماعي  املقر 

 ،A أنوال ومحمد القري، إقامة منار

مكتب رقم 5، القنيطرة.

موضوع الشركة :

املختلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو العناء ؛

التجارة بصفة عامة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد فالقي نبيل 150 حصة ؛

 250 بنجدي  البزيز  ععد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد فالقي   : التسيير 

نبيل.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59301 بتاريخ 2 مار1 2021.
468 P

ASMAK AL GHARB FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : دوار مريرات، قيادة 
اوالد نوال، جرف امللحة، عمالة 

سيدي قاسم
تأسيس شركة

وضع  تم  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 ASMAK AL GHARB  : التسمية 

.FISH SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مريرات،  دوار   : االجتماعي  املقر 
امللحة،  جرف  نوال،  اوالد  قيادة 

عمالة سيدي قاسم.
موضوع الشركة :

بيع السمك الطري بالجملة ؛
نقل العضائع ؛

وسيط في االستيراد والتصدير.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 السيد ععد املجيد ضعاني 

حصة.
املدة : 99 سنة.

ععد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
املجيد ضعاني.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسيدي قاسم تحت 

رقم 28185 بتاريخ 2 مار1 2021.
469 P

JOLIE SPEED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 120.000 درهم

RC : 37449

ملخص محضر الجمع البام 
االستثنائي للشركة

1 - في إطار الجمع البام االستثنائي 

لشركة JOLIE SPEED TRANS شركة 

املنبقد  محدودة  مسؤولية  ذات 

 86 الكائنة ب   2021 يناير   5 بتاريخ 
6 الطابق األول،  224 مجموعة  زنقة 

تداول مساهموا الشركة  القنيطرة، 

باإلجماع على ما يلي :

 JOLIE الشركة  تسمية  تغيير 

.SPEED TRANS
املزاول  النشاط  على  التشطيب 

فبليا.

مقاول أشغال مختلفة.

تمديد األنشطة وإضافة أنشطة 

جديدة.

نقل األشخاص ؛

تاجر استيراد وتصدير ؛

بيع املالبس الجاهزة.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  2

لدى كتابة الضعط باملحكمة التجارية 

 2021 فبراير   11 في   بالقنيطرة 

تحت رقم 406.

470 P

STE HNINA DES TRAVAUX
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الشركة مستوطنة 

ب : 48 شارع طارق بن زياد، مكتب 
رقم 3، القنيطرة

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

النظام  وضع  تم   2021 فبراير   25

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

1 - التسمية : الشركة تسمى شركة 

 STE HNINA DES TRAVAUX Sigle

محدودة  شركة   SHDT SARL AU

املسؤولية ذات شريك وحيد.

2 - املوضوع غرض الشركة :

أعمال متنوعة أو إنشاءات ؛

أعمال العناء ؛

منشأة مبدنية ؛

الخشب  من  نجارة  أعمال 

واألملنيوم ؛

تركيب وصيانة الكهرباء والسعاكة ؛

التداول ؛

التاجر الذي يقوم باالستيراد ؛

أي مباملة تجارية  وبصورة أعم، 

منقولة  أو  مالية  أو  صناعية   أو 

معاشر  بشكل  تتبلق  قد  عقارية  أو 

املذكورة  أو غير معاشر بأحد األشياء 

أعاله أو التي قد تبزز تطوير الشركة.

الشركة   : االجتماعي  املقر 

 مستوطنة ب : 48 شارع طارق بن زياد، 

مكتب رقم 3، القنيطرة.

في  الشركة محدودة   : مدة حياة 

99 سنة ابتداء من تقييدها بالسجل 

املعكر  الحل  حالة  في  إال  التجاري 

للشركة.

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

مقسمة  درهم   100.000 معلغ  في 

1000 حصة اجتماعية من فئة  على 

100 درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد طارق حنينة.

تم تبيي  السيد طارق   : التسيير 

 ،1984 حنينة من مواليد فاتح يناير 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

للشركة  كمسير   GN124380 رقم 

ملدة غير منتهية.

تم التقييد بالسجل التجاري   -  2

للمحكمة االبتدائية بالقنيطرة في تاريخ 

4 مار1 2021 تحت رقم 59365.

471 P

STE TIF MARBRE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°87, 3EME

 ETAGE AVENUE MOHAMED V
TIFLET

محضر استثنائي
للشركة  عام  محضر  بموجب 
مصحح اإلمضاء بتاريخ 9 فبراير 2021 
وببد وفاة السيد العدالي محند الشريك 

.TIF MARBRE الوحيد بشركة
تم تقسيم حصص الشركة على 
الورثة بمقت�سى عقد عدلي كما يلي :

الرحيم  ععد  العدالي  السيد 
 15385 يبادل  بما  حصة   153.85

درهم ؛
 153.85 انا1  العدالي  السيد 

حصة بما يبادل 15385 درهم ؛
 153.85 محمد  العدالي  السيد 

حصة بما يبادل 15385 درهم ؛
 153.85 الحسي   العدالي  السيد 

حصة بما يبادل 15385 درهم ؛
 16.92 فاطمة  العدالي  اآلنسة 

حصة بما يبادل 1692 درهم ؛
 16.92 سبيدة  العدالي  اآلنسة 

حصة بما يبادل 1692 درهم ؛
اآلنسة العدالي نادية 16.92 حصة 

بما يبادل 1692 درهم ؛
 16.92 سميرة  العدالي  اآلنسة 

حصة بما يبادل 1692 درهم ؛
 16.92 غزال   العدالي  اآلنسة 

حصة بما يبادل 1692 درهم.
ببد وفاة السيد العدالي محند تم 
تبيي  السيد العدالي محمد والسيد 
العدالي الحسي  مسيرا  للشركة ملدة 

غير محددة.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
باملحكمة االبتدائية بالخمسيات تحت 

رقم 63 بتاريخ 25 فبراير 2021.
472 P
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OUAZIZ HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 181 البامرية، 

شاطئ مهدية، القنيطرة

السجل التجاري رقم : 51111 

القنيطرة

استدراك خطإ

بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 

الرسمية عدد 5654 بتاريخ 10 مار1 

.2021

عوض :

مروا   السيد  استقالة  قعول 

وعزيز من مهام تسيير الشركة، وتبيي  

السيد رشيد وعزيز مسير وحيد لشركة 

غير  ملدة   OUAZIZ HOUSE SARL

محدودة.

يقرأ :

قعول استقالة السيد رشيد وعزيز 

وتبيي   الشركة،  تسيير  مهام  من 

وحيد  مسير  وعزيز  مروا   السيد 

 OUAZIZ HOUSE SARL لشركة 

ملدة غير محدودة.

العاقي بدو  تغيير.

473 P

ST3Z TRAVAUX

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

RC : 1407

ملخص محضر الجمع البام 
االستثنائي للشركة

1 - في إطار الجمع البام االستثنائي 

شركة   ST3Z TRAVAUX لشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد املنبقد بتاريخ 15 فبراير 2021 

الكائنة ب حي الفتح، زنقة 30 غشت 

رقم 14، سيدي يحيى الغرب، تداول 

ما يلي :

ليصعح  الشركة  نشاط  تغيير 

كالتالي :

مستغل مقالع ؛

نقل السلع ؛

أشغال مختلفة.

2 - تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

 2021 مار1   4 في  سليما    سيدي 

تحت رقم 51/2021.

474 P

GLITZ & GLAMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : شارع االستقالل، 

رقم 3، مكتب رقم 2، القنيطرة

السجل التجاري رقم 52961 

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
وتبيي  مسير جديد

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 12 فبراير  الغير البادي بتاريخ 

 GLITZ & GLAMOUR لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 1000 حصة 

لحسن  السيد  ملك  في  اجتماعية 

الوطنية  للعطاقة  الحامل  حداد، 

لفائدة السيد رضوا    Q48494 رقم 

حريري، الحامل للعطاقة الوطنية رقم 

 1000 الذي أصعح يملك   G319838

 GLITZ & حصة اجتماعية في شركة

.GLAMOUR

تبيي  السيد رضوا  حريري مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 81351 

بتاريخ 25 فبراير 2021.

475 P

BEST TAJDINE STORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 30 شارع اإلمام 

علي، مكتب رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 BEST TAJDINE  : التسمية 

.STORE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

30 شارع اإلمام   : املقر االجتماعي 

علي، مكتب رقم 2، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املقاولة في نقل املستخدمي  ؛

املقاولة في نقل العضائع.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد بيضولو ععد الجعار 1000 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد بيضولو 

ععد الجعار.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59341 بتاريخ 3 مار1 2021.

476 P

BEN SEGHIR CONT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : موالي بوسلهام 

املركز

السجل التجاري رقم : 25931

تفويت حصص اجتماعية
وتبيي  مسير جديد

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BEN SEGHIR الغير البادي لشركة 

CONT تقرر ما يلي :

500 حصة  املصادقة على تفويت 

درهم للحصة   100 اجتماعية بقيمة 

في ملك السيدة بن صغير سناء، لفائدة 

السيد صراج بن صغير لتصعح شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

صراج بن صغير 1000 حصة.

قعول استقالة السيدة بن صغير 

سناء وتبيي  السيد صراج بن صغير 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق أربباء الغرب السجل 

التجاري 25931.

477 P

HDID CONSULTANTS

الدارالعيضاء، 4 زنقة املبطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا)، أنفا

 ATTIJARI CAPITAL

MANAGEMENT
إعالم بتكوين شركة مساهمة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I

 ،2020 24 نوفمبر  بالدار العيضاء في 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

مساهمة تكمن مميزاتها فيما يلي :

الشكل : شركة مساهمة.

 ATTIJARI CAPITAL  : التسمية 

.MANAGEMENT

تدبير هيئات التوظيف   : الغرض 

.(OPCC( الجماعي بالرسمال

العيضاء،  الدار   : الشركة   مقر 

416 زنقة مصطفى املباني.
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املدة : 99 سنة.
رسمال الشركة : 1.000.000 درهم.
من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
الرئيس املدير البام : فؤاد الشاكر.

املتصرفو  :
فؤاد الشاكر ؛

يوسف الروي�سي ؛
كريم فتح.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 
للدار العيضاء بتاريخ 15 فبراير 2021 

تحت رقم 165536.
بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III
الضعط لدى املحكمة التجارية للدار 
 2021 فبراير   15 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 489909.
478 P

 LES ATELIERS GENERAUX
DE FABRICATION

AGEFAB
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 300.000 درهم
الكائن مقرها : الدار العيضاء، كلم 
9,600 طريق الجديدة، ليساسفة

السجل التجاري : 10561
الزيادة في رسمال الشركة

والحل املسعق
البامة  الجمبية  بموجب   -  I
في  املنبقدة  للشركاء  البادية   غير 

10 فبراير 2021، تقرر ما يلي :
بمعلغ  في رسمال الشركة  الزيادة 
130.000 درهم لرفبه من 300.000 

درهم إلى 430.000 درهم ؛
الحل املسعق للشركة ؛

الصفريوي  أنس  السيد  تبيي  
بصفته مصفيا ؛

إقامة مقر التصفية بالدار العيضاء 
كلم 9,600 طريق الجديدة، ليساسفة.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 
 2021 مار1   2 بتاريخ  للدار العيضاء 

تحت رقم 168148.
479 P

BUILDING LOGISTICS
شركة مساهمة

رأسمالها : 14.900.000 درهم

الكائن مقرها : الدار العيضاء، 

مسطحة اللوجستيك، املنطقة 

الصناعية أوالد صالح، بوسكورة

السجل التجاري : 250.301

إعالم بتخفيض رسمال الشركة
املبلل بخسائر

بموجب الجمبية البامة غير   -  I

في  املنبقدة  للمساهمي    البادية 

9 فبراير 2021، تقرر ما يلي :

املبلل  الشركة  رسمال  تخفيض 

درهم   1.000.000 بمعلغ  بخسائر 

درهم إلى   14.900.000 إلرجاعه من 

61.900.000 درهم ؛

لتخفيض  النهائي  اإلنجاز  مباينة 

الرسمال.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 

للدار العيضاء بتاريخ 23 فبراير 2021 

تحت رقم 161024.

480 P

STE PROPALE SERVICES
SARL AU

 تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 يناير   22 بتاريخ 

القواني  األساسية لشركة محدودة 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :

الهدف : 

وراقة ؛

بيع مستلزمات املكاتب.
 املقر : تجزئة أوالد مطاع، رقم 12، 

تمارة.
بما  املال  رأ1  حدد   : املال  رأ1 

قدره 100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  اسماعيل  اوباشر  السيد 

محدودة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضعط 

بتاريخ  تمارة  االبتدائية   باملحكمة 
19 فبراير 2021 رقم السجل التجاري 

131815 تحت رقم 5021.

481 P

GROUP ALUMAN MAROC
SARL

1 ج 333101

219، شارع الزرقطوني، تقاطع 

 الروداني، الطابق 2 الرقم 26، 

الدار العيضاء

تحويل األسهم وتغيير املسير
البام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

فبراير   23 االستثنائي للشركة بتاريخ 

2018 تقرر ما يلي :

 Jaime إعال  وفاة الشريك السيد

حصته  وتحويل   ROCA ESPIDO

 Silvia Maria لصالح أرملته السيدة

.TOVAR VILARINO

 Manuel Angle السيد  تبيي  

 Rosa والسيدة   POSE PALLEIRO

Maria CARRIL IGLESIAS كمسيرين 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   2 الضعط باملحكمة التجارية 

رقم  تحت  العيضاء  بالدار   2021

.168114

482 P

MSLUX
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املواصفات التالية :

التسمية : MSLUX ش.م.م.

املقر : 21، ساحة أبو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، أكدال، الرباط.

النشاط التجاري : أعمال متنوعة 

أو إنشائية.

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  رأ1 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم مؤداة كاملة، بحملها :

السيد املهدي امباش 500 حصة ؛

والسيدة األمني صبرينة 500 حصة.

التسيير : براد ععد الرزاق ملدة غير 

محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

مار1   3 بتاريخ   149993 تحت رقم 

.2021

483 P

ام أند أ برتنلرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل التجاري رقم 149901

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   ،2021 فبراير   10

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :

 MXA PARTNERS  : التسمية 

SARL ام أند أ برتنلرز:

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي :

خدمات التصوير الرقمي والخدمات 

املتبلقة برقمنة املعاني ؛

الرقمية  واإلدارة  االستشارة 

للهندسة املبمارية والعناء.
رأ1 املال : 50.000 درهم مقسم 

درهم   100 حصة من فئة   500 إلى 

للحصة الواحدة كما يلي :

السيد مهدي بول ألعير غروجا  

250 حصة اجتماعية ؛

حصة   250 السيدة مبيزي أمال 

اجتماعية ؛

املجموع 500 حصة اجتماعية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر االجتماعي : 4، زنقة واد زيز، 

 ،1 رقم  الشقة  الثالث،  الطابق 

أكدال، الرباط.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيدة  غروجا   ألعير  بول  مهدي 

مبيزي أمال ملدة غير محددة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 
رقم 111115 بمحكمة السجل التجاري 

بالرباط تحت رقم 149901.

484 P

C.H.COM

SARL

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL 0531 59 41 63

IF 03140181 TP 21602620

RC 24101 CNSS 6221202

STE P.I. KHALID
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي : حي 

أكدال، إقامة ندين، رقم 44، 

سيدي سليما 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3043

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير   4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

 STE P.I.  : الشركة  تسمية 

.KHALID SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :

منبش عقاري ؛

أشغال مختلفة للعناء.

 عنوا  املقر االجتماعي : حي أكدال، 

سيدي   ،44 رقم  ندين،  إقامة 

سليما .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مقسم   : الشركة  رأسمال  معلغ 

كالتالي :

 السيد فحلي خالد 100.000 درهم 

1000 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 

فحلي خالد، عنوانه حي أكدال، إقامة 
ندين، رقم 44، سيدي سليما .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 

فحلي خالد.

إقامة ندين،  : حي أكدال،  عنوا  
رقم 44، سيدي سليما .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليما   بسيدي   االبتدائية 

10 مار1 2021 تحت رقم 2021/33.

485 P

C.H.COM

SARL

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL 0531 59 41 63

IF 03140181 TP 21602620

RC 24101 CNSS 6221202

 STE HOUAFAT KHORSSI 

P D GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوا  مقرها االجتماعي : تجزئة 

الفرح، حي بويطاط، رقم 359، 
مشرع بلقصيري

16050 مشرع بلقصيري
رقم التقييد في السجل التجاري : 509

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE HOUAFAT : تسمية الشركة

.KHORSSI P D GAZ

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاز بوطا 

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،359 رقم  بويطاط،  حي  الفرح، 

مشرع بلقصيري.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000  : معلغ رأسمال الشركة 
درهم مقسم كالتالي :

السيد الخر�سي ععد الرحيم 250 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة ؛

 250 سبيد  الخر�سي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة ؛

حصة   250 بوسلهام  الخر�سي 
بقيمة 100 درهم للحصة ؛

 250 حفيظ  الخر�سي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  ععد  الخر�سي  السيد 
مشرع  الحوفات،  مركز  عنوانه 
بلقصيري 16050، مشرع بلقصيري ؛
عنوانه  سبيد  الخر�سي  السيد 
بلقصيري  مشرع  الحوفات،  مركز 

16050، مشرع بلقصيري ؛
السيد الخر�سي بوسلهام عنوانه 
بلقصيري  مشرع  الحوفات،  مركز 

16050، مشرع بلقصيري ؛
عنوانه  حفيظ  الخر�سي  السيد 
بلقصيري  مشرع  الحوفات،  مركز 

16050، مشرع بلقصيري.
والبائلية  الشخصية  األسماء 
السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 
الخر�سي ععد الرحيم عنوانه مركز 
 ،16050 الحوفات، مشرع بلقصيري 

مشرع بلقصيري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ فاتح 

مار1 2021 تحت رقم 2021/32.
486 P

STE ARAM TRAVAUX
SARL

حل مسعق لشركة
املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 
الحل  تم   2020 ديسمبر   11 بتاريخ 
 ARAM TRAVAUX لشركة  املسعق 
كمصف  ارام«  »الحسن  وتسمية 
تصفية  مقر  تبيي   تم  كما  للشركة 
51 مكرر، زنقة ورزا ، حي   : الشركة 

الكفاح، القرية، سال.

ولقد تم الوضع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بسال بتاريخ 12 يناير 2021 

تحت الرقم 35132.

487 P

STE ARAM TRAVAUX
SARL

تصفية
وتقرير  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 8 فبراير  املصفي املسجال  في 

 ARAM شركة  تصفية  تم  بالرباط 

.TRAVAUX

القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ فاتح 

مار1 2021 تحت الرقم 36013.

488 P

CATR PROD
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الرقم 15، شارع 

األبطال، الشقة رقم 4، أكدال، 

الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

9 فبراير  2021 ومسجل في  يناير   20

تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،2021

الخصائص التالية :

.CATR PROD : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة وذات شريك وحيد.

الهدف االجتماعي :

منتج وموزع أفالم سينمائية ؛

إنتاج االتصال السمعي العصري ؛

والنقل  )املطبم  خدمات  تقديم 

األفراد).

رأ1 املال : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.
املقر االجتماعي : الرقم 15، شارع 
أكدال،   ،4 رقم  الشقة  األبطال، 

الرباط.
الصمد  ععد  السيد   : التسيير 
التبريف  لعطاقة  الحامل  بويهي، 
الوطنية رقم EA18624 كمسير وحيد 

في الشركة ملدة غير محدودة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والعاقي يوزع بي  الشركاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 111111 تحت رقم   2021 مار1   2

.(RC N°149911(
489 P

MEIM MARBRE
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 2، ساحة أبو بكر 
الصديق، شقة رقم 6، أكدال، 

الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
5 يوليو  2018 ومسجل في  26 يونيو 
في  الوحيد  الشريك  قرر   2018

الشركة ما يلي :
وذلك  للشركة  املسعق  الفسخ 

بسبب توقيف نشاط الشركة.
البمري،  محمد  السيد  تبيي  
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

رقم A5595 كمصفي للشركة.
 : الشركة  لتصفية  املكا    تبيي  
بكر  أبو  ساحة   ،2 االجتماعي  املقر 
الصديق، شقة رقم 6، أكدال، الرباط.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
9 أغسطس 2018 تحت رقم 91133 

)السجل التجاري رقم 124581).
490 P

MAMIE’S LUNCH

حل الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

بتاريخ 2 مار1 2021 تم حل الشركة 

ذات  شركة   MAMIE’S LUNCH

وقد تم تبيي   املسؤولية املحدودة، 

السيد الهواري محمد أمي  كمسؤول 

عن حل الشركة املذكورة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 

لدى املحكمة التجارية في الرباط بتاريخ 

 111180 رقم  تحت   2021 مار1   2

رقم السجل التجاري 141693.

491 P

ائتمانية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م

TEL : 0537 64 40 48

STE WORLDBAT

SARL AU

حل الشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  تمارة  في  املوقع   االستثنائي 

22 يناير 2021 لشركة ذات مسؤولية 

 STE WORLDBAT SARL محدودة 

الوحيد  الشريك  قرر  ش.ذ.م.م   AU

ما يلي :

حل الشركة ؛

تبيي  مصف للشركة ؛

لتصفية  االجتماعي  املقر  تحديد 

 B عمارة  إقامة توفيق،   : الشركة في 

شقة 6، عي  عتيق، تمارة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2021 فبراير   18 بتاريخ 

.111229

للنشر والعيا 

492 P

شركة جاد ستون
ش.م.م

مقرها االجتماعي : 5، ساحة 

الجوال ، شقة 6، الرباط

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ستو «  »جاد  لشركة  االستثنائي 

ش.م.م ذات رأسمال 5.000.000 درهم 

املنبقد بتاريخ 20 سبتمبر 2011.

جميع  تفويت  على  املوافقة 

الحصص أي 50.000 حصة اململوكة 

لصالح  فهري  فا�سي  أمي   للسيد 

السيد التازي يوسف، الحامل لعطاقة 

.A145442 التبريف الوطنية رقم

قعول استقالة السيد أمي  فا�سي 

فهري من مهامه كمسير.

تبيي  مسير جديد السيد يوسف 

التازي ملدة غير محدودة.

1 و15 من   ،6 وعليه تغيير العنود 

النظام األسا�سي.

تحديث واعتماد القانو  األسا�سي  

من قعل الجمع.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

6569 بتاريخ 21 نوفمبر 2011.
بمثابة مقتطف وبيا 

493 P

شركة جاد ستون
ش.م.م

مقرها االجتماعي : 5، ساحة 

الجوال ، شقة 6، الرباط

بمقت�سى محضر الجمع البام   -  I

ستو «  »جاد  لشركة  االستثنائي 

رأسمال  ذات  واحد  شريك  ش.م.م 

بتاريخ  املنبقد  درهم   1.100.000 

9 أكتوبر 2010.
زيادة رأ1 املال بمعلغ 3.900.000 

 1.100.000 معلغ  من  ليرتفع  درهم 

عن  درهم   5.000.000 إلى  درهم 

بقيمة  حصة   39.000 إنشاء  طريق 

100 درهم كل منها مدفوعة بالكامل 

الفا�سي  أمي   للسيد  ومخصصة 

فهري، شريك مشترك وحيد ومساهم 

عيني.

القعول املؤقت التفاقية املساهمة.

تبيي  السيد ععد الواحد بن سنا ، 

شارع  زاوية   ،DPLE قانوني  محاسب 

محمد الخامس، شارع الحعو1، شقة 

عضو نقابة  مراكش كيليز،   ،12 رقم 

املحاسعي  القانونيي  في املغرب وفرنسا 

)باريس) إلعداد تقرير على قيمة هذه 

املساهمات واملزايا التي تمثلها.

تبديل النظام األسا�سي املتوافق 

مع زيادة رأ1 املال والخاضع لها.

محضر  أحكام  بموجب   -  II

الوحيد  للمساهم  االستثنائي  القرار 

 JADE STONE SARL شركة  في 

تأسست بموجب صك خاص بتاريخ 

وتم إيداعه في   2010 أغسطس   25

نايلة فا�سي فهري،  محضر األستاذة 

 موثقة بالرباط بتاريخ 8 سبتمبر 2010 

تقرر بصفة خاصة :

املساهمة  مراقب  تقرير  قراءة 

واملوافقة عليه ؛

املوافقة والتصديق على اتفاقية 

املساهمة ؛

على  واملصادقة  النهائية  املوافقة 

املساهمة  حسب  املال  رأ1  زيادة 

البينية.

1 و15 من   ،6 وعليه تغيير العنود 

النظام األسا�سي.

تحديث واعتماد القانو  األسا�سي 

من قعل الجمع.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

61111 بتاريخ فاتح أكتوبر 2010.
بمثابة مقتطف وبيا 

494 P

MATAHARI CENTRE
SARL AU

بيع حصص
ومحضر  العيع  عقد  بمقت�سى 

املنبقد  االستثنائي  البام  الجمع 

2021 قرر الشريك  23 فبراير  بتاريخ 

 MATAHARI لشركة  الوحيد 

CENTRE SARL AU ما يلي :
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جميع  باع  حسن  كروج  السيد 
حصصه إلى السيدة فكري أم أيمن.

استقالة السيد كروج حسن من 
تسيير الشركة وتبيي  السيدة فكري 
أم أيمن مسيرة للشركة مع اإلمضاء 

االجتماعي ملدة غير محددة.
األساسية  القواني   مالئمة 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
كتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 
تحت   2021 مار1   4 بالرباط بتاريخ 

رقم 111415.
495 P

ائتمانية القد1
10 زنقة بكي ، شقة رقم 3، املحيط، الرباط

الهاتف/ الفاكس : 21 62 10 0531

دومين الزهراوي فاميلي
شركة ذات مسؤولية محدودة

عمارة 30 شقة 8، زنقة موالي احمد 
الوكيلي، حسا ، الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو   وضع   2021 فبراير   11
مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

محدودة تحمل الخصائص التالية :
الزهراوي  »دومي    : التسمية 

فاميلي«.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
التدبير   : االجتماعي  الهدف 

واالستغالل الزراعي.
الرأسمال : 100.000 درهم مقسمة 

إلى 1000 سهم من 100 لكل منهما.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
حسا ،  زنقة موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.
سوف تدار الشركة من   : اإلدارة 

قعل السيدة بوشرة ابريكة.
خدمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي  للمركز  التجاري  السجل 
زمور  سال  الرباط  لوالية  لالستثمار 
مسجل   2021 مار1   3 بتاريخ  زعير 
تحت رقم السجل التجاري 149913.
496 P

 GENERATION BEAUTE 
ET STYLE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي أعلن القانو  
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات التالية :
 GENERATION BEAUTE : االسم
مسؤولية  ذات  شركة   ET STYLE

محدودة بشريك واحد.
املوضوع : 

استغالل محل لتجميل والحالقة ؛
بالتقنيات  والبناية  املكياج 

الحديثة ؛
ابتكار مستحضرات التجميل.

الذهب،  واد   : االجتماعي  املقر 
منطقة طلبة 10 رقم 56، تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الرأسمال : 100.000 درهم مكو  
من 1000 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم.
تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 
طعقا  بنطاهر  مليكة  السيدة  تحت 
للقانو  األسا�سي للشركة مع السلطة 

الكاملة وذلك ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 
السجل  تحت   2021 فبراير   12

التجاري رقم 132001.
497 P

SAMUS MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي أعلن القانو  
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات التالية :
 SAMUS MAROC SARL : االسم
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك واحد.

املوضوع : 

أشغال الطعاعة ؛

شراء وتسويق اللوازم املكتبية ؛

الكمعيوتر  أجهزة  وتسويق  شراء 

والطعاعة.

اوالد  رياض   : االجتماعي  املقر 

مطاع، سكتور 2 رقم 444، تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الرأسمال : 100.000 درهم مكو  

من 1000 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم.

تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 

تحت السيد مصبب الخير السوي�سي 

للشركة  األسا�سي  للقانو   طعقا 

الكاملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

2 مار1 2021 تحت السجل التجاري 

رقم 132229.

498 P

SUPRALIGNES VOYAGE
SARL

السجل التجاري رقم 121629

تغيير التسمية االجتماعية
1 - بقرار الجمع البام الغيرالبادي 

املنبقد بتاريخ 5 فبراير 2021 ملساهمي 

الشركة ذات رأسمال 100.000 درهم، 

بمقرها االجتماعي الكائن بمحل رقم 1 

حي مسرور 2 رقم 19 شارع ابي مو�سى 

األشبري، حي منصور الذهبي، تمارة، 

وعليه تقرر ما يلي :

من  االجتماعية  التسمية  تغيير 

إلى   SUPRALIGNES VOYAGE

تم  ذلك  إثر  وعلى   JUST TRAVEL

3 من النظام األسا�سي  تغيير الفصل 

للشركة التي يسيرها كل من السيد 

العقالي السبيد والسيدة أمنية رشيد.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضعط باملحكمة 
االبتدائية بتمارة يوم 24 فبراير 2021 

تحت رقم 5051.
لإلشارة والنشر

عن املسيرين

499 P

BENABDELLAH BINAA
تأسيس شركة 

 BENABDELLAH  : اسم الشركة 
.BINAA

الصفة القانونية : ش.م.م ش.و.
البرفي  البقد  تسجيل   تاريخ 

18 فبراير 2021 بسال.
الهدف االجتماعي :

وأشغال  والنقل  العناء  مواد  بيع 
العناء املختلفة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بي  الشركاء على الشكل التالي :
 1000 السيد ابراهيم بنبعد هللا 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
حي   ،201 رقم   : االجتماعي  املقر 

الرحمة، قطاع دال، سال.
التسيير : السيد ابراهيم بنبعد هللا.

التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 
33063 باملحكمة االبتدائية بسال.

500 P

2N ASSISTANCE
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  املسجل   ،2021 9 فبراير 
القانو   وضع  تم   2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
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 2N ASSISTANCE  : التسمية 

.SARL AU

املقر التجاري : رقم 358، سكتور 

ععد  سيدي  بنداود  ودادية  الفتح، 

هللا، لبيايدة، سال.

استكشاف  مشغل   : املوضوع 

األخطاء وإصالحها، سحب السيارات.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفبلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محمد النعاتي.

الرأسمال : 50.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   500 إلى 

للحصة الواحدة موزعة كما يلي :

السيد محمد النعاتي : 500 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح مار1 

.36056

501 P

RACSEK

حل الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

بتاريخ 3 نوفمبر 2020 تم حل شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   RACSEK

من  كل  تبيي   تم  وقد  املحدودة، 

والسيد  محمد  السقاط  السيد 

عن  كمسؤولي   سمير  الراشدي 

تصفية الشركة املذكورة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

رقم   2021 مار1   4 في  بالرباط 

التجاري  السجل   ،111408 اإليداع 

.108233

502 P

SG BUILDING

SARL AU

ش.م.م رأسمالها 200.000 درهم

رقم 119 تجزئة مر1 الخير سكتور 

2 تمارة

الزيادة في رأسمال الشركة
 4 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

 SG قرر مسيرو شركة   2021 يناير 

BUILDING SARL AU ما يلي :

1 - الزيادة في رأسمال الشركة من 

200.000 درهم إلى 500.000 درهم.

األسا�سي  القانو   تحيي    -  2

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضعط  بكتابة  األول  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

9 فبراير 2021 تحت رقم 110932.

503 P

DESIGNIA AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 16 فبراير 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

.DESIGNIA AGENCY : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 AGENCE DE  : الهدف 

 COMMUNICATION ET

.PUBLICITE

بي   شارع   23  : االجتماعي  املقر 

الويدا  شقة رقم 20 أكدال الرباط.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة كالتالي :

 500  : الدرويش  أسماء  السيدة 

حصة.

السيدة رحاب زعيم : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : تم تبيي  السيدة أسماء 

الدرويش الحاملة للعطاقة الوطنية 
رحاب  والسيدة   AE12051 رقم 
زعيم الحاملة للعطاقة الوطنية رقم 

AE101812 مسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

تحت رقم 150005.

504 P

SOCIETE EURO MARMO
SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم

السجل التجاري رقم 593

تحويل املقر الرئي�سي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتيفلت 

الجمع  قرر   ،2021 يناير   30 في 

 EURO« لشركة  االستثنائي  البام 

الشريك  ذات  ش.م.م   »MARMO

درهم،   100.000 رأسمالها  الوحيد 

ما يلي :

دوار  من  الرئي�سي  مقرها  تحويل 

بويحيى  ايت  الحجامة  سبد  والد 

تيفلت إلى ايت إخلف الحجامة ايت 

بويحيى تيفلت.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت رقم 36.

505 P

SOCIETE CANADA STONE
SARL

رأسمالها 2.869.800 درهم

السجل التجاري رقم 319
إضافة نشاط تجاري

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتيفلت 

الجمع  قرر   ،2020 ديسمبر   11 في 

 CANADA« البام االستثنائي لشركة

رأسمالها  ش.م.م   »STONE

الرئي�سي  مقرها  درهم،   2.869.800

ايت  الحجامة  سبد  والد  دوار  من 

بويحيى تيفلت ما يلي :

إضافة نشاط تجاري :
استيراد وتصدير.
أشغال مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم   2020 ديسمبر   21 بتاريخ 

.248
506 P

STE IMPRIMERIE K&S
تأسيس

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021، تم تأسيس شركة ذات  يناير 
ذات  بمكنا1  املحدودة  املسؤولية 

املميزات التالية :
 STE IMPRIMERIE  : التسمية 

.K&S
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : مطعبة.

الطيب  اوالد   : االجتماعي  املقر 
السفلى فا1.

 90.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
البلمي كريم والسيدة  السيد  طرف 

الحسوني سهيلة كمسيرين.
باملركز  القانوني  اإليداع  سيتم 
الجهوي لالستثمار بفا1 ومسجل في 

سجل التجاري تحت رقم 66393.
507 P

ESPACE BNI MTIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
112، حي الفرح، عي  توجطات

فسخ مسعق للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير   9 املسجل   2021 15 يناير 
البام  الجمع  عقد  تم   2021
املسؤولية  ذات  لشركة  االستثنائي 
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 
االجتماعي  مقرها  مطير  بني  فضاء 
توجطات.  عي   الفرح،  حي   ،112
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الشركاء  بي   املصادقة  تمت  حيث 

وتغيير ما يلي :

فسخ مسعق للشركة.

اورحو  توفيق  السيد  تبيي  

كمصفي وتبيي  مقر الشركة كمقر 

التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بمكنا1 

تحت الرقم   2021 فبراير   11 بتاريخ 

التجاري  السجل  في  واملسجل   68

تحت الرقم 30413.

508 P

STE GEO SYSTEME TOPO

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 11 فبراير 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  بمكنا1  الوحيد  الشريك 

املميزات اآلتية :

 STE GEO  : الجماعية  التسمية 

.SYSTEME TOPO

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : مسح األرا�سي.

 ،885 رقم   : االجتماعي  املقر 

الزيتونة،  شارع  الثاني،  الطابق 

مرجا  2، مكنا1.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

الدعنوني  البزيز  ععد  السيد  طرف 

كمسير.

باملركز  القانوني  اإليداع  سيتم 

الجهوي لالستثمار بفا1 ومسجل في 

سجل التجاري تحت رقم 52501.
بمثابة بيا  مقتطف

509 P

AL SSAKAB RACING
SARL

إشبار بالتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد   2021 يناير   21 في  بالرباط 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية :

.AL SSAKAB RACING : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

إسطعل   : االجتماعي  الهدف 

لسعاق الخيول.

تربية الخيول.

مقاولة تدبير واستغالل للضيبات 

الفالحية.

درهم نقدا   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

املدة : 99 سنة ابتداءا من التقييد 

بالسجل التجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 4، زنقة تفراوت، 

شقة رقم 2، الطابق األر�سي، حسا  

- الرباط.

والتسيير  اإلدارة   : التسيير 

مروا   للسيد  العنكي  الحساب 

التبريف  لعطاقة  الحامل  لحموش 

.A398939 الوطنية رقم
التجاري   بالسجل  التقييد  رقم   

باملحكمة التجارية بالرباط : 149123 

بتاريخ 23 فبراير 2021 )تحت اإليداع 

القانوني رقم 111291).

510 P

ABESTRAV
SARL

إشبار بالتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد   2021 يناير   25 في  بالرباط 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية :

.ABESTRAV : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد.
مقاولة العناء   : الهدف االجتماعي 

واألشغال املختلفة.
الطعاعة  أشغال  التجارة، 

واملبلوميات.
درهم نقدا   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
املدة : 99 سنة ابتداءا من التقييد 

بالسجل التجاري.
من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 
 - أكدال   ،4 رقم  شقة  األبطال، 

الرباط.
والتسيير  اإلدارة   : التسيير 
الحساب العنكي للسيد محمد أمي  
بنبعد هللا الحامل لعطاقة التبريف 

.A396521 الوطنية رقم
التجاري   بالسجل  التقييد  رقم   
باملحكمة التجارية بالرباط : 149191 
بتاريخ 24 فبراير 2021 )تحت اإليداع 

القانوني رقم 111338).
511 P

DANAS
SARL

املقر االجتماعي : طريق القنيطرة
رقم 31 حي الكفاح القرية - سال

تعبا للمحضر االستثنائي املؤرخ في 
DANAS SARL  ،2020 ديسمبر   28
القنيطرة،  طريق   : االجتماعي  املقر 
سال،   - القرية  الكفاح  حي   31 رقم 

تقرر ما يلي :
طعقا  نهائيا  التصفية  قفل   -  1
األسا�سي  القانو   من   35 للمادة 
للشركة وتسمية الدالل ععد الناصر 

كمصفي للشركة.
تم اإليداع رقم السجل التجاري 
املحكمة االبتدائية بسال رقم 36064 

بتاريخ 25 فبراير 2021.
512 P

STE BARRE DES COULEURS
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 STE BARRE DES  : التسمية 

.COULEURS SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
طعاعة   : االجتماعي  الهدف 

القماش أو الخيوط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
املسيرة : زينب الفرطا1.

التوقيع الوحيد : زينب الفرطا1.
درهم   100.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :
زينب الفرطا1 : 400 حصة.

نور الدين انتيفة : 400 حصة.
 200  : اولتيت  الزهراء  فاطمة 

حصة.
البنوا  االجتماعي : الطابق األول 
 1 شقة   11 عمارة  الزنفاري  تجزئة 

شارع الساقية الحمرة بطانة سال.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني رقم السجل 
بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم 36003 بتاريخ 22 فبراير 2021.
513 P

RANAS PROJET
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 RANAS PROJET  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 

البقاري.
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من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

مسبيد  الكريم  ععد   : املسير 

وامليلود بوشنافة.

درهم   100.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

ععد الكريم مسبيد : 500 حصة.

امليلود بوشنافة : 500 حصة.

قطاع الفتح   : البنوا  االجتماعي 

 2651 رقم  هللا  ععد  سيدي  تجزية 

البيايدة سال.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني رقم السجل 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
رقم 35982 بتاريخ 25 فبراير 2021.

514 P

STE BETA WOOD
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر البقد البرفي الذي وقبه 

تم  الشريك الوحيد للشركة أسفله، 

وضع القواني  األساسية لشركة ذات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها :

 STE BETA : التسمية االجتماعية

.WOOD SARL AU

بجميع  الخشب  تاجر   : املوضوع 

مقاول األشغال املختلفة أو  أنواعه، 

العناء، املفاوضة. 

الحي   ،86  : االجتماعي  املقر 

الصناعي وادي الذهب، خنيفرة.

املدة : 99 عاما.

درهم   100.000  : الرأسمال 

 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقسم 

الشريك  بيد  كلها  للحصة  درهم 

الوحيد.

تكلف الشريك الوحيد   : التسيير 

بالتسيير ملدة غير محددة.

السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   
تحت  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
 2021 مار1   25 بتاريخ   21/91 رقم 

السجل التجاري رقم 3101.
515 P

SORANIA TRAVAUX
سورانيا أشغال

املقر االجتماعي : متجر رقم 1161 بير 
الرامي الجنوبية القنيطرة
السجل التجاري : 51443

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   15 يوم  املنبقد  االستثنائي 
التقرير  تم  الشركة،  مقر  في   2021

واملصادقة على ما يلي :
حصة   500 بيع جميع الحصص 
التي يملكها السيد حسن هنفور إلى 

السيد يوسف هنفور.
استقالة السيد حسن هنفور من 

منصعه كمسير.
للشركة،  القانونية  الصفة  تغيير 
إلى  املسؤولية  املحدودة  شركة  من 
شركة املحدودة املسؤولية بمساهم 

واحد.
األسا�سي  القانو   وتحيي   تغيير 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   2021 مار1   2 بالقنيطرة يوم 

رقم 81400.
عن املسير

ائتمانية غريس

516 P

LAREB VOYAGE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  البرفي  للبقد  تعبا 
قواني   وضع  تم   2021 23 فبراير 

الشركة ذات املميزات التالية :
.»LAREB VOYAGE« : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املستخدمي   نقل   : املوضوع 
لحساب الغير.

السمارة،  شارع   : الرئي�سي  املقر 
رقم 18، الحي اإلداري، البيو .

الرأسمال : حدد في معلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 للواحدة مقسمة كاآلتي :

السيد املبطي رباط : 500 حصة.

 : البلمي  الصيدي  السيدة هدى 

500 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

املبطي رباط والسيدة هدى الصيدي 

البلمي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو  

رقم  تحت   2021 فبراير   25 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/616

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.35421

517 P

STE NIMAGI
SARL AU

تأسيس
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   ،2021 فبراير 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.NIMAGI : التسمية

الشركة  هدف  يتبلق   : النشاط 

باملغرب أو بالخارج بـ :

والتصدير  االستيراد  الفالحة، 

الفواكه  وبيع  والتوزيع  والشراء 

املنتجات  وجميع  والخضروات 

الفالحية....

 408 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 ،2 الشقة  عمارة سمية شارع الوالء 

الداخلة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رأ1 املال : حدد في معلغ 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

رشيد  السيد   : املال  رأ1  توزيع 

اععود : 1000 حصة.

: تم تبيي  السيد رشيد  التسيير  

اععود كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 26 بتاريخ  الذهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 2021/334، 

وبالسجل التجاري رقم 11521.

518 P

STE FACILISUD
SARL AU

تأسيس
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   ،2021 فبراير 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.FACILISUD : التسمية

الشركة  هدف  يتبلق   : النشاط 

باملغرب أو بالخارج بـ :

النقل الطرقي ألي بضاعة أو منتج 

من أي نوع كا  وألي اتجاه في املغرب 

أو في الخارج....

املقر االجتماعي : حي املسجد شارع 

علي ولد بو ، الداخلة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.

رأ1 املال : حدد في معلغ 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

توزيع رأ1 املال :

 : بوزوبع  اللطيف  ععد  السيد 

1000 حصة.

السيد   تبيي   تم   : التسيير  

ععد اللطيف بوزوبع كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ الذهب  بوادي   االبتدائية 

2 مار1 2021 تحت رقم 2021/340، 

وبالسجل التجاري رقم 11529.

519 P
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STE DARCOM TECH

SARL

شركة دار كوم تيك ش.م.م

إنشاء شركة

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يناير 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 STE DARCOM TECH : التسمية

.SARL

املقر االجتماعي : حي تيرت السفلى 

بلوك 1 زنقة 3 رقم 18 كلميم.

درهم   100.000  : الرأسمال 

مقسمة على 100 حصة من فئة 100 

درهم.

الهدف : العناء واألشغال البامة.

توفيق،  مصطفى   : الشركاء 

أكتوبر   5 بتاريخ  مزداد  مغربي، 

1994، بأسا، أسا - الزاك ب.ت.و رقم 

JA 165203 : 500 حصة.

مزداد  مغربي،  ادموشا ،  محمد 

 - أسا  بأسا،   ،1991 أبريل   20 بتاريخ 

 500 : JA 176676 الزاك ب.ت.و رقم

حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

التسيير  : تسير الشركة حاليا من 

مصطفى توفيق ملدة   : طرف املسير 

مسير  ادموشا   محمد  محددة  غير 

شريك.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

فبراير   22 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021 تحت رقم 64/3313.

520 P

 SOCIETE ELMAHJOUB

 ENGINS ET

CONSTRUCTIONS
SARL

املقر االجتماعي : املحل رقم 2 إقامة 

سكتور 6 زنقة جدة - الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

132941

حل الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 12 يناير 2021 قرر الشركاء 

ما يلي :

حل الشركة.

تبيي  السيد الضريف املحجوب 

كمصفي للشركة.

 2 رقم  املحل   : البنوا    تحديد 

إقامة سكتور 6 زنقة جدة - الرباط، 

كمقر للتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 111140، 

بتاريخ 3 مار1 2021.

521 P

شركة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تمارة

SNACK LOUSSAOUI
SARL AU

قفل تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قررت   ،2020 2 يناير  في 

 »SNACK LOUSSAOUI SARL AU«

على ما يلي :

 SNACK« قفل التصفية ل شركة

وتبيي     »LOUSSAOUI SARL AU

كمصفية  اععاري  حنانة  السيدة 

حي  هو  التصفية  وعنوا   للشركة 

البعادي ابريكة رقم 111 تمارة.

تم اإليداع القانوني الثاني بكتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2020 فبراير   19 بتاريخ 

.3186

522 P

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تمارة

ANYMA PRIME

 SARL

الكائن مقرها : تجزئة املفتاح رقم 

81 تمارة 

تأسيس
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2021 فبراير   18

ANYMA PRIME SARL ذات  شركة 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 ANYMA PRIME  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

استيراد وبيع   : الهدف االجتماعي 

الخراطيم.

 500  : الحمداني  ربيع   : الشركاء 

حصة ؛

محمد بووردة : 500 حصة.

مسير   الحمداني  ربيع   : التسيير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2021 مار1   3 بتاريخ  بالخميسات 

تحت رقم 132231.

523 P

AUDIT CONSULTANTS

SARL

تفويت الحصص
الجمع  اجتماع  بمقت�سى محضر 

البام غير البادية املنبقدة بتاريخ 30 

ديسمبر 2020 في الرباط تقرر ما يلي :

 COMPAUDIT شركة  تقوم 

بموجب   CONSULTING SARL AU

والقانونية،  البادية  الضمانات 

بتحويل جميع الحصص التي تمتلكها 

 AUDIT CONSULTANTS في شركة 

 500.000 5000 حصة ما قيمته  أي 

درهم، لصالح السدي علي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 926 في 9 

فبراير 2021.

524 P

HM TP

SARL AU

تفويت الحصص، تحويل الشكل 

القانوني للشركة، نقل املقر 

االجتماعي

الجمع  اجتماع  بمقت�سى محضر 

 23 البام غير البادي املنبقد بتاريخ 

يوليو 2020 في الرباط تقرر ما يلي :

التي  الحصص  نصف  تفويت 

شركة  في  مرهوني  موحى  يمتلكها 

HM TP SARL AU، ستة عشر الف 

 (16250( حصة  وخمسو   ومائتا  

أي ما قيمته مليو  وستمائة وخمسة 

 (1.625.000( درهم  ألف  وعشرو  

الذي  أخماري  موحى  السيد  لصالح 

يمتلك بالتالي %50 من رأ1 املال.

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات   HM TP SARL AU

مسؤولية محدودة.

نقل املقر االجتماعي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 2246 في 

3 مار1 2021.

525 P
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ARCALYM
تأسيس شركة

بتاريخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

تم وضع  بالرباط،   2021 فبراير   15

ذات  للشركة  األسا�سي  القانو  

تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.ARCALYM : التالية

متنوعة  أعمال   : املوضوع 

إدارة أرشفة االستيراد  وأعمال بناء، 

والتصدير.

شارع فجيج،   5  : املقر االجتماعي 

ب ب  الطابق الثالث،   ،9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   500.000 قيمة 

درهم   100 5.000 حصة ذات قيمة 

للحصة مقسم بي  الشركاء كالتالي :

 2500 الحامدي  ميمو   السيد 

درهم أي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمته 250.000 درهم.

الزاوي  الزهراء  فاطمة  السيد 

درهم   100 حصة ذات قيمة   2500

أي ما قيمته 250.000 درهم.

ميمو   السيد  عي    : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحامدي 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت السجل التجاري رقم 149941 

يوم 2 مار1 2021.

526 P

ZTMC
تأسيس شركة

بتاريخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بالرباط،   2021 يناير   15

ذات  للشركة  األسا�سي  القانو  

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.ZTMC : التالية

املوضوع : تاجر مواد العناء والنقل.

شارع فجيج،   5  : املقر االجتماعي 

ب ب  الطابق الثالث،   ،9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   200.000 قيمة 

درهم   100 2.000 حصة ذات قيمة 

للحصة مقسم بي  الشركاء كالتالي :

حصة   2000 زاز  ياسي   السيد 

درهم أي ما قيمته   100 ذات قيمة 

200.000 درهم.

عي  السيد ياسي  زاز   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت السجل التجاري رقم 149949 

يوم 2 مار1 2021.

527 P

 WATER FUTURE

TECHNOLOGIES

SARL

تأسيس
 WATER FUTURE : اسم الشركة

.TECHNOLOGIES SARL

 TENANT UN : الهدف االجتماعي

.BUREAU D’ETUDE

قيص  إقامة   : االجتماعي  املقر 

عمارة أ شقة 14 شارع أم ربيع أكدال 

الرباط.

 1.000.000  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة إلى 10.000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : بن ععد الرزيق الحسن.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.150021

528 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

AWRACH INVEST

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 25 فبراير  بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو    تم وضع 

ذات  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

املميزات املعينة فيما يلي :

 AWRACH INVEST  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

تسيير   : الشركة  من  الغاية 

استيراد  الفالحية،  الضيبات 

وتصدير، أشغال مختلفة.

املقر : شارع سبيد الداودي عمارة 

129 مكتب 2 فال فلوري القنيطرة.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتعارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجماعي  املال  رأ1 

درهم قسم إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم موزعة كما يلي :

السيد ععد هللا مسكيني : 50.000 

درهم - 500 حصة.

السيد يوسف بن عمار : 50.000 

درهم - 500 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

بصفته  مسكيني  هللا  ععد  السيد 

غير  ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محدودة.

فاتح  بي   ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 59363.

529 P

INFRA PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها التجاري : 100.000 درهم

البنوا  : 21، زنقة املوحدين 

حي الياسمي  1، ص.ب. 639 

الخميسات

السجل التجاري بالخميسات تحت 
رقم 26883

بمقت�سى محضر للشريك الوحيد 

املنبقد   »INFRA PROJET« لشركة 

تقرر   2021 مار1  فاتح  بتاريخ 

الديوري  خودة  السيدة  استقالة 

البالم من منصب التسيير وتبويضها 

غير  ملدة  دريوش  حسن  بالسيد 

املبامالت  فا   وبالتالي  محدودة 

املصرفية ستصعح من توقيع السيد 

حسن دريوش. ونتيجة ذلك تم تحيي  

البقد البرفي للشركة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الوثائق 

 2021 مار1   5 بتاريخ  بالخميسات 

تحت رقم 13.

530 P

COFFEE HOUSE SAFSAF
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 يناير   29 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

الهدف االجتماعي : مقهى.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

الحسي  البيا�سي : 500 حصة.

سبيد العجوري : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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 3 بيتي  حساين  شارع   6  : املقر 

شقة 94، سال الجديدة.

املسير : الحسي  البيا�سي.

سبيد العجوري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33021

531 P

SIMATUB
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 يناير   25 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

الهدف االجتماعي : أعمال متنوعة 

- أعمال العناء - استيراد /تصدير.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

سبيد اخوتر  : 500 حصة.

عادل اخوتر  : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة  األبطال،  شارع   15  : املقر 

رقم 4، أكدال، الرباط.

املسير : سبيد اخوتر .

عادل اخوتر .

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.149981

532 P

PBXCOM
رقم 31 تجزئة ربيبة طريق مهدية 

سال

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بسال 

يوم 28 ديسمبر 2020 اتخذ الشريك 

 »PBXCOM« لشركة  الوحيد 

القرارات التالية :

1 - الزيادة في رأسمال الشرك من 

1.000.000 درهم  40.000 درهم إلى 

9600 حصة اجتماعية  وذلك بخلق 

للحصة  درهم   100 قيمتها  جديدة 

جمبيها لالكتتاب من طرف الشريك 

املعالغ  بمجموع  وللتحرير  الوحيد 

باملوازنة مع حسابه الجاري املدين.

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

الضعط باملحكمة االبتدائية بسال 

 2021 فبراير   18 يوم  بالرباط 

تحت الرقم 36030.

533 P

STE RESTAURABAT

SARL AU

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

عادل  السيد  فوت   2020 ديسمبر 

بنرشيد جميع الحصص التي يملكها 

اجتماعية  حصة   500 بـ  واملقدرة 

مقدارها 100 درهم للحصة الواحدة 

رأسمالها   RESTAURABAT في شركة 

درهم إلى السيد   100.000 محدد في 

املالك  ليصعح  بنميلود  مصطفى 

.RESTAURABAT الوحيد لشركة

حسب الحصص التالية :

بنميلود  مصطفى  السيد 

الحصص  من  حصة   1000 يملك 

االجتماعية باسمه.

االجتماعي  املقر  تحويل  وتم 

للشركة من إقامة الصفاء 2 عمارة 1 

الشقة 2 تابريكت سال إلى فيال بوبيت 

1 1 31 شارع فرنسا الرباط أكدال.

القانوني  الشكل  تحويل  وتم 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة من مسير واحد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 36105 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ 4 مار1 2021.

534 P

ائتمانية محمد بوزبع

تمارة

HAMRI FRERES
1.ت تمارة 130149

تحويل مقر الشركة
زيادة رأسمال الشركة

تحيي  القواني  األساسية للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

في 11 فبراير 2021، قرر الجمع البام 

 HAMRI FRERES االستثنائي لشركة

درهم   100.000 رأسمالها  ش.ذ.م.م، 

زعير،  يحيى  سيدي  بتمارة،  مقرها 

دوار الحوامد، ما يلي :

تمارة،  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

الجماعة القروية سيدي يحيى زعير، 

.A دوار الحوامد، بقبة

درهم في رأسمال   400.000 زيادة 

درهم   500.000 ليصعح  الشركة 

وذلك  درهم   100.000 عوض 

الجاري  الحساب  مع  باملقاصة 

للشركاء.

األساسية  القواني   تحيي  

للشركة.

وبذلك تم تبديل املواد 4 و 6 و 1 

من القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 مار1   3 بتاريخ 

.5101
من أجل االستخالص والعيا 

535 P

MOHALINAG
SARL AU

موحاليناك ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

محرر  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   23 بتاريخ  بالرباط 

تأسيس شركة ذات السجل التجاري 

رقم 149989 :

ش.م.م  موحاليناك   : التسمية 

ذات الشريك الوحيد.

15، شارع األبطال، شقة   : املوقع 
 APIMO عند  الرباط  أكدال،   ،4

.SERVICE
الغرض من الشركة هو   : الهدف 
املجمدة  املقلية  العطاطس  إنتاج 
على  يبتمد  آخر  منتج غذائي  أي  أو 
والخارج،  املغرب  في  العطاطس، 
وتوزيبها.  وتسويقها  وتجميدها 
املبامالت  جميع  أعم،  وبشكل 
التجارية أو الصناعية أو املنقولة أو 
البقارية املتبلقة بشكل معاشر أو غير 
معاشر باألشياء املذكورة أعاله أو التي 
يحتمل أو تبزز تطويرها، وكذلك أي 
بأي  مشاركة معاشرة أو غير معاشرة، 
في الشركات التي  شكل من األشكال، 
تسعى لتحقيق أغراض مماثلة أو ذات 

صلة.
املدة : 99 سنة.

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 
 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000 في 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
للواحدة للسيد محمد امي  اجديرة.

عينت كمسيرة للشركة   : التسيير 
الحاملة  الدك،  ناجية  السيدة 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.A16223
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
536 P

 SADECA AUTOMOTIVE
MAROC

شركة محدودة املسؤولية
مقرها االجتماعي : تجزئة 63، تجزئة 

رقم 2، املرحلة األولى - املعنى 1، 
منطقة التصدير الحرة، طنجة

رأسمالها : 185.000 أورو
السجل التجاري : طنجة - رقم 

60041
تفويت حصص اجتماعية

الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 
البام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 
تقرر   2021 فبراير   9 بطنجة بتاريخ 

مايلي :
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الحصص  تفويت  على  املصادقة 
االجتماعية التالية :

وواحد  وثما   ألف  تفويت 
فئة  من  اجتماعية  حصة   1.801
أورو وذلك من طرف 1 يدي   100
 SDC �سي او بير اسيونيونس جروب 
 .OPERATIONS GROUP S.L.U
لفائدة الشركة ساديكا اوطوموتيف 

..SADECA AUTOMOTIVE S.L
اجتماعية  حصة   31 تفويت 
أورو وذلك من طرف   100 فئة  من 
 JULIAN نوفا  لونا  خوليا   السيد 
الشركة  لفائدة   LUNA NOVA
 SADECA اوطوموتيف  ساديكا 

.AUTOMOTIVES SL
اجتماعية  حصة   12 تفويت 
أورو وذلك من طرف   100 فئة  من 
 GERARD انيو  لونا  جيرارد  السيد 
الشركة  لفائدة   LUNA UNO
 SADECA اوطوموتيف  ساديكا 

.AUTOMOTIVE SL
 1 و   6 التبديل املوازي للفصول 

من القواني  األساسية للشركة.
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
إلى شركة   SARL مسؤولية محدودة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

.SARL AU الوحيد
تنقيح القواني  األساسية للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  املحكمة  ضعط 
رقم  تحت   2021 فبراير   25 بتاريخ 

.239133
للخالصة والعيا 

املسير

537 P

PAKOVOL
باكوفوا

شركة محدودة املسؤولية
مقرها االجتماعي : تجزئة رقم 

63، بقبة رقم 2، املنطقة الحرة 
للتصدير، طنجة

رأسمالها : 110.000 درهم قابل 
للتحويل

السجل التجاري : 41151 طنجة

تغيير طريقة توقيع املديرين
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 

البام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 

 2021 فبراير  فاتح  بتاريخ  بطنجة 

تقرر مايلي :

املديرين  توقيع  طريقة  تغيير 

 JOSE السيد خو�سي اسكودير مارسا

جيرار  والسيد   ESCUDE MARSA

 GERARD LUNA UNO اونيو  لونا 

بأ  يكو  منفصال في جميع األعمال 

ومهما  الشركة  التي تخص  والوثائق 

كانت طعيبتها.

من   39 للفصل  املوازي  التبديل 

القواني  األساسية للشركة.

تنقيح القواني  األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضعط 

رقم  تحت   2021 فبراير   22 بتاريخ 

.239581
للخالصة والعيا 

املسير

538 P

MAT MAGHREB

ماط ماغريب
شركة مساهمة

مقرها االجتماعي : مركز ععد املومن، 

زاوية شارع ععد املومن وشارع أنوال 

الطابق الثاني، مكتب 206، الدار 

العيضاء

رأسمالها : 2.135.250 درهم

السجل التجاري : الدار العيضاء، 

رقم 219329

تحويل املقر االجتماعي
قرارات مجلس  بمقت�سى محضر 

بالدار  الشركة  بمقر  املحرر  اإلدارة 

العيضاء بتاريخ 26 يونيو 2020 تقرر 

مايلي :

مجلس  قرارات  محضر  تحويل 

بالدار  الشركة  بمقر  املحرر  اإلدارة 

العيضاء بتاريخ 26 يونيو 2020 تقرر 

مايلي :

بنفس  االجتماعي  املقر  تحويل 

املدينة من 1 إقامة رامي، زنقة سبتة، 

الدار   ،8 مكتب رقم  الطابق الثاني، 

زاوية  إلى مركز ععد املؤمن،  العيضاء 

أنوال،  وشارع  املومن  ععد  شارع 

الدار   ،206 مكتب  الثاني،  الطابق 

العيضاء.

من   4 للفصل  املوازي  التبديل 

القواني  األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضعط 

 2021 فبراير   24 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 161331.
للخالصة والعيا 

رئيس مجلس اإلدارة

539 P

ميكس - بير - في
شركة محدودة املسؤولية في طور 

التصفية

مقرها االجتماعي : 211، شارع 

الزرقطوني، إقامة ليزيرونديل 

الطابق الثاني، الرقم 6، الدار 

العيضاء

رأسمالها : 10.000 درهم

السجل التجاري : الدار العيضاء رقم 

233623

قفل التصفية
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 

البام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 

أكتوبر   22 بتاريخ  العيضاء  بالدار 

2020 تقرر مايلي :

وحسابات  تقرير  على  املصادقة 

التصفية.

التصفية  حسابات  مراجبة 

التسوية  توزيع  على  والتصويت 

نهائية.

ذمة  وإبراء  التصفية  إغالق 

كامعوليير  خافيير  السيد  املصفي 

 XAVIER CAMPOLIER راميريس 

RAMIREZ وإنهاء كل مهامه.

التشطيب النهائي على الشركة من 

السجل التجاري للدار العيضاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضعط 

 2021 فبراير   25 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 161551.
للخالصة والعيا 

املصفي

540 P

 HIDROGLOBAL WASTE

WATER SOLUTIONS
مقرها االجتماعي : 1، إقامة رامي، 

شارع سبتة، الطابق الثاني، مكتب 

8، الدار العيضاء

السجل التجاري : الدار العيضاء، 

رقم 382311

تغيير الشركة األم
بمقت�سى محضر قرارات املتصرف 

األم  الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 

سولوشنز  ووتر  هيدروغلوبال 

 HIDROGLOBAL WATER

يونيو   22 بتاريخ   SOLUTIONS S.A

2020 تقرر مايلي :

للشركة  الكاملة  األصول  نقل 

هيدروغلوبال ويست ووتر سولوشنز 

 hidroglobal waste water

 solutions hidroglobal waste

املسجل  فرعها  ذلك  في  بما   water

تحت  العيضاء  الدار  سجل  في 

الشركة  لصالح   ،382311 رقم 

سولوشنز  ووتر  هيدروغلوبال 

 HIDROGLOBAL WATER

ستصعح  التي   .SOLUTIONS S.A

املالك والشركة األم الجديدة.

تأكيد صالحيات املدير السيد باوو 

 PAU RELAT VIDAL فيدال  ريالت 

طوال مدة الفرع.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضعط 

 2021 فبراير   25 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 161514.
للخالصة والعيا 

املتصرف الوحيد

541 P
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EURO MAGIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية

محدودة بشريك واحد

برأسمال قدره 500.000 درهم

املقر االجتماعي : 1، زاوية شارع 

عقعة ووادي سعو عمارة سهيلة 

املكتب رقم 12 الطابق 3 أكدال 

الرباط

تغييرات
تعبا ملا جاء في محضر الجمع البام 

13 أكتوبر  االستثنائي املنبقد بتاريخ 

2020 تقرر مايلي :

 EURO تغيير تسمية الشركة من 

.FOUNDING GARD إلى MAGIE

19 1 زاوية  تغيير مقر الشركة من 

شارع عقعة ووادي سعو عمارة سهيلة 

أكدال   3 الطابق   12 رقم  املكتب 

الطابق  التالي  البنوا   إلى  الرباط 

حي   265 األول شارع وادي سعو رقم 

األلفة الدار العيضاء.

بحذف  الشركة  نشاط  تغيير 

النشاط القديم وتبويضه بالحراسة.

وضع نظام أسا�سي جديد مرفق 

بما سعق من التبديالت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

تحت   2021 مار1   4 بالرباط بتاريخ 

رقم 111413.

وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

542 P

NEW IMAGE ALUMINIUM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها يعلغ 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 4، تجزئة شاطو واد 

الذهب تمارة

تغيير املقر االجتماعي
بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 

إ  الجمبية البامة   2021 فبراير   4

غير البادية قد قررت :

تغيير املقر االجتماعي للشركة من 
: 4 تجزئة شاطو واد الذهب تمارة إلى 
حي ابن رشد شارع   : التالي  البنوا  
متجر رقم   12 البمارة رقم  الخنساء 

2 تمارة.
وضع قانو  أسا�سي جديد مرفق 

بما سعق من التبديالت.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
 2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

مار1 2021 تحت رقم 5100.
 وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

543 P

YIQO AND COMPANY
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 21 بتاريخ  الشركاء  قرار  بموجب 
يناير 2021 تقرر تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وتعبا لذلك فإنها 
تتكو  من السيد اوبل ياسي  والسيد 
قانيني اسماعيل والسيد يبالتن بدر.

نشاط الشركة : تجارة عامة.
تاجر مستورد لقطع غيار هياكل 

السيارات ومحقاتها.
زنقة  مكرر   ،12  : الشركة  مقر 
املحيط  حي   3 رقم  الشقة  لعنا  

الرباط.
 YIQO AND  : الشركة  تسمية 

.COMPANY SARL
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفبلي.
 100.000 في  حدد   : املال  رأ1 
درهم مقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للواحدة.
التسيير : السيد اوبل ياسي .

التوقيع : التوقيع الفردي للمسير 
السيد اوبل ياسي  او السيد قانيني 

اسماعيل.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
مار1   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 149895.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

544 P

DEMEK PHARMA
SARL

تأسيس
 15 بتاريخ  الشركاء  قرار  بموجب 

يناير 2021 تقرر تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة وتعبا لذلك فإنها 

تتكو  من السيدة ازال هند والسيد 

ازال ععد الرحما .

مواد  في  تجارة   : الشركة  نشاط 

التجميل.

تجارة في آالت ومبدات طعية.

زنقة  مكرر   ،12  : الشركة  مقر 

املحيط  حي   3 رقم  الشقة  لعنا  

الرباط.

 DEMEK  : الشركة  تسمية 

.PHARMA SARL

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفبلي.
 100.000 في  حدد   : املال  رأ1 

حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للواحدة.

التسيير : السيدة ازال هند.

التوقيع : التوقيع الفردي للسيدة 

ازال هند او السيد ازال ععد الرحما .

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مار1   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 149899.

وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

545 P

WININTERIM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

بتاريخ 10 فبراير 2021 تقرر تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد وتعبا لذلك فإنها تتكو  

من السيد ياسي  بنمارك

 WININTERIM  : تسمية الشركة 

.SARL AU

تقديم خدمات   : الشركة  نشاط 

متنوعة للشركات.

شتى  في  مستخدمي   توظيف 

املجاالت لصالح املؤسسات الخاصة.

زنقة  مكرر   ،12  : الشركة  مقر 

لعنا  رقم 3 حي املحيط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفبلي.

رأ1 املال : 10.000 درهما مقسم 

درهم   100 بقيمة  حصة   100 على 

للحصة الواحدة.

التسيير والتوقيع : السيد ياسي  

بنمعارك.

باملحكمة  الـقـانوني  اإليـداع  تـم 

التجارية بأكادير 3 مار1 2021 تحت  

رقم 149913. 
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

546 P

ALYASMIN FH
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

بتاريخ 10 فبراير 2021 تقرر تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد وتعبا لذلك فإنها تتكو  

من السيد مصطفى ابو طروق.

 ALYASMIN FH : تسمية الشركة

.SARL AU

نشاط الشركة : نقل املستخدمي  

والسلع.

الوطني  املستوى  على  النقل 

والدولي.

مواد  وتصدير  استيراد  توزيع 

النظافة ومواد التجميل.

شتى  في  مستخدمي   توظيف 

املجاالت لصالح املؤسسات الخاصة.

زنقة  مكرر   ،12  : الشركة  مقر 

لعنا  رقم 3 حي املحيط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفبلي.

درهما   100.000  : املال  رأ1 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة الواحدة.



5619 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

السيد   : والتوقيع  التسيير 

مصطفى ابو طروق.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مار1   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 149911.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

547 P

L’ART CULINAIRE

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

بتاريخ 10 فبراير 2021 تقرر تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة وتعبا 

لذلك فإنها تتكو  من السيد زكرياء 

بالدوح والسيدة سميرة الصغير.

 L’ART  : الشركة  تسمية 

.CULINAIRE SARL

نشاط الشركة : نشاطات متبددة 

حفالت  وتموين  باملطبمة  متبلقة 

وغيرها.

واالجتماعيات  املؤتمرات  تنظيم 

الدولية والوطنية.

تنظيم األنشطة الثقافية.

زنقة  مكرر   ،12  : الشركة  مقر 

لعنا  رقم 3 حي املحيط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفبلي.

درهما   100.000  : املال  رأ1 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة الواحدة.

: السيد زكرياء  التسيير والتوقيع 

الصغير  سميرة  والسيدة  بالدوح 

تسيير مزدوج وتوقيع فردي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مار1   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 149911.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

548 P

 LEADER OF SERVICES AND

SMART SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والرأسمال 10.000 درهم

املقر االجتماعي للشركة : 6، زنقة 

ضاية عوة، الطابق الرابع الشقة 16

وبناء على محضر الجمع البام 

االستثنائي للشركاء تقرر نقل املقر 

االجتماعي للشركة إلى البنوا  التالي 

: 211، حي املسيرة 1 تمارة.

RC : 135845

549 P

 AMERICAN PREP

ACADEMY PRIVE

ش.م.م .ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 34, Avenue Oqba : املقر االجتماعي

Appt 7 Agdal RABAT

السجل التجاري رقم 116583

الرقم الضريبي 18154610

فسخ الشركة
الوحيد  الشريك  قررت   : أوال 

 AMERICAN PREP شركة  في 

 30 بتاريخ   ACADEMY PRIVE

ديسمبر 2020 مايلي :

فسخ الشركة.

تبيي  السيد رياض ملي  القاطن 

الهرهورة   48 بتمارة تجزئة زهرة رقم 

الصخيرات مصفي للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  وجبل 

ولحفظ  للمراسلة  للتصفية  محال 

وثائق الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

2 مار1 2021 تحت رقم 111151.
مقتطف من أجل النشر

املصفي

550 P

GREEN CASH
SARL AU

 : البرفي  البقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص  بسال   2020 فبراير   16

التالية :

الهدف االجتماعي : مغير البملة.

درهم   100.000  : املال  رأ1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بي  الشركاء على الشكل التالي السيد 

أحمد الشهاب 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : شارع واد الرما  

رقم 145 حي االنعباث سال.

التسيير : السيد أحمد الشهاب.

التوقيع : السيد أحمد الشهاب.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33051

551 P

OH MY MEALS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 10.000 درهم

 Magasin 62 Résidence Kays

 Place Rabia Al adaouia Agdal

Rabat

في  مؤرخ  عرفي  عقـد  بمقت�سى 

قد   2021 يناير   20 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :

وتسليم  وبيع  وتجهيز  شراء 

املنتجات الغذائية.

املتبلقة  البمليات  جميع 

في  الشراب  أو  الطبام  باستهالك 

املوقع أو الطلعات الخارجية.

استيراد وتصدير املواد والخدمات 

اللوجستية.

في  املفاهيم  وتسويق  التجارة 

جميع املجاالت ومن جميع األنواع.

وتأجير وبيع واستعدال أي  اقتناء 

تبزز  قد  عقارية  أو  منقولة  أصول 

تطور الشركة.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

إسماعيل حمي : 99 سنة.

محمد حمي : 1 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أ  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 Magazin 62 Residence : املقر 

 Kays Place Rabia Al Adaouia

.Agdal Rabat

املسير : إسماعيل حمي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.149819

552 P

ECOVATEX
SARL

بمدينة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   21 بتاريخ  الرباط 

وحدد  الشركة  قواني   ببض  تغيير 

مايلي :

تغيير  تم   : االجتماعي  املقر  تغيير 

عمارة  من  للشركة  االجتماعي  املقر 

موالي  شارع   8 رقم  شقة   30 رقم 

املنطقة  إلى  حسا   الوكيلي،  أحمد 

طريق   109 رقم  تجزئة  الصناعية 

املرتيل تطوا .

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 مار1   5 بتاريخ 

.111482

553 P
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ALMOKAYADA

SARL

تحويل مقر الشركة
الغير  البام  الجمع  لقرارات  تعبا 

ديسمبر   10 بتاريخ  للشركاء  عادي 

2020 تقرر مايلي :

من سكتور  الشركة  مقر  تحويل 

حي   1085 رقم  السبادة  زنقة  دال 

الرحمة سال إلى 38 شارع ععد املومن 

حسا    4 الطابق   21 رقم  شقة 

الرباط.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 مار1   4 بتاريخ 

.150015

554 P

DAMIKRAM

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 551 تجزئة 

الصنوبر أحداف أزرو

تعبا لبقد عرفي مؤرخ في 9 فبراير 

2021، تم وضع محضر الجمع البام 

االستثنائي

أشغال اليوم :

تغيير النشاط.

مختلفات.

البام  الجمع  قرر   : األول  الحل 

تغيير نشاط الشركة تقرأ :

 TRANSPORTEUR DE

.MARCHANDISE POUR AUTRUI

 PROMOTEUR  : عوض 

.IMMOBILIER

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ 24 فبراير 2021 تحت رقم 15.

555 P

ديوا  األستاذة غزال  عزيز

موثقة

89، شارع ستاندهال الطابق الثاني رقم 4 فال 

فلوري املباريف، الدار العيضاء

الهاتف : 0522522612

شركة موتيفوطو

MOTIVAUTO

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 300.000 درهم

املقر االجتماعي : 11-9 شارع دكتور 

رو روش نوار - الدار العيضاء

بمقت�سى الجمع البام الغير عادي 

الشركاء  قرر   ،2021 فبراير   2 يوم 

مايلي :

السيد  بي   حصة   2850 تفويت 

وشركة  بلقا�سي  يوسف  محمد 

بناديس.

السيد  بي   حصة   150 تفويت 

والسيد  بلقا�سي  يوسف  محمد 

توفيق زضاكي.

والسابع  الساد1  العند  تغيير 

والخامس عشر من القانو  األسا�سي.

حدد رأسمال الشركة في 300.000 

درهم عينيا منذ إنشاء الشركة.

في  الشركة  رأسمال  حدد  وقد 

 3000 إلى  مقسمة  درهم   300.000

حصة من فئة 100 درهم مرقمة من 

على  توزيبها  تم  درهم   3000 إلى   1

الشكل التالي :

حصة   2850  : بناديس  شركة 

اجتماعية.

السيد توفيق زضاكي : 150 حصة 

اجتماعية.

املجموع : 3000 حصة.

محمد  السيد  استقالة  تسجيل 

كمسير  مهامه  من  بلقا�سي  يوسف 

وحيد.

تبيي  كمسير وحيد السيد هشام 

الحيد وذلك ملدة غير محدودة.

ذات  الشركة  نظام  إعادة 

املسؤولية املحدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالدار العيضاء يوم 3 مار1 

2021 تحت رقم 168319.

مستخلص للنشر

556 P

AUTO ECOLE ABDELHALIM

SARL

نشر إعال  قانوني

بمقت�سى البقد البرفي املصادق 

تم   2020 ديسمبر   10 بتاريخ  عليه 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

تحمل الخصائص التالية :

 AUTO ECOLE  : التسمية 

.ABDELHALIM SARL

قزول  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

شارع الدار العيضاء الرقم 2 الطابق 

2 بني مالل.

مدرسة   : االجتماعي  الغرض 

لتبليم السياقة.

رأ1 املال : 100.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

الحليم  ععد  السيد   : املسير 

وذلك   ،CIN° 1685922 التمزارتي، 

ملدة غير محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بني  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

السجل   ،235 رقم  تحت  مالل 

بتاريخ  11099، وذلك  التجاري رقم 

فاتح مار1 2021.

557 P

ARMA HOLDING SA

Au capital de 10.000.000 DHS

 Siège Social : Avenue Mehdi

 Ben Barka Lotissement Soumia

Lot n° 5 Souissi  Rabat

RC : 111319

رفع رأسمال الشركة

 ARMA شركة  شركاء  اتخذ 

خالل الجمع البام   HOLDING SA

 2021 االستثنائي بتاريخ فاتح فبراير 

القرار التالي :

بما قدره  رفع رأسمال الشركة   -

زيادة  وبالتالي  درهم،   40.000.000

 10.000.000 رأ1 مال الشركة من 

عن  درهم   50.000.000 إلى  درهم 

 400.000 وإصدار  إنشاء  طريق 

حصة جديدة بقيمة 100 درهم لكل 

منها.

طريق  املال عن  رأ1  رفع  سيتم 

 100 400.000 حصة بقيمة  إصدار 

درهم من القيمة االسمية لكل منها، 

بالقيمة  فيها  االكتتاب  يتم  أ   على 

نقدا  تحريرها  وسيتم  االسمية، 

مقاصة  طريق  عن  بالتبويض  أو 

املقدار  املحددة  الشركة  ديو   مع 

واملستحقة على الشركة.

تحيي  النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 111120 

بتاريخ فاتح مار1 2021.

مقتطف من أجل االشهار

558 P
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TRANSDEV RABAT SALE

.S.A

Au capital de 5.650.000 DHS

 Siège Social : Rue Haj

 Mohamed Errifai n° 8 Hassan

Rabat

RC : 80971

رفع رأسمال الشركة

 TRANSDEV شركة  اتخذ شركاء 

RABAT SALE SA خالل الجمع البام 

 2020 أكتوبر   30 بتاريخ  االستثنائي 

القرار التالي :

العالغ  الشركة  رأسمال  رفع   -

إلى  مقسمة  درهم   5.650.000

درهم   100 بقيمة  حصة   ،56.500

بالكامل  محررة  الواحدة،  للحصة 

بمعلغ 4.350.000 درهم ليصل بذلك 

إلى 10.000.000 درهم.

املال  رأ1  رأسمال  رفع  سيتم 

املال  رأ1  في  مقاصة  طريق  عن 

املأخوذ من حساب  املعلغ  هذا  ملثل 

يعلغ  والذي  املحتجزة  األرباح 

21.250.681,12 درهم حتى اآل .

من  املال  رأ1  في  الرفع  سيتم 

حصة جديدة   43.500 خالل إنشاء 

درهم   100 بقيمة  بالكامل  محررة 

إصدارها  يتم  الواحدة،  للحصة 

بالقيمة االسمية وتخصيصها مجانا 

.TRANSDEV SA للمساهم

تحيي  النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 111111 

بتاريخ فاتح مار1 2021.

مقتطف من أجل االشهار

559 P

H-KAR TECH
 Société à Responsabilité Limitéé

d’Associe Unique
Au capital de 100.000 DHS

 Siège Social : 15, Avenue Al
Abtal Appt n° 4 Agdal Rabat

رفع رأ1 مال الشركة وتغيير املقر 
االجتماعي

للشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتاريخ  H-KAR TECH SARL AU 

10 فبراير 2021 القرارات التالية :
اال   العالغ  املال  رأ1  رفع   -
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
بمعلغ  بالكامل،  محررة  الواحدة 
 364.000 ليصعح  درهم   264.000
درهم عن طريق املساهمات النقدية.

تتم هذه البملية عن طريق إنشاء 
2640 حصة جديدة بقيمة  وإصدار 
تخصيص  تم  منها  لكل  درهم   100
الوحيد  للشريك  بأكملها  الحصص 
السيد كريم ضيفليام الحامل لعطاقة 

.A831998 التبريف الوطنية رقم
تغيير املقر االجتماعي للشركة :

من 15 شارع األبطال شقة رقم 4 
أكدال الرباط.

املنصور،  يبقوب  الرباط  إلى 
القوا1، 15 شارع االجتمهاد.

تحي  النظام األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 111119 

بتاريخ فاتح مار1 2021.
مقتطف من أجل االشهار

560 P

D-A ENGINE
 Société à Responsabilité Limitéé

d’Associe Unique
Au capital de 100.000 DHS

 Siège Social : 15, Avenue Al
Abtal Appt n° 4 Agdal Rabat

تغيير املقر االجتماعي
للشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
 10 بتاريخ   D-A-ENGINE SARL AU

فبراير 2021 القرار التالي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة :

15، شارع األبطال شقة رقم  من 

املنطقة   ،68 إلى  الرباط  أكدال   4

الصناعية تابريكت الرباط.

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 111118 

بتاريخ فاتح مار1 2021.
مقتطف من أجل االشهار

561 P

BENOCA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 20 يناير 2021 قد تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية :

.BENOCA SARL : التسمية

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

املنتجات الصحية واملتنوعة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

10.000 درهم موزعة إلى 100 حصة 

درهم قد تم   100 اجتماعية بقيمة 

تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع مساهماتهم أي :

الحامل  قسام  سبيد  السيد   -

 A690171 : رقم  الوطنية  للعطاقة 

50 حصة.

الحاملة  العيدالي  عزيز  السيد 

 A666175 : رقم  الوطنية  للعطاقة 

50 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  ماعدا  ديسمبر   31 إلى 

تبتدئ من  تاريخ التسجيل.

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سبيد قسام الحامل للعطاقة 

وذلك ملدة   A690111 الوطنية رقم 

غير محدودة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 149853.
مقتطف من أجل االشهار

562 P

AR WORLDWIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

تأسيس  تم  قد   2020 ديسمبر   21

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات التالية :

 AR WORLDWIDE  : التسمية 

.SARL

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتوزيع األثاث ومواد الديكور.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

واسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد ربيع ادراز :

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  ماعدا  ديسمبر   31 إلى 

تبتدئ من  تاريخ التسجيل.

زنقة جعل   ،21  : املقر االجتماعي 

البيا�سي شقة رقم 1 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

لعطاقة   الحامل  ادراز  ربيع  السيد 

 AA15819 رقم  الوطنية  التبريف 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 149851.
مقتطف من أجل االشهار

563 P
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JAMA BUREAU

SARL

املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

 2021 يناير   26 بتاريخ  الرباط  في 

تم   2021 فبراير   2 يوم  واملسجل 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة.

.JAMA BUREAU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

في  التجارة   : االجتماعي  الهدف 

املبدات واللوازم املكتبية.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة موزعة كالتالي :

 40  : الصولبي  جميلة  السيدة 

حصة.

 30  : لبلج  الكريم  ععد  السيد 

حصة.

السيد محمد لبلج : 30 حصة.

ععد  السيد  تبيي   تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  لبلج  الكريم 

محددة.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

إلى  يناير  من فاتح   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2021.

 8 30، شقة رقم   : املقر االجتماعي 

موالي احمد لوكيلي حسا  الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية يوم فاتح 

 : التالي  الرقم  تحت   2021 مار1 

.149859

564 P

JAMA HORIZON

SARL

املؤرخ  البرفي  البقد  بمقت�سى 

 2021 يناير   26 بتاريخ  الرباط  في 

تم   2021 فبراير   2 يوم  واملسجل 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة.

.JAMA HORIZON : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : أعمال العناء.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة موزعة كالتالي :

 40  : الصولبي  جميلة  السيدة 

حصة.

 30  : لبلج  الكريم  ععد  السيد 

حصة.

السيد محمد لبلج : 30 حصة.

ععد  السيد  تبيي   تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  لبلج  الكريم 

محددة.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

إلى  يناير  من فاتح   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2021.

 8 30، شقة رقم   : املقر االجتماعي 

موالي احمد لوكيلي حسا  الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

الرقم  تحت   2021 مار1  فاتح  يوم 

التالي : 149861.

565 P

 STE MOORISH DIGITAL

AGENCY

تأسيس

وضع   2021 يناير   21 بتاريخ  تم 

قانو  منظم لشركة باملميزات التالية :

 STE MOORISH  : التسمية 

DIGITAL AGENCY

ش.ذ.م.م.

مختلفة  مواد  استيراد   : الهدف 

ومواد التجميل.

التجارة اإللكترونية.

املقر االجتماعي : شارع ععد الكريم 

الخطابي إقامة جواد عمارة 109 شقة 

43 الطابق 3 مراكش.

الرأسمال االجتماعي : حدد في معلغ 

40.000 درهم مقسما إلى 400 حصة 

من فئة 100 درهم موزعة كاآلتي :

 134  : عمراوي  محمد  السيد 

حصة.

السيد مباد شريو  : 133 حصة.

السيد محمد امي  رمضاوي : 133 

حصة.

غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

عمراوي  محمد  طرف  من  محدودة 

والسيد مباذ شريو  والسيد محمد 

امي  رمضاوي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

سنة ابتداء   99 حددت في   : املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

 121310 رقم  تحت   2021 مار1   4

التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم 112055.

566 P

STE QUALITE BTP
تأسيس

وضع   2021 فبراير   5 بتاريخ  تم 
قانو  منظم لشركة باملميزات التالية :

 STE QUALITE BTP  : التسمية 
ش.ذ.م.م.

أو  املختلفة  األشغال   : الهدف 
العناء.

التجارة.
صيانة وتأهيل املعاني.

تهيئة الفضاءات الخضراء.
حاحا  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
ومسرارة رقم 101 اسكجور مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسما  درهم   100.000 معلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة كاآلتي :
 : السيد ععد الهادي ايت الفقيه 

500 حصة.
السيد ععد االله املنصوري : 500 

حصة.
غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 
محدودة من طرف ععد الهادي ايت 
الفقيه والسيد ععد االله املنصوري.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 
 121183 تحت رقم   2021 مار1   2
التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم 111921.
567 P

شركة بويف كراج ش.م.م.
بشريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 200.000 
درهم

املقر االجتماعي : طريق بيوكري ايت 
ملول

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 10 فبراير 2021 
بشريك  لشركة بويف كراج ش.م.م. 

وحيد تم تقرير مايلي :
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الوحيد  الشريك  وفاة  إعال  

السيد بوهو عمر.

توزيع الحصص االجتماعية على 

ورثة املرحوم السيد بوهو عمر.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

ابراهيم  بوهو  السيد  تبيي  

والسيد بوهو محمد مسيرين لشركة 

بويف كراج ملدة غير محددة وستكو  

مزدوج  بتوقيع  ملزمة  الشركة 

للمسيرين.

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا  

بتاريخ 4 مار1 2021 تحت رقم 554.

568 P

AFH SERVICES

SARL AU

1.ت. الرباط : 90301

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

الشريك  قرر   ،2021 فبراير   15 في 

 AFH SERVICES لشركة  الوحيد 

رأسمالها  ش.ذ.م.م.،    SARL

مقرها بالرباط حي  درهم،   500.000

الرياض سكتور 25 عمارة 1 الشقة 1 

رياض االطر مايلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

من مدينة الرباط حي الرياض سكتور 

25 عمارة 1 الشقة 1 رياض االطر إلى 

باوالد   L’Arganier Q15 تمارة إقامة 

مطاع.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2021 مار1   2 بتاريخ 

.111144
من أجل االستخالص والعيا 

569 P

ماروكولف

شركة مساهمة

رأسمالها 1.505.000 درهم

املقر االجتماعي : 52، محج الحسن 

الثاني، الدار العيضاء

السجل التجاري رقم 200.961

مواصلة نشاط الشركة
 351 املادة  ملقتضيات  طعقا 

والقانو    05.20 القانو   من 

الذين   19.20 والقانو    18.12

 95.11 القانو   وأتمموا  غيروا 

قررت  املساهمة  بالشركات  املتبلق 

 الجمبية االستثنائية املنبقدة بتاريخ

نشاط  مواصلة   2020 يوليو   20

الشركة رغم فقدا  ثلث األرباع من 

رأسمال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2020 ديسمبر   23 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 158.101.
بموجز وإشارة

مجلس اإلدارة

570 P

املغربية للتنمية والبناء

ماروديك

شركة مساهمة 

رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 52، محج الحسن 

الثاني الدار العيضاء

السجل التجاري رقم 1.829

مواصلة نشاط الشركة
من   351 املادة  ملقتضيات  طعقا 

 18.12 والقانو    05.20 القانو  

والقانو  19.20 الذين غيروا وأتتموا 

بالشركات  املتبلق   95.11 القانو  

املساهمة قررت الجمبية االستثنائية 

 2020 يوليو   20 بتاريخ  املنبقدة 

مواصلة نشاط الشركة رغم فقدا  

ثلث األرباع من رأسمال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2020 ديسمبر   23 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 158.102.
بموجز وإشارة

مجلس اإلدارة

571 P

بريستيج ريزورت
شركة مساهمة

رأسمالها 1.150.300.000 درهم

املقر االجتماعي : مارينا الدار 

العيضاء، شارع سيدي محمد بن 

ععد هللا برج الباج 1، الطابق 1، 

الدار العيضاء

السجل التجاري رقم 139.581

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قررت الجمبية البامة املختلطة 

في   2020 يونيو   8 بتاريخ  املنبقدة 

املقر  تحويل  االستثنائية  مداولتها 

االجتماعي للشركة من الدار العيضاء، 

مارينا  إلى  الثاني  الحسن  محج   52

محمد  سيدي  شارع  العيضاء  الدار 

بن ععد هللا، برج الباج 1، الطابق 1 

وعدلت بذلك كتابة  بالدار العيضاء 

املادة 4 من النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

العيضاء بتاريخ 15 يناير 2021 تحت 
رقم 165.610.

بموجز وإشارة 
مجلس اإلدارة

572 P

شركة هوسبيطالتي هولدينغ 

كومباني 
»ه.كو«

شركة مساهمة
راسمالها 261.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : مارينا 

الدارالعيضاء شارع سيدي محمد 

بن ععد هللا برج الباج 1، الطابق 1 

الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 55.131

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قررت الجمبية البامة املختلطة 

في   2020 يونيو   22 بتاريخ  املنبقدة 

املقر  تحويل  االستثنائية،  مداولتها 

االجتماعي للشركة من الدارالعيضاء، 

مارينا  الى  الثاني  الحسن  محج   52

محمد  سيدي  شارع  الدارالعيضاء، 

 1 الطابق   ،1 الباج  برج  هللا،  ععد 

كتابة  بذلك  وعدلت  الدارالعيضاء 

املادة 4 من النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 ،2021 فبراير   15 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 165.611.
بموجز واشارة 

مجلس االدارة

573 P

شركة أونابار أمتيس
شركة مساهمة

راسمالها : 2.402.200.000 درهم

مقرها االجتماعي : مارينا 

الدارالعيضاء شارع سيدي محمد 

بن ععد هللا برج الباج 1، الطابق 1 

الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 30.253

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قررت الجمبية البامة املختلطة 

في   2020 يونيو   8 بتاريخ  املنبقدة 

املقر  تحويل  االستثنائية،  مداولتها 

االجتماعي للشركة من الدارالعيضاء، 

مارينا  الى  الثاني  الحسن  محج   52

محمد  سيدي  شارع  الدارالعيضاء، 

 1 الطابق   ،1 الباج  برج  هللا،  ععد 

كتابة  بذلك  وعدلت  الدارالعيضاء 

املادة 4 من النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 ،2021 يناير   13 بتاريخ  العيضاء  

تحت رقم 161.112.
بموجز واشارة 

مجلس االدارة

574 P
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شركة أونابار أمتيس

شركة مساهمة

راسمالها : 2.402.200.000 درهم

مقرها االجتماعي : 52 محج الحسن 

الثاني  الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 30.253

تبيي  املدير البام املنتدب
مجلس  اجتماع  محضر  بموجب 

االدارة لشركة أونابار أميتيس بتاريخ 

30 سبتمبر 2019، تم تبيي  السيدة 

عام  كمدير  وشرايبي  بابر  فريديريك 

منتدب للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

العيضاء  بتاريخ 8  يناير 2020، تحت 

رقم 126329.
بموجز واشارة 

مجلس االدارة

575 P

شركة اوسبيطاليتي أفريقيا

»و.ه.أ«

شركة مساهمة

راسمالها : 550.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 52 محج الحسن 

الثاني  الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 308.313

زيادة راسمال الشركة
قررت الجمبية البامة املختلطة 

 2019 ديسمبر   3 بتاريخ  املنبقدة 

الشركة  راسمال  في  زيادة  في 

الى  درهم   280.000.000 من 

قدره  ما  درهم   550.000.000

وذلك   ، درهم،   210.000.000

جديدة  سهم   2.100.000 باصدار 

من قيمة 100 درهم للسهم الواحد، 

عند  بكاملها  ومحررة  مكتتعة 

مع  املقاصاة  طريق  عن  االكتتاب 

وستوجعة  سائلة،  مستحقات ثابتة، 

على الشركة.

املنبقد  االدارة  مجلس  سجل 

التحقيق   ،2019 ديسمبر   30 بتاريخ 

الراسمال  في  الزيادة  لهذه  النهائي 
وعدل بذلك كتابة املادة 6 من قانو  

الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

العيضاء  بتاريخ 8 يناير 2020، تحت 
رقم 126330.

بموجز واشارة 

مجلس االدارة

576 P

STE LOCATRUCK
شركة ذات مسؤولية محدودة

تغيير محرر الغرض الوارد في النقطة 

الثالثة من السجل التحليلي للنشاط

ديسمبر   9 قرارات  بموجب 

2020، فا  الشريك الوحيد للشركة 

الحاملة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
راسمالها   ،  LOCATRUCK لتسمية 

مقرها  الكائن  درهم،   100.000

االجتماعي بالدارالعيضاء، 421 شارع 
التجاري  السجل  اسماعيل،  موالي 
قد  بالدارالعيضاء،   461.113 رقم 

في  الوارد  قرر تبديل محرر الغرض 

النقطة الثالثة من السجل التحليلي 

للنشاط كالتالي : كراء جميع سيارات 

)مركب) نقل العضائع.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط 

فبراير   19 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021، تحت رقم 166.661.
املدبر

577 P

 STE AUTO HALL

OCCASION
 شركة  مساهمة

تكوين شركة
يكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 

فبراير   25 بتاريخ  يلي  فيما  مميزاتها 

: 2021

 الشكل : شركة مساهمة.

 AUTO HALL  : التسمية 

.OCCASION

يتمثل غرض الشركة،   : الغرض 

معاشرة، غير  أو  معاشرة   بكيفية 

 فيما يلي :

التصدير،  االستيراد،  التجارة، 

وفي  املغرب  في  والتركيب  الصناعة 

الصناعية  التجهيزات  لكل  الخارج 

لكل  املستبملة،  أو  الجديدة 

مستبملة،  أو  جديدة  سيارة  مركعة 

والوقود،  باالنفجار،  واملحركات 

منتجات  وكل  الغيار،  قطع  لكل 

االجهزة  كل  وعموما  االستهالك، 

املتبلقة  والتموينات  والتعبيات 

بوسائل الثقافة وتجهيزات املقاوالت، 

والترتيب والنقل امليكانيكي.

االيجار،  االقتناء،  االحداث، 

املتصلة  االنظمة  لكل  االستغالل 

بالتنقيالت امليكانكية، وكذا االحداث 

لكل  واالستغالل  والعيع  والشراء 

املؤسسات املرتعطة بها.

الدارسة والعحث وتولي املصالح، 

أشكاله،  جميع  على  واالقتناء 

واملدنية،  بالتقدمة،  واملشاركة 

وتفويت االستغالل، والتمثيل املعاشر 

االختراع  براءات  لكل  املعاشر  غير  أو 

والبالمات وطرق التصنيع، واالقتناء 

واالستغالل  والتقدمة  والتفويت 

أيضا، املعاشرة أو غير املعاشر، لجميع 

التصنيع  ورخص  االختراع  براءات 

منح  او  واالنفراديات  والوكاالت 

االمتيازات.

كل البمليات التعبية وخاصة منها 

القروض للزيناء.

االحداث واالستغالل للوكاالت أو 

الفروع التاببة في جميع العلدا .

العلدا   جميع  في  املصالح  تولي 

في كل املقاوالت  وعلى أي شكل كا ، 

االستغالالت  وضمنها  الشركات  أو 
يكو   قد  التي  والتجارة  والصناعة 

استغالالتها  تشجع  أ   طعيبتها  من 

لهذه  والتجارة  والصناعة  الذاتية، 

الشركة.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري.

كلم  الدارالعيضاء   : الشركة  مقر 

الدارالعيضاء  السيار  الطريق   ،12

الرباط.
 10.000.000  : الشركة  رأسمال 

سهم   100.000 الى  مقسم  درهم 

درهم كقيمة اسمية لكل   100 ذات 

نضيا  بكاملها  املكتتعة  واحد،  سهم 

واملدفوعة القيمة كليا.

املتصرفو  : السيد ععد اللطيف 

حي  بالدارالعيضاء  الساكن  كراوي، 
الهناء، 39 زنقة قصر العديع.

الساكن  شدادي،  خالد  السيد 

بالدارالعيضاء أنفا، 15 تجزئة املنظر 

الجميل.

شركة   ،AUTO HALL شركة 

 502.945.280 راسمالها  مساهمة 

الكائن مقرها بالدارالعيضاء،  درهم، 

السجل  الياقوت،  اللة  شارع   64
 ،131 رقم  بالدارالعيضاء  التجاري 

السيد  الدائم  ممثلها  سيمتلها  التي 

ععد اللطيف كراوي.

الساكن  السيد جمال الدهعاني، 

باملحمدية، 134 حي أنفا.

فيداروك   : الحسابات  مراقب 
كرا  تورنتو  الدارالعيضاء 41 زنقة 

عالل بن ععد هللا.
يتكو    : واالرباح  االحتياطات 

الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

الصافي للسنة املالية، ببد املخصص 

وتخصيص  القانوني  لالحتياطي 

املرحلة،  السابقة  الصافية  النتائج 

للجمبية  يمكن  الربح،  هذا  ومن 

املعالغ  جميع  تقتطع  أ   البامة 

التي ترى من املناسب أ  تستبملها 

كمخصص لجميع أموال االحتياطات 

يمنح الرصيد  أو ترحيلها من جديد، 

الشكل  على  للمساهمي   وجد  أ  
ربيحات.

يخضع   : قابلية االسهم للتفويت 

تفويت االسهم لالغيار لقعول مجلس 

االدارة.
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تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

فبراير   25 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2021، تحت رقم 161.445.
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 491.881 رقم  تحت  للدارالعيضاء 

من السجل التحليلي.
مجلس االدارة

578 P

ADRIAMSOFT MAROC
تقويت حصص الشركة

قعول شريك جديد
استقالة وتبيي  مدبر

حذف فصل وتبديالت تالزمية 
للنظام األسا�سي

تفويت حصص  عقد  يترتب عن 

الشركة الجمبية البامة غير البادية 

فبراير   2 في  املنبقدة  للشركاء 

لتسمية  الحاملة  للشركة   2021

شركة   ،ADRIAMSOFT MAROC

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم،   20.000

الحضيرة  )بوسكورة)  الدارالعيضاء 

أ    ،5 جزأة   ،CFCIM الصناعية 

فوت  قد  بنوارق،  شوقي  السيد 

حصة التي يمتلكها في   100 مجموع 

ععد  موالي  السيد  لفائد  الشركة، 

بالدارالعيضاء  الساكن  البلمي،  هللا 
)املباريف) 31 زنقة ابن حزم.

البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  

للشركاء املنبقدة في 2 فبراير 2021، 

قد :

جديدا  شريك  بصفته  قعلت 

هللا  ععد  موالي  السيد  للشركة، 

البلمي.

شوقي  السيد  انسحاب  عاينت 

بنوارق من الشركة.

شوقي  السيد  استقالة  سجلت 

بنوارق من مهامه كمدبر.

مدبرا،  بصفته  التبي   قررت 

وملدة غير محددة السيد موالي ععد 

بالدارالعيضاء  الساكن  البلمي  هللا 
املباريف) 31 زنقة ابن حزم.

46 املتبلق بتبيي   قررت الفصل 

أول مدبر وتبديل الفصول 7،6 و18 

من النظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

للدارالعيضاء بتاريخ 22 فبراير 2021 

تحت رقم 166.681.
املدبر

579 P

 HOLDING ETUDES ET

GESTION

S.A.R.L

تفويت الحصص الشركة
تبديل نظام  تالزمي 

توفيت حصص  يترتب عن عقد 

الشركة الجمبية البامة غير البادية 

نوفمبر   30 في  املنبقدة  للشركاء 

لتسمية  الحاملة  للشركة   2020

 HOLDING ETUDES ET GESTION

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 

الكائن  درهم،   200.000 رأسمالها 

شارع   ،421 الدارالعيضاء  مقرها 

التجاري  )السجل  اسماعيل  موالي 

السيد  أ     (43.421 الدارالعيضاء 

EDDY- طوليدانو  ريشارد  إيدي 

قد   ،RICHARD TOLEDANO

في  يمتلكها  التي  حصة   20( فوت 

 HEEMECHT لفائد شركة  الشركة، 

شركة   ،PATRIMONIUM S.A

لقانو   خاضبة  مساهمة 

 9.500.000 اللوكسمعورغ رأسمالها 

ليكسمعورغ  مقرها  الكائن  أورو، 

)السجل   II جوزيف  شارع   ،11B

بلوكسمعورغ  للشركات  التجاري 

.B226313

البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  

نوفمنبر   30 في  املنبقدة  للشركاء 

ونتيجة للتفويت املشار إليه   ،2020

من  الساد1  الفصل  تبديل  أعاله 

النظام األسا�سي .

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

للدارالعيضاء بتاريخ 22 فبراير 2021 

تحت رقم 166.686.

املدبر

580 P

SMART WIN RABAT

SARL

STE BATMINES

S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   ،2021 فبراير   4

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 STE BATMINES  : التسمية 

.S.A.R.L AU

و15   13 الرقم   : التجاري  املقر 

 14 شارع موالي ععد الحفيظ شقة 

إقامة ايت باها 4 القنيطرة.

الهدف التجاري :

والتحقيقات  للدراسات  مكتب 

والعحوث التقنية.

مستورد وبائع بنصف الجملة.

 90.000 في  محدد   : الرأسمال 

درهم مقسمة إلى 900 حصة كما يلي:

السيد فريد خالد 900 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد فريد خالد.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

رقم  إيداع  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

81330 سجل تجاري عدد 58801.

 581 P

PROBIM

  SARL AU

 RUE OUED ،10090 الرباط

 TANSIFT IMM 66 APP 1 AGDAL

RABAT املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 PROBIM SARL الشريك الوحيد

AU

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 10090، 

12 شارع واد تانسيفت عمارة 

66الشقة 1 أكدال الرباط املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

149831

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عن  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها .

غرض الشركة بإيجاز : 

مكتب الدراسات التقنية.

العناء  ألنشطة  الرقمنة   عملية 

واألشغال البمومية.

12 شارع  عنوا  املقر اإلجتماعي : 

 1 الشقة   66 عمارة  تانسيفت  واد 

أكدال الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

معلغ رأسمال الشركة : 100000 

مقسم كالتالي :

السيد عامير باوزى 1000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عامير باوزى 1000 حصة 

بقيمة 100000 درهم .
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عامير باوزى عنوانه تجزئة 

ياسمينة عمارة 40 شقة 12 تابركيت 

11015 سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن مسيري الشركة :

السيد عامير باوزى عنوانه تجزئة 

ياسمينة عمارة 40 شقة 12 تابركيت 

11015 سال املغرب.

باملحكمة   : القانوني  باإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111384.

582 P

شركة زداش فيس كومباني

ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير 2021 واملسجل بتاريخ 3 فبراير 

ذات  قواني  شركة  تم وضع   2021

املميزات التالية :

فيس  زداش  شركة   : التسمية 

كومعاني ش.م.م.ش.و.

املوضوع : يتبلق بنشاط الشركة: 

البمليات  إدارة  في  أعمال  رائد 

التجارية أو الصناعية أو الزراعية.

وكيل أعمال عقاري.

تقديم كافة الخدمات البقارية.

والتوزيع  واإلنتاج  التشغيل 

والعيع واإلستيراد  والتسويق والشراء 

الزراعية  املنتجات  كافة  وتصدير 

واملواد املتبلقة بها.

تحديد  دو   والتصدير  اإلستيراد 

املراجع.

املدة : 99 سنة.

صبري  زنقة   12  : الرئي�سي  املقر 

 6 بوجمبة الطابق األول الشقة رقم 

الدارالعيضاء.

 100.000.00 الرأسمال : حدد في 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 درهم للواحدة مرقمة من 1 

إلى 1.000 مقسمة كالتالي :

 1.000 حسن  الزيدي  السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

لعطاقة  الحامل  حسن  الزيدي 

.WA80561 التبريف الوطنية رقم

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضعط 

 168118 رقم  تحت  بالدارالعيضاء 

واملسجل   2021 مار1   2 بتاريخ 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.492.619
لإلشارة والتنبيه

583 P

STE. METRE CUBE
SARL AU

410، شارع زرقطوني إقامة حمد 

رقم 1 الدارالعيضاء

رقم التقييد بالسجل التجاري : 

492069

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك واحد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

باملميزات  الشركة  لشكل  األسا�سي 

التالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية بشريك واحد.

STE. METRE CUBE : التسمية

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :

العناء.

والتطوير  البقارية  اإلنشاءات 

البقاري.

 ،410  : اإلجتماعي  املقر  عنوا  

 1 رقم  حمد  إقامة  زرقطوني  شارع 

الدارالعيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

معلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم.

الحصص النقدية : 100.00درهم.

الشخصية  الشركاء  أسماء 

والبائلية وعنوانيهم.

السيد موالي رشيد بالبربي : حي 

القد1، إقامة البستا ، عمارة ج 1 

لوه رقم 11 البرنو�سي، العيضاء.

أسماء مسيري الشركة الشخصية 

والبائلية وعنوانيهم :

السيد موالي رشيد بالبربي : حي 

القد1، إقامة البستا ، عمارة ج 1 

لوه رقم 11 البرنو�سي، العيضاء.

بمصلحة  تم   : التجاري  السجل 

كتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 

بالدارالعيضاء تحت رقم 492069.

تم اإليداع القانوني بالدارالعيضاء 

الجهوي بتاريخ 26 فبراير 2021.

584 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

ش.ذ.م.م

111، شارع ولي البهد طنجة

 SOCIETE CME WINDFARM

SAFI
S.A

الشركة 1.إم أو ويندفارم اسفي 

ش.م
رأسمالها : 300.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األر�سي رقم 16 

1.ت : 69469

تحيي  النظام األسا�سي للشركة
الجمع  محضر  قرارات   بموجب 

ديسمبر   21 بتاريخ  املنبقد  البام 

ويندفارم  أو  1.إم  للشركة   2020

 300.000.00 رأسمالها  ش.م  اسفي 

بطنجة،  اإلجتماعي  مقرها  درهم 
فوق  حليمة،  إقامة  حريري،  شارع 

الطابق األر�سي رقم 16 ، تقرر ما يلي :

أعضاء  تبيي   على  املصادقة 

املجلس اإلداري وذلك ملدة ستة )6) 

سنوات.

األسهم  توزيع  على  التصديق 

للرأسمال  الجديد  التوزيع  وتحديث 

اإلجتماعي كما يلي :

: عدد األسهم  أسماء املساهمي  

املكتتعة :

 WINDVISION SAFI الشركة 
HOLDING B.V 996 درهم.

 1  HASSAN NADIR السيد 

درهم.

 LEON JOANNES السيد 
 HUBERTUS MARIE VANKAN

1درهم.

 CHRISTOPH BERND السيد 

 1  WALDEMAR GOTTWALD

درهم.

 WILLY WALTER السيد 

DURON 1 درهم.

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   15 التجارية بطنجة في تاريخ 

2021 تحت رقم 239301.
مقتطف وبيا  النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

585 P

A.C MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 200.000.00 درهم 

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   4 بتاريخ  املنبقد  اإلستثنائي 

 A.C شركاء  بي   بمكنا1   2021

MEDITERRANEE تقرر ما يلي:

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

شارع األمير   ،14 : إلى البنوا  التالي 

رقم  مكتب   3 الطابق  القادر،  ععد 
13 مكنا1، بدال من 1 زنقة الصويرة 

الشقة رقم 4، مكنا1.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الضعط  باملحكمة التجارية بمكنا1 

عدد  تحت   ،2021 يناير   19 بتاريخ 

.282
 للخالصة والنشر

586 P
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استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية

 عدد 5649 بتاريخ 3 فبراير 2021 

.P 655 الصفحة 1906 إعال  رقم

 SOCIETE FLEXIUS PRIVE

SARL

بدال من : تسمية الشركة 

.SOCIETE FLEIUS PRIVE SARL

حل الشركة

 .................. عرفي  عقد  بمقت�سى 

 FLEIUS PRIVE SARL لشركة 

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

 SOCIETE تسمية الشركة   : يقرأ 

 FLEXIUS PRIVE SARL

حل الشركة

 .............. عرفي  عقد  بمقت�سى 

.FLEXIUS PRIVE SARL لشركة

»العاقي بدو  تغيير«

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية

 عدد 5652 بتاريخ

24 فبراير 2021 باالعال  الذي 

يحمل رقم 414P صفحة 3321

FORET HAMZA شركة

بدال من :

FORTE HAMZA شركة

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة

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

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

 FORTE شركة   : التسمية 

HAMZA ش.م.م.

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

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

يقرأ :

FORET HAMZA شركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

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

 FORET شركة   : التسمية 

HAMZA ش.م.م.

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

)العاقي ال تغيير فيه.)

املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مالل -خنيفرة

 ZAABOUL GROUPE SARL 

AU
100.000DH

اعال  عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد«

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   11/02/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

  ZAABOUL GROUPE : التسمية

غرض الشركة : أشغال التنظيف 

والبستنة -أشغال العناء متنوعة

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االمل  بلوك ج حي   11 رقم  السفلي 

بوجنيعة، خريعكة

مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : معلغ رأسمال الشركة 

درهم 

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة موزعة على:  

- زععول الزهرة : 100.000 درهما. 

الحصص البينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والبائلية وعناوينهم:

رقم11  الساكن  الزهرة  زععول 

بلوك ج حي االمل بوجنيعة، خريعكة

توزيع االنصعة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

مسيرة  الزهرة  زععول  للسيدة 

ومساهمة ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

18/02/2021 تحت رقم 6811.

1 C

 STE KAMOTECH SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي املطار  شارع املقاومة 

زنقة بئر انزرا  رقم 14 - الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إحداث  تم   ،28/21/2020

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسميــة :

 STE KAMOTECH SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

- الناء واألشغال البمومية .

- الخبرة البقارية

البمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة معاشرة أو غير معاشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

شارع  املقر االجتماعي حي املطار  

 14 رقم  انزرا   بئر  زنقة  املقاومة 

الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأ1 املـال : حدد رأ1 املال في معلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

لفائدة السيدا  : 

• ععدالقادر زهير   500 حصة

• ععد املنبم البكاري   500 حصة

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

السيد ععدالقادر زهير

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنعـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

 األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

بمدينـة الداخلـة يـوم  وادي الذهب، 

19/01/2021 تحـت عـدد 64/2021 

السجل التجاري رقم 11099.
للنشر والعيا 

2 C

 SOCIETE KZML NEGOCE

 SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي املسيرة 2 عمارة حماد 

شقة 3 - الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إحداث  تم   ،18/04/2011

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسميــة :

 SOCIETE KZML NEGOCE

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

• خدمات، أشغال وتجارة عامة.

مسمكة،  تجميد،  مبالجة،   •

شراء، بيع وتسويق، استيراد وتصدير 

العحر،  منتوجات  وجميع  السمك 

وتحويل  ملبالجة  وحدة  استغالل 

جميع منتوجات العحر. 

تقديم خدمات املسمكة، شراء   •

وبيع السمك بالجملة والتقسيط.

البمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة معاشرة أو غير معاشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

 2 املسيرة  حي   : االجتماعي  املقر 

عمارة حماد شقة 3 - الداخلة.
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تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأ1 املـال : حدد رأ1 املال في معلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

خديجة  الوحيدة  السيدة  لفائدة 

لفريطيس

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدة : خديجة لفريطيس

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنعـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت   21/04/2011 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   365/2011

   .10401
للنشر والعيا 

3 C

 AUTO ECOLE ABOUHILAL

 SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها :  حي النهضة 1 شارع ابو 

الرياح  رقم 1914 

الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إحداث  تم   ،01/01/2021

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسميــة :

 AUTO ECOLE ABOUHILAL

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

- تبليم السياقة وقانو  السير.
البمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة معاشرة أو غير معاشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
 1 النهضة  حي  االجتماعي:   املقر 
شارع ابو الرياح  رقم 1914  الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأ1  حدد   : املـال  -رأ1 
على  مقسم  درهم   100.000 معلغ 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة السيدا  : 
 250 اوعزيز   سباد  السيدة   •

حصة
 150 هالل   ابو  السيد سبيد   •

حصة
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدة سباد اوعزيز
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنعـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
بمدينـة الداخلـة يـوم  وادي الذهب، 
20/01/2021 تحـت عـدد 81/2021 

السجل التجاري رقم11135.
للنشر والعيا 

4 C

STE CEZAR CERAME    SARL
8 تجزئة  نجاة شارع البيو  - بني 

مالل
بتاريخ   الشركاء  قرار  بمقت�سى 

20/01/2021، تم ما يلي :
8 تجزئة   - تغيير مقر الشركة من  

نجاة شارع البيو      بني مالل
أوالد  عامر  أوالد  تمشاط   الى 

ايبيش - بني مالل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 159 االبتدائية بني مالل تحت  عدد 

بتاريخ 10/02/2021.
5 C

 STE ATLAS ARDECHE

MAROC   SARL

قيادة  القصيعة   دائرة  تفشاي  

ايت ويرة  القصيعة - بني مالل

بتاريخ  الشركاء   قرار  بمقت�سى 

01/09/2019، تم ما يلي

موطن  من  الشركة  مقر  تغيير 

 DROME ARDECHE شركة   عند 

القصيعة   دائرة  تفشاي     MAROC

قيادة ايت ويرة  القصيعة    بني مالل 

إلى تفشاي دائرة القصيعة  قيادة ايت 

ويرة  القصيعة - بني مالل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدد     تحت   االبتدائية قصعة تادلة  

119/2019 بتاريخ 11/10/2019.

6 C

 REVIA  DESIGN

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 50.000  درهم

املقر االجتماعي: 13، تجزئة امعارك، 

شقة بالطابق الثاني، شارع البلويي  

، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

11629

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2021 فبراير  فاتح 

02  فبراير  2021، تم إعداد القانو  

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 تسمية الشركة :

» REVIA  DESIGN «

غـرض الشركة: 

مقاولة ألشغال ديكور وتزي

الهندسة  اشغال  و  الشقق  دين 

الداخلية.  

عنوا  املقر االجتماعي :

 13، تجزئة امعارك، شقة بالطابق 

الثاني، شارع البلويي  ، الجديدة. 

املعلغ محدد في   : رأسمال الشركة 

50.000 درهم مقسم إلى 500   حصة 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الواحدة  في اسم الشريكة الوحيدة : 

 500 السكوري:  هاجر  السيدة   -

حصة اجتماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

هاجر  السيدة  محدودة  غير  ملدة 

السكوري .

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

11 فبراير 2021 تحت رقم 26006.
خالصة وبيا 

7 C

 LA PLAGE BZD

شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 10.000  درهم

 املقر االجتماعي:  امللك املسمى

» SANTA 24 « رسم عقاري رقم 

08/114220، اقليم  الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري :

11693

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 26 مسجل بتاريخ   ،2021 يناير   20

القانو   إعداد  تم   ،2021 يناير 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

تسمية الشركة :

» LA PLAGE BZD «

غـرض الشركة : 

االستغالليات  لتدبير  مقاولة 

الفالحية  و  الصناعية  و  التجارية 

للخدمات املدنية و البسكرية.
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مقهى، مطبم.

عنوا  املقر االجتماعي:

امللك املسمى » SANTA 24 « رسم 

اقليم    ،114220/08 رقم  عقاري 

الجديدة. 

املعلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

10.000 درهم مقسم إلى 100   حصة 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الشريكتي   على  موزعة  الواحدة 

كالتالي: 

- السيد محمد شبنو : 50 حصة 

اجتماعية.

 50 السيد ععد السالم حصار:   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

محمد  السيد  محدودة  غير  ملدة 

شبنو  و السيد ععد السالم حصار. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

22 فبراير 2021 تحت رقم 26063.
خالصة وبيا 

8 C

 CITADEL ENGINEERING

 SYSTEMS
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: الطابق السفلي 

لفيال بحي االطر، زنقة 46، الرقم 

35، شارع موالي ععد هللا، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

11655

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 26 مسجل بتاريخ   ،2021 يناير   25

القانو   إعداد  تم   ،2021 يناير 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

تسمية الشركة : 
 CITADEL ENGINEERING«

» SYSTEMS
غـرض الشركة: 

املواد  بجميع  للتزويد  شركة 
واالجهزة الكهربائية.

االوتوماتيزم الصناعي
انظمة الحماية.

الطابق  االجتماعي:  املقر  عنوا  
 ،46 زنقة  السفلي لفيال بحي االطر، 
هللا،  ععد  موالي  شارع   ،35 الرقم 

الجديدة. 
املعلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
في اسم الشريكة  الواحدة   للحصة 

الوحيدة: 
 1000  : املبيزي  السيدة هاجر    -

حصة اجتماعية.
وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 
كمسيرة  املبيزي  هاجر  السيدة 

وحيدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

16 فبراير 2021 تحت رقم 26021.
خالصة وبيا 

9 C

ديوا  األستاذ
ععد الرزاق عسولي موثق بالجديدة

 PETROLE DOUKKALA
السيد املصطفى ربوح

القاطن بمركز اثني  هشتوكة، دائرة 
ازمور،عمالة اقليم الجديدة

تسيير حر
بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 
عسولي  الرزاق  ععد  األستاذ  طرف 
 1 بتاريخ   بالجديدة و مؤرخ  موثق  

فبراير 2021 تقرر ما يلي 
تم منح شركة » بترول  دكالة« 

مقرها   (PETROLE DOUKALA(
طوطال،   سطاسيو   االجتماعي، 
شتوكة،  رياينة،  دوار   ،4 رقم  كراج 
 100.000 رأسمالها  ازمور،   مركز 
باملحكمة  بالسجل  مسجلة   درهم، 

االبتدائية بالجديدة تحت عدد رقم 
السيد  طرف  من  واملمثلة   11409
للعطاقة  الحامل  سبيد،  بوستا 

  .M210036 الوطنية للتبريف رقم
 ،4 عمارة  الساكن بحي الشعاب، 

رقم 2، حي السالم، العيضاء.    
من طرف السيد املصطفى  ربوح  
 ، التجاري  االصل  الحر  التسيير 
املسجل  بالسجل التجاري باملحكمة 
االبتدائية بالجديدة تحت عدد رقم 

30868 ملدة 111 شهرا و 15 يوما .
من أجل النسخة والعيا 

  االستاد ععد الرزاق عسولي

10 C

 CIL PATISSERIE
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 10.000  درهم
املقر االجتماعي:  اقامة عاليا، 

شارع جبرا  خليل جبرا ، عمارة  
GHK27-B12 ، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:
11653

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة  خشبا ،  نوال  االستادة 
 ،2021 يناير   25 بتاريخ  بالجديدة، 
تم   ،2021 يناير   26 بتاريخ  مسجل 
لشركة  األسا�سي  القانو   إعداد 
محدودة املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 
املسؤولية.

 تسمية الشركة : 
» CIL PATISSERIE«

غـرض الشركة : مخبزة، مقشدة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جبرا ،  خليل  جبرا   شارع  عاليا، 

عمارة  GHK27-B12 ، الجديدة. 
املعلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
10.000 درهم مقسم إلى 100   حصة 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الواحدة  في اسمي الشريكي : 
: لحلو  شيخ  عاليا  السيدة   - 

 95 حصة اجتماعية.
حصة   05   :  STE NARAM   -

اجتماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير  التسيير: 
ملدة غير محدودة السيدة عاليا شيخ 

لحلو.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

16 فبراير 2021 تحت رقم 26029.
خالصة وبيا 

11 C

STE OSMT
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: تجزئة العطحاء، 
رقم 13، الطابق االول، الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

11015
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
  16 2020، مسجل بتاريخ  15 شتنبر 
القانو   إعداد  تم   ،2020 شتنبر  
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
» STE OSTM« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 
ونقل  السياحي  للنقل  مقاولة 

املستخدمي .  
نقل العضائع.
كراء االليات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
االول،  الطابق   ،13 رقم  العطحاء، 

الجديدة. 
املعلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
   1000 إلى  مقسم  درهم    100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 
 1000  : مرزوق  اسامة  السيد   -

حصة اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
اسامة  السيد  محدودة  غير  ملدة 

مرزوق.
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اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

13 اكتوبر 2020 تحت رقم 25485.
خالصة وبيا 

12 C

TOURIS ARGOUB SNC
رأسمالها 50.000 درهم  

مقرها اإلجتماعي  : حي املسيرة 3 
زنقة فيكيك رقم 68 -  الداخلة  

السجل التجاري رقم 6313

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

 ،TOURIS ARGOUB SNC للشركة 
50.000 درهم  مقسم على  رأسمالها 

500 حصة مالية من فئة 100 درهم، 
مقرها اإلجتماعي : حي املسيرة 3 زنقة 

املؤرخ  الداخلة،    -  68 فيكيك رقم 

بتاريخ 16/11/2020، قام الشريكا  
بوزكري  حمدي  و  الشي   البرو�سي 

بالتغييرات التالية  :

• تحويل الشكل القانوني للشركة 

شركة  إلى  التضامن  شركة  من 

محدودة املسؤولية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الداخلة،  ملدينة  اإلبتدائية 

رقم  تحت   25/11/2020 بتاريخ 

.2020/1091

13 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار العيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

HYDAGRI  SARL 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   15/02/2021 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

  HYDAGRI  SARL : التسمية

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة 

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتوزيع مبدات الري الزراعي

رأ1 املال: حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000 درهم في يد 

البمراني       ادريس  سيدي   -

80.000  درهم

- نورا لكريش 20.000  درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى   1 من  السنة املالية: 

ديسمبر من كل عام.

تجزئة   211  : االجتماعي  املقر 

 302 ب  االول ص  الطابق  القادري 

برشيد

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد: سيدي ادريس البمراني    ملدة 

غير محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 203/2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

11/02/2021 تحت عدد  14691.

14 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار العيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

CHEIKH SERVICES  SARL 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   08/02/2021 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص   التالية :

التسمية  :    

  CHEIKH SERVICES  SARL 

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة 

 الهدف االجتماعي: صيانة وإصالح 

السيارات

رأ1 املال: حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000 درهم في يد 

- يوسف الشيخ   33.400  درهم

- ايوب الشيخ 33.300 درهم

 33.300 ععد اللطيف العكا�سي   -

درهم

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى   1 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

 162 بقبة رقم   : املقر االجتماعي 

تجزئة زهير برشيد

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

ععد  و  الشيخ   يوسف   : للسيدين 

اللطيف العكا�سي   ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 213/2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

18/02/2021 تحت عدد  14111.

15 C

  املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مالل -خنيفرة

YOUBA TIRES SARL AU 
100.000DH

اعال  عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد«

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   19/02/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

  YOUBA TIRES  : التسمية

وبيع  شراء   : الشركة  غرض 

اإلطارات -التشخيص

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الثاني  الشطر   235 رقم  السفلي 

القد1 الثاني، خريعكة

مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : معلغ رأسمال الشركة 

درهم 

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة موزعة على:  

- بهلوا  يونس: 100.000 درهما. 

الحصص البينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والبائلية وعناوينهم:

 235 رقم  الساكن  يونس  بهلوا  

2 القد1  الهدى  ابو  محمد   زنقة 

 ش 2، خريعكة

توزيع االنصعة على الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد بهلوا  يونس مسير ومساهم 

ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

01/03/2021 تحت رقم 6889.

16 C

 SOCIETE ECOLE

 DOUNIA AL BARAA

  D’ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رأسمالهـــــا 100.000 درهـــــم

 مقـرها االجتماعـي: حـــي غرابـــو شـــارع 

املختـــار السوســـي زنقـــة لوقـــش- 

تطــــــــوا .

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طعقـــا 

بتطـــوا ,   10/02/2021 في:  املـــؤرخ 

األساســـي  القانـــــــو   تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليـــة :

تسميــــة الشركــــــــة :   

 ECOLE DOUNIA AL BARAA

D’ENSEIGNEMENT PRIVE

الشركـــة  الشركـــــة:  أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة : 

- التبليــــــــــم الخصوصــــــــــي.  

- وبشكــل عــام البمليــات التجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتعطــة  املاليــة 

املذكــورة .

املقر االجتماعي : حـــي غرابـــو شـــارع 

لوقـــش-  زنقـــة  السوســـي  املختـــار 

تطــــــــوا .
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لقـــد تحـــدد رأسمـــال  الرأسمــــــــــــال:  

 100.000  : الشركـــة فــــي معلـــغ قـــدره 

1000حصـــة مـــن  درهـــم مقســـم إلـــى 

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   100 فئـــة 

كمـــا يلـــي:  

اللطيــــف  ععـــــد   : السيــــد   -

حصـة   500 إلــى  يصـــل  السماللــــي 

مرقمــة مــــن 1 إلــــى 500.     

الحـــــــــــــوات   نجيعــــــــــــة   : السيــــدة   -

مــــن  مرقمــة  حصـة   500 إلــى  تصـــــل 

501 إلــــى 1000.             

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  التجـاري. 

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 

ععـــد  السيــــــد  إلــــــى  الشركــــــة  تسييــــر 

والسيـــــدة  السماللـــــي  اللطيـــــف 

ملــــدة  كمسيــــــريـــــن  الحـــــوات  نجيعـــــة 

غيـــــــر محـــــــددة.

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 

االبتدائيـــة  باملحكمـــة  الضعـــط 

بتطـــوا  بتاريـــخ: 11/02/2021 تحــــت 
رقـــــم 0332 وتقييـــد الشركــة بالسجــل 

التجـــاري بتاريـــخ 19/02/2021 تحـــت 
رقم 21255.

 مقتطـــف مـــن أجـــل العيـــا  والنشـــر

17 C

املركز الجهوي لالستثمار

جهة الشاوية ورديغة

 LE DEPART SAINT-MICHEL

SARL A.U
بتاريخ  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسطات   08/01/2021

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

التسمية :

 LE DEPART SAINT-MICHEL

SARL A.U

ذات  شركة  القانونية:  الصفة  

املسؤولية املحدودة لشريك واحد .   

مقهى   : االجتماعي  الهدف 

والوجعات الخفيفة. 

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000 درهم في يد :

- فيصل الشافعي 100.000 درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

الطابق   60  : االجتماعي  املقر 

السوينية  تجرئة   2 رقم  السفلي 

جماعة املنصورية بنسليما 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  الشافعي  فيصل  للسيد 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2021/ رقم18  تحت  بعنسليما  

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم  كما 

تحت   19/01/2021 التجاري بتاريخ 

عدد6559. 

18 C

املركز الجهوي لالستثمار

جهة الشاوية ورديغة

  ROUAK IMMOBILIER RI

SARL.AU
بتاريخ  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسطات   02/12/2020

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

التسمية :

  ROUAK IMMOBILIER RI

  SARL.A.U

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد
الهدف االجتماعي : منبش عقاري

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 10.000  درهم في يد :

- ععد هللا  الرواك  10.000 درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

لقدامرة  دوار   : االجتماعي  املقر 

الجنوبية  مزامزة  عرو1  اوالد 

سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  الرواك   للسيد ععد هللا  

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسطات 

تحت رقم03 /2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

05/01/2021 تحت عدد 6261 . 

19 C

املركز الجهوي لالستثمار

جهة الشاوية ورديغة

SAMIHBOIS SARL A.U

بتاريخ  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسطات    04/01/2021

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

التسمية :

SAMIHBOIS SARL A.U

ذات  شركة  القانونية:  الصفة  

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.   

النجارة و بيع   : الهدف االجتماعي 

االخشاب 

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000 درهم في يد :

 100.000 سامح  الصمد  ععد   -

درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

 06 الشطر   21  : املقر االجتماعي 

حي السالم سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد ععد الصمد سامح ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسطات 

تحت رقم 53 /2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

28/01/2021 تحت عدد6311. 

20 C

املركز الجهوي لالستثمار

جهة الشاوية ورديغة

 AUTO ECOLE KHAMLICHE  

SARL

بتاريخ  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسطات    08/01/2021

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية :

  AUTO ECOLE KHAMLICHE  

 SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.   

الهدف االجتماعي : مدرسة لتبليم 

السياقة.

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000  درهم في يد :

-  خالد خمليش 50.000 درهم

-  احمد خمليش 50.000 درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

محل الكائن ب   : املقر االجتماعي 

44 تباونية املنى سطات 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد خالد خمليش ملدة غير محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسطات 

تحت رقم65 /2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

09/02/2021 تحت عدد 6331. 

21 C
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املركز الجهوي لالستثمار

جهة الشاوية ورديغة

  NASSOLAIRE ENERGIE 

SARL

بتاريخ عقد   بمقت�سى 

تم  بسطات    2020 ديسمبر   23

لشركةذات  األسا�سي  النظام  وضع 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية :

NASSOLAIRE ENERGIE  SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.   

تركيب   : االجتماعي  الهدف 

با لطاقة  انتاج الكهرباء  مضخةاملاء  

الشمسية

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 100.000 درهم في يد :

- فؤاد الرباني 50.000 درهم

- ععد هللا نصر هللا 50.000 درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

تجاري  محل   : االجتماعي  املقر 

اللة  األميرة   شارع  الخيرية  بتجزئة 

عائشة الرقم 21 سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيدين فؤاد الرباني و ععد هللا نصر 

هللا ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسطات 

تحت رقم43 /2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

25/01/2021 تحت عدد 6305. 

22 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار العيضاء- سطات

Hello Pièces  SARL AU
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد     24/02/2021 بتاريخ  

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص   التالية :

التسمية  :

Hello Pièces  SARL AU 

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الهدف االجتماعي : تجارة مبدات 

السيارات
رأ1 املال: حدد رأسمال الشركة 

بمعلغ 10.000 درهم في يد 

- حمزة السطي 10.000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى   1 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

املقر االجتماعي : 111 تجزئة نبيلة 

مخلوف دروة برشيد

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  السطي  حمزة  للسيد: 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تم  كما   264/2021 رقم  تحت 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدد  تحت   25/02/2021  بتاريخ 

    .14161  

23 C

TANGER CONSULTING

دهبي طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TANGER CONSULTING
شارع فا1 زنقة مصر رقم 9 مكرر 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

دهبي طرونس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة داليا 
رقم 2 مكرر طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

108829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

دهبي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طرونس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني و الدولي للعضائع.
عنوا  املقر االجتماعي : زنقة داليا 
90000 طنجة   - مكرر طنجة   2 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : محمد  الدهبي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الدهبي  السيد 

شارع بئر إنزارا  عمارة البركة رقم 11 

90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الدهبي  السيد 

شارع بئر إنزارا  عمارة البركة رقم 11 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 5481.

1I

HORICOM

SOCIETE IMMO GOLF CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE IMMO GOLF CITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1111 

مرجا  2 طريق أكوراي - 50000 

مكنا1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41119

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

2 طريق أكوراي  1111 مرجا   »رقم 

- 50000 مكنا1 املغرب« إلى »تجزئة 

 -  1 مرجا   السفلي  الطابق   5 رقم 

50000 مكنا1  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   24 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 3861.

2I

HORICOM

SOCIETE IMMO GOLF CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE IMMO GOLF CITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1111 

مرجا  2 طريق اكوراي - 50000 

مكنا1 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.41119

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 غشت   12 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.520.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   480.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 3861.

3I

ZIZMULTISERVICES

IMMOBILIER KH SANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIZMULTISERVICES
 9RUE URUGUAY RES CHAIMAE

 2EME ETAGE N 3 ، 90000،
TANGER MAROC

IMMOBILIER KH SANA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بولفار 

محمد 5 بلوك د شقة 11 - 90060 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER KH SANA

-منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

-العناء و بيع الدور السكنية و كل 

ما يتبلق به

بولفار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 90060  -  11 بلوك د شقة   5 محمد 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الخملي�سي  اسماعيل  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخملي�سي  اسماعيل  السيد 

تيالديس   84300 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخملي�سي  اسماعيل  السيد 

تيالديس   84300 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 1418.

4I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

سطوندار كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

سطوندار كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الجيراري 1 زنقة 10 رقم 40 - 

90060 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82315

البام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 نونبر   23 اإلستثنائياملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
معلغ  كار   سطوندار  املحدودة 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
 1 الجيراري  حي  اإلجتماعي  مقرها 
طنجة   90060  -  40 رقم   10 زنقة 
الحصول  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
على ترخيص إداري و صبوبة شراء 

البربات الالزمة للنشاط التجاري.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجيراري 1 زنقة 10 رقم 40 - 90060 

طنجة املغرب. 
و عي :

و  حدو  اوالد  نوفل   السيد)ة) 
ابن  إقامة  ياسمي   زنقة  عنوانه)ا) 
 90100  9 رقم   3 الطابق  عائشة 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238294.

5I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

KAMETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
KAMETRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  الطابق 
1 عمارة 3   تجزئة بوعنا  وسط 

بنسودة 30000 فا1 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34611

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   25 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   10.000.000,00«

إلى  درهم«   4.500.000,00« من 

عن  درهم«   10.000.000,00«

رفع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 404.

6I

CABINET BOUZIDI

 BOULANGERIE PATISSERIE

MARCHICA

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطعيبيو )

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 BOULANGERIE PATISSERIE

MARCHICA

 25 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

ععد  أعطى السيد)ة)    2020 دجنبر 

للعطاقة  )ة)  البزيز البزوزي الحامل 

املسجل   S 110 250 الوطنية رقم   

باملحكمة   16901 التجاري  بالسجل 

التسيير  حق  بالناضور  االبتدائية 

ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

تجزئة السبادة محل رقم 30 سلوا  

للسيد)ة)  املغرب  ناظور   62000  -

للعطاقة  )ة)  الحامل  ملواني  محمد 

الوطنية رقم   D514288  ملدة 3 سنة 

تبتدئ من 01 يناير 2021 و تنتهي في 

مقابل معلغ شهري   2023 دجنبر   31

6.000  درهم.

1I
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T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

TALILIT CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL

AU

 hay laary cheikh av hassan I

 5ème etg app 12 ، 141-n°145

62000، NADOR Maroc

TALILIT CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع أزرو 

الحي اإلداري بن طيب الريف  بن 

طيب - 62253 ادريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALILIT CARS

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع أزرو 

بن  الريف   طيب  بن  اإلداري  الحي 

طيب - 62253 ادريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصوفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الوردي  السيدة حفصة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الصوفي عنوانه)ا)  السيد محمد 
الدريوش  الطيب  بن  السبادة  حي 

62253 الدريوش املغرب.
السيدة حفصة الوردي عنوانه)ا) 
الدريوش  الطيب  بن  السبادة  حي 

62253 الدريوش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصوفي عنوانه)ا)  السيد محمد 
الدريوش  الطيب  بن  السبادة  حي 

62253 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 88.
8I

SOCIETE LOPEZ Y TORRES MAROC

LOPEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE LOPEZ Y TORRES
MAROC

143 شارع محمد الدرفوفي الشقة 6 
، 60000، وجدة املغرب

LOPEZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  وجدة 
143 شارع محمد الدرفوفي الشقة 6 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24185

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   682.800« قدره 
»2.800.000 درهم« إلى »3.482.800 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 480.
9I

ste sederam

 RAMI D’EQUIPEMENT ET

D’ENERGIE SEDERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste sederam

زاوية الزالقة و محمد بن ععد 

هللا الطابق الثاني رقم 4 وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 RAMI D’EQUIPEMENT ET

D’ENERGIE SEDERAM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بولفارد 

محمد بن ععد هللا الطابق الثاني 

رقم 4 وجدة 60000 وجدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11923

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.130.000«

»3.000.000 درهم« إلى »4.130.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 481.

10I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE ZAAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة وليلي حي السالم بركا  ، 

63300، بركا  املغرب

STE ZAAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 3 

شارع االستقالل حي املسيرة بركا   - 

63300 بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAAF

مشغل     : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى، تشغيل مطبم .
 3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع االستقالل حي املسيرة بركا   - 

63300 بركا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الزعاف  الرحيم  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزعاف  الرحيم  ععد  السيد 

 2000 بلجيكا  انفر1  عنوانه)ا) 

انفر1  بلجيكا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزعاف  الرحيم  ععد  السيد 

 2000 بلجيكا  انفر1  عنوانه)ا) 

انفر1  بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 114/2021.

11I



5635 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

CAF MAROC

MAELA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MAELA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بحي 

بوحوت زنقة 28 رقم 14  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAELA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للعضائع.

بحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 90000  -   14 رقم   28 بوحوت زنقة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حسناء الشنتوفي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الشنتوفي  حسناء  السيدة 
موالي  شارع  الوردة  حي  عنوانه)ا) 
علي الشريف رقم 46 90000 طنجة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشنتوفي  حسناء  السيدة 
موالي  شارع  الوردة  حي  عنوانه)ا) 
علي الشريف رقم 46 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1643.
12I

BREFMA

 Bureau Générale d’Etudes
 et Conseils Topographies
» B.G.E.C.T « يسمى باالختصار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
 Bureau Générale d’Etudes et
Conseils Topographies يسمى 

باالختصار » B.G.E.C.T « شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 46 

بلوك 01 اقنيس تارودانت - 83000 
تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Bureau : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 Générale d’Etudes et Conseils
 « باالختصار  يسمى   Topographies

.» B.G.E.C.T
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DE TOPOGRAPHIE
 46 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
بلوك 01 اقنيس تارودانت - 83000 

تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : انجار  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انجار  الحسي   السيد 
تارودانت  اقنيس   01 بلوك   46

83000 تارودانت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انجار  الحسي   السيد 
تارودانت  اقنيس   01 بلوك   46

83000 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 131.
13I

BREFMA

ARBANO
إعال  متبدد القرارات

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
ARBANO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي االمل 

سيدي املختار شيشاوة - - شيشاوة 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.545
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االستثنائي  البام  الجمع  قرر  مايلي: 
عصام  السيد  حصص  جميع  بيع 
التبريف  لعطاقة  الحامل   ، روا  
الشركة  في   ،EC2188 رقم  الوطنية 
درهم لكل   100 حصة بسبر   100(
للسيد ععد الباطي مر�سي   ، حصة) 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

BH161193  رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع البام االستثنائي استقالة 
السيد عصام روا  من تسيير الشركة 
ععدالباطي  السيد  تسمية  وتمت 
مر�سي كمسير جديد للشركة ملدة غير 

محدودة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع البام االستثــنائي اضافة 
اليها أعاله للنظام  التبديالت املشار 

االسا�سي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 50/2021.

14I

BEFEC

MG
إعال  متبدد القرارات

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار العيضاء املغرب
MG  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 30 

شارع الجيش امللكي - 20000 الدار 
العيضاء املغرب.
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»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.488.991

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  14 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

االستثنائي  البام  الجمع  -Iبمقت�سى 

لشركة   ،2020 ديسمبر   14 بتاريخ  

شركة  وهي   ، البقارية   D’ANJOU

برأسمال قدره 10.000 درهم ، الكائن 

مقرها اإلجتماعي بالدارالعيضاء - 30 

شارع الجيش امللكي-  تقرر:

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
زيادة رأ1 املال من 10.000 درهم إلى 

إنشاء  من خالل   ، درهم   100.000

900 سهم حصة إجتماعية  وإصدار 

 ، للسهم  درهم   100.00 فئة  من 

اكتتبت جميبها نقًدا ؛

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 Société Civile تحول   - مايلي:  

إلى شركة   Immobilière D’ANJOU

واسمها   ، محدودة  مسؤولية  ذات 

 MG  اآل

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

التأسيس  لبقد  الجديد  النص   -

املسؤولية  ذات  شكل  في  للشركة 

املحدودة ؛

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:  

 MG : التسمية -

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -6-2و1: الذي ينص على 

مايلي: تبديل املواد من 2 إلى 6 و 1 من 

النظام األسا�سي 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:  

 MG & B HOLDING    : التسمية -

ذات  شركة   : القانونية  الحالة   -

مسئولية محدودة

HOLDING-  : الهدف اإلجتماعي 

 -  GESTION DE PORTEFEUILLE

املدة : 99 سنة

30 شارع   : املقر اإلجنماعي         -

الجيش امللكي – الدار العيضاء - 

درهم   100،000  : املال  رأ1 
مقسمة إلى 1،000 حصة إجتماعية 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

مدفوعة بالكامل نقًدا.
- الشركاء :  السيد إدريس املنجرة 
شارع   9 العيضاء  بالدار  مقيم   ،

-CIL -ميشليفن ، حي السالم
إجتماعية  حصة   999 حامل 

– BEFEC SARL : شركة
30 شارع  الكائنة بالدار العيضاء   

الجيش امللكي    
حاملة  حصة واحدة إجتماعية 

إدريس  السيد   : املسيرين   
 -9 العيضاء  بالدار  مقيم   ، املنجرة 
                                             B542443 حي  ميشليفن   شارع   ،
السالم الحامل للعطاقة الوطنية رقم  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164.685.

15I

BEFEC

 ALHAMBRA GOLF
INVESTMENT
إعال  متبدد القرارات

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار العيضاء املغرب
 ALHAMBRA GOLF

INVESTMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 35 شارع 
سيدي ععد الرحما  - الدار العيضاء 

- 20000 الدار العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1.100

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2020 تم اتخاذ  15 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمعلغ  املال  رأ1  تخفيض  مايلي: 
درهم وذلك   500 100.000درهم إلى 
 99.500 بمعلغ  الخسائر  بامتصاص 

درهم. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 699.500 الزيادة في رأ1 املال بمعلغ 

إلى  درهم   500 من  لرفبه   ، درهم 

مقاصة  طريق  عن  درهم   100.000

لدى  والدائنة  املدينة  املستحقات 

الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  املوافقة على شريك جديد 

MG & B HOLDING املبروفة باسم

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:   

و بالتالي تم توزيع رأ1 املال اآل  على 

النحو التالي:

4.598  حصة  - شركة الحسينية 

         B HOLDING  MG شركة&   -

1.000 حصة   

    100 لغراري  محمد  -السيد 

    100 لغراري  حمزة  -السيد  حصة 

 1 لغراري  لحعيب  السيد   - حصة 

        1 املنجرة  ادريس  -السيد  حصة 

حصة     املجموع1000  حصة                    

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: - كما تم تبديل العند الساد1 

األسا�سي  القانو   من  السابع  و 

املتبلق بالرأسمال اإلجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161.941.

16I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

بياس اوطوا ميكا لوك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

بيا1 اوطوا ميكا لوك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي األمل1  

الزنقة4  رقم4  شارع األميرة اللة 

عائشة , سطات. - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

بيا1   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اوطوا ميكا لوك.

بائع   _  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات السيارة أو قطع الغيار. 

لصيانة  منشأة  تشغيل   _

السيارات.  

_ استيراد وتصدير. 

حي   : االجتماعي  املقر  .عنوا  
األمل1  الزنقة4  رقم4  شارع األميرة 

 26000  - سطات.   , عائشة  اللة 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حلبي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حلبي  زكرياء  السيد 

سطات   03 رقم  الشاوية  تجزئة 

26000 سطات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حلبي  زكرياء  السيد 

سطات   03 رقم  الشاوية  تجزئة 

26000 سطات املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 83/21.

11I

Fiduciaire le point

POLYPEINTRE DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

POLYPEINTRE DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 اف 

مر1 السلطا  الطابق 1 رقم 

3 الدار العيضاء - 20130 الدار 

العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283119

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2020 دجنبر   11 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

معلغ    POLYPEINTRE DECO
وعنوا   درهم   50.000 رأسمالها 

مر1  اف   26 اإلجتماعي  مقرها 
الدار   3 رقم   1 الطابق  السلطا  

العيضاء  الدار   20130  - العيضاء 

التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط..

اف   26 و حدد مقر التصفية ب 
 3 رقم   1 الطابق  السلطا   مر1 

الدار   20130 املغرب  الدار العيضاء 

العيضاء املغرب. 

و عي :

لحادبي  خديجة   السيد)ة) 
 19 زنقة  مكرر   01 رقم  وعنوانه)ا) 

العيضاء  الدار  ق  م  الجرا   درب 

املغرب  العيضاء  الدار   20030

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161631.

18I

Fiduciaire le point

ORASERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

ORASERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 233 نسيم 

اسال  الدار العيضاء - 20220 الدار 

العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.234601

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2020 دجنبر   25 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها  معلغ    ORASERVICES

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

الدار  اسال   نسيم   233 اإلجتماعي 

العيضاء  الدار   20220  - العيضاء 

التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط.

األلفة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع واد سعو رقم 131 الدار العيضاء 

- 20220 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

و  مبروف  طارق    السيد)ة) 

عنوانه)ا) األلفة شارع وادي سعو رقم 

131 بلوك أوه العيضاء 20220 الدار 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163848.

19I

SOFICODEX

AZISOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

العيضاء املغرب

AZISOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 

محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الشقة 35 - 

20000 الدارالعيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.321623

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   14 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»300.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   400.000« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165125.

20I

SOFICODEX

AZISOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

العيضاء املغرب

AZISOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 144 زنقة 

محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الشقة 35 - 

20550 الدارالعيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321623

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 يناير 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

الحرف  جميع  عقاري،  مطور 

مطور عقاري بكافة  العناء،  واعمال 

اشكاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165125.

21I

BOUSSOLE CONSEIL

STATION DE LA ROSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاوية زنقة بينيل و شارع ععد 

املومن , الدار العيضاء ، 20360، 

الدارالعيضاء املغرب

STATION DE LA ROSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

منظرونا زنقة 10 رقم 110 عي  

الشق  - 20410 الدار العيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION DE LA ROSE

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
زهور صناعية وطعيبية

- خدمة الديكور وتنسيق الحدائق 

ونظام  الخضراء  املساحات  وصيانة 

الرش

محطة خدمة وبيع املحروقات   -

وإنشاء  املشغل  وخدمات  والزيوت 

صيانة السيارات

- التجارة بشكل عام.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
منظرونا زنقة 10 رقم 110 عي  الشق  

- 20410 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسن ربوع :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة فدوى ربوع :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم ربوع :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نوهيلة ربوع :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   300   : ربوع  أمي   السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ربوع  الحسن  السيد 

دوار اوالد الصغير قصعة بن امشيش   

26202 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  ربوع  فدوى  السيدة 
عي    110 رقم   10 حي منظرونا زنقة 

الشق  20410 الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ربوع  ابراهيم  السيد 
عي    110 رقم   10 حي منظرونا زنقة 

الشق  20410 الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ربوع  نوهيلة  السيدة 
عي    110 رقم   10 حي منظرونا زنقة 

الشق 20410 الدار العيضاء املغرب.

حي  عنوانه)ا)  ربوع  أمي   السيد 
عي    110 رقم   10 زنقة  منظرونا 

الشق 20410 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ربوع  الحسن  السيد 

دوار اوالد الصغير قصعة بن امشيش   

26202 برشيد املغرب

عنوانه)ا)  ربوع  فدوى  السيدة 
عي    110 رقم   10 حي منظرونا زنقة 

الشق 20410 الدار العيضاء املغرب

عنوانه)ا)  ربوع  ابراهيم  السيد 
عي    110 رقم   10 حي منظرونا زنقة 

الشق 20410 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم .

22I

CAF MAROC

 PHARMACIE AIN
MEZNOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

  PHARMACIE AIN MEZNOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2110، حي 

عي  مزنود البوامة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHARMACIE AIN MEZNOUD

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 ،2110  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 90000  - البوامة  مزنود  عي   حي 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كونو  سفيا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا  كونو عنوانه)ا) حي 

طوبو الرباط زنقة الشهيد التيجاني 

 90000  1 رقم  موالي مصطفى  بن 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا  كونو عنوانه)ا) حي 

طوبو الرباط زنقة الشهيد التيجاني 

بن موالي مصطفى رقم 1 90000  

 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1121.

23I

HORICOM

 CIVIL ENGINEERING &

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 CIVIL ENGINEERING &

CONSULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 110 

تجزئة األنوار الطابق الثاني بوفكرا  

- 50302 مكنا1 املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46011

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2021 03 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) هما   

الطاهر كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 

2021 تحت رقم 910.

24I

SOMADINCO

 FORTUNE

 CONSTRUCTION

CONSORTIUMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القد1 البرنو�سي ، 20610، 

الدارالعيضاء املغرب

 FORTUNE CONSTRUCTION

CONSORTIUMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر1 السلطا  الطابق 1 الشقة 3  - 

20600 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FORTUNE CONSTRUCTION

.CONSORTIUMS

أعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

مر1 السلطا  الطابق 1 الشقة 3  - 

20600 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ععدالهادي  البيسوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

500 حصة    : السيد تبلة سبيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ععدالهادي  البيسوي  السيد 
عنوانه)ا) د م ش زنقة 10 رقم 33 ح 

م  20610 الدارالعيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  سبيد  تبلة  السيد 
5 عي  السعع  1 رقم  درب لكرم زنقة 

20620 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ععدالهادي  البيسوي  السيد 
عنوانه)ا) د م ش زنقة 10 رقم 33 ح 

م  20610 الدارالعيضاء املغرب

عنوانه)ا)  سبيد  تبلة  السيد 
5 عي  السعع  1 رقم  درب لكرم زنقة 

20620 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166101.

25I

CAF MAROC

AN BUSINESS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AN BUSINESS PRO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BUSINESS PRO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل و الصحة.
زنقة واد   : عنوا  املقر االجتماعي 
اقامة كاسطيا الطابق   20 زيز الرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيد محمد امي  نحيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نحيل  امي   محمد  السيد 

هللا  ععد  بن  عالل  شارع  عنوانه)ا) 

 32 رقم    2 الطابق  النصر  اقامة 

90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نحيل  امي   محمد  السيد 

هللا  ععد  بن  عالل  شارع  عنوانه)ا) 

 32 رقم    2 الطابق  النصر  اقامة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم .

26I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مارابالم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مارابالم  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراكش، 

امللك املسمى ج اش 26، اقليم 

الحوز، دائرة تحناوت، جماعة 

تمصلوحت - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63351

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يناير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ويندي  شركة   )ة)  تفويت السيد 

هولدينغ 1.000 حصة اجتماعية من 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

)ة) جيرار واكسيلما  بتاريخ 20 يناير 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120148.

21I

ديوا  االستاذ بناصر الصغير

GOOD ITKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا  االستاذ بناصر الصغير

61،شارع موالي ععد الرحما  اقامة 

منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب

GOOD ITKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

L121 GH 20اقامة التيسير طريق 

مهدية  الحدادة القنيطرة - 14000 

القنيطرة. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59103

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ITKAN

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
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عنوا  املقر االجتماعي : متجر رقم 
طريق  التيسير  L121 GH 20اقامة 
 14000  - الحدادة القنيطرة  مهدية  

القنيطرة. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد اجدع :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الطالب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجدع  احمد  السيد 
 14000 الحدادة   تجزئة   1810

القنيطرة اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  الطالب  محمد  السيد 
بلوك ب رقم 205 امال 3 االقوا1 ح 
ي م  10000 الرباط اململكة املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اجدع  احمد  السيد 
 14000 الحدادة   تجزئة   1810

القنيطرة اململكة املغربية
عنوانه)ا)  الطالب  محمد  السيد 
بلوك ب رقم 205 امال 3 االقوا1 ح 

ي م 10000 الرباط اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1519.
28I

KAMAR BENOUNA

HAMAG LOGISTIQUE  ش 
م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
HAMAG LOGISTIQUE  ش م م  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12  زنقة 

صبري يوجمبة الطابق االول الشقة 
رقم 6  - 20100 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

HAMAG LOGISTIQUE  ش م م .
: - للشركة  غرض الشركة بإيجاز 

موضوع في املغرب و في الخارج 
- وكيل الشحن 

- انشاء و تشغيل الوكاالت بجميع 
النقل  خدمات  جميع   و  انواعها 

بجميع 
بحرا برا جوا و رماية و  انواعها  
كدلك جميع شركات السفر السياحي 
املناولة  البابرة  العحرية  الرحالت 

للشحنات 
- التزويد بالوقود او تزويد السفن 
معاشرة  مختلفة  باشكال  بالوقود 
او غير معاشرة او عن طريق العارجة 

داخل امليناء او في العحر 
البعو الشحن االدارة و صاحب   -

االمتياز للمستودعات الجمركية 
- التاجير و النقل عن طريق العحر 
لجميع  الحديدية  السكك  او  البر 
الوجهات بما في دلك جميع العضائع 
في الخارج و خاصة املواد الكيماوية و 

املنتجات العترولية 
جميع عمليات تجميع العضائع   -
الصادرات  حزم  تفكيك  اجل  من 

لالستراد 
العيع  اعادة   او  بيع  شراء  بناء   -
اقتناء عزل تاجير ادارة تعادل مبدات 
تاجير املبدات والتشغيل املعاشر او 
الغير املعاشر لجميع السفن القوارب 
عوامات الصيد الصنادل القاطرات 
السيارات املركعات من جميع انواعها 

و كدلك اي مبدات مناولة 

التفريغ  التنسيق  التحميل   -

املراقعة  الوز   التاشير  املناولة 

لجميع  بالشاحنات  النقل  التخزبن 

او خارج  العضائع سواء داخل امليناء 

املوانئ 

- جميع عمليات الشحن 

و  التاجير  االصالح  الصيانة   -

لجميع  الوسائل  بكافة  التشغيل 

االجهزة و االالت و املركعات التي تسمح 

باالنشطة املدكورة اعاله او النتبلقة 

بها بشكل معاشر او غير معاشر 

االستراد  البمولة  السمسرة   -

املرتعطة  االشياء  جميع  تشغيل  و 

بشكل معاشر او غير معاشر باالنشطة 

املدكورة اعاله .
12  زنقة  عنوا  املقر االجتماعي : 

صبري يوجمبة الطابق االول الشقة 
رقم 6  - 20100 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 HM CORPORATION  : الشركة

2.300 بقيمة 100 درهم.

الشركة HAMAG : 1.500 بقيمة 

100 درهم.

السيد هيشام القادري بوتشيش  : 

1.200 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

  HM CORPORATION الشركة  

عنوانه)ا) 12 صبري بوجمبة الطابق 

الدارالعيضاء   20120   6 االول رقم 

املغرب.

الشركة  HAMAG عنوانه)ا) 355 
يسرى   الخامس فضاء  شارع محمد 

20300 الدارالعيضاء املغرب.

السيد هيشام القادري بوتشيش 

الطابق  نيس  شارع   50 عنوانه)ا) 

الثاني بوركو   20160 الدارالعيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املزوار كريم  عنوانه)ا) كازا 

كرين تاو  اقامة للك فيال 22 املدينة 

الخضراء  50169 بوسكورة  املغرب

عنوانه)ا)  محمد   املزوار  السيد 

 11 ايمورد  اقامة  كاليفورنيا  جنا  

 20460   9 الشقة  الثالث  الطابق 

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166353.

29I

prism conseils

  LAUNDROMAT لوندروما
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 LAUNDROMAT  SARL لوندروما

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

9 مرجا  ا الشطر التاني 50050 

مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LAUNDROMAT  SARL لوندروما 

. AU
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غرض الشركة بإيجاز : مقاول  في 
ادارة البمليات التجارية الصناعية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 9 مرجا  االشطر التاني 50050 

مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : البابدين   زين  زليف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البابدين   زين  زليف  السيد 
حي   2 رقم   18 باء  عمارة  عنوانه)ا) 
مكنا1   50000 مكنا1  املسيرة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البابدين   زين  زليف  السيد 
حي   2 رقم   18 باء  عمارة  عنوانه)ا) 
مكنا1   50000 مكنا1  املسيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 944.

30I

ESPACE ALGEBRE

YAD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

YAD SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 الدار 
العيضاء - 20120 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 YAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتركيب قطع الغيار الخاصة باالالت 

الصناعية واملركعات.
زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 

الدار   5 الشقة   3 الطابق  الحرية 

العيضاء  الدار   20120  - العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : اوردا   رقية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  رقية  اوردا   عنوانه)ا) 
 34 رقم   28 زنقة  النبيم  تجزئة 

سيدي مومن البرنو�سي 20400 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  رقية  اوردا   عنوانه)ا) 
 34 رقم   28 زنقة  النبيم  تجزئة 

سيدي مومن البرنو�سي 20400 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 489991.

31I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 MODEL HOME

PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 & ETILIBATPMOC RIONA LIDA

LRAS SNOITULOS XAT

 n iuoalS demmahoM eunevA

 ،5522 :  elatsoP etioB sèF ,44

coraM sèF ،00003

 NOITOMORP EMOH LEDOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي  عمارة بن مو�سى 

الكواش الطابق 2  المدينة الجديدة 

00003 فا1 المغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11366

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODEL HOME PROMOTION

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

املعاني أو البمليات البقارية األخرى .

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي   الكريم 

املدينة الجديدة    2 الكواش الطابق 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 
20.166.500 درهم، مقسم كالتالي:

 : الشرايي  البزيز  ععد  السيد 
201.665 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

الشرايي  البزيز  ععد  السيد 
عنوانه)ا) فيال 14 تجزئة عرصة الخير 

طريق إيموزار 30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشرايي  البزيز  ععد  السيد 
عنوانه)ا) فيال 14 تجزئة عرصة الخير 

طريق إيموزار  30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1  التجارية 

2021 تحت رقم 852.

32I

COMPTAFFAIRES

AGRI ROAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

AGRI ROAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
املقاومة تجزئة النسيم عمارة 8 
ج ش 6 الطابق الرابع شقة 15 - 

28800 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ROAD
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

إنتاج وتوزيع املواد الفالحية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املقاومة تجزئة النسيم عمارة 8 ج ش 
 28800  -  15 الطابق الرابع شقة   6

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لكعير  مودني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لكعير  مودني  السيد 
املحمدية   28800 31 حي الفجر رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لكعير  مودني  السيد 
املحمدية   28800 31 حي الفجر رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 435.

33I

ALLEGEANCE CONSULTING

 COSTUM MADE LUXURY
INTERIOS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شبار 

GNITLUSNOC ECNAEGELLA
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا  

و شارع لعنا  اقامة لينى رقم 
15&05 ، 00009، طنجة المغرب
 YRUXUL EDAM MUTSOC

LRAS SOIRETNI  »شركة ذات 
المسؤولية المحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طنجة 
بالية طريق طنجة قطبة 32 , طنجة 

- 00009 طنجة المغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شبار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36968

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2020 دجنبر   08 في  املؤرخ 

إضافة شبار تجاري للشركة وهو:

  LUXURIOUS  BESPOKE

 INTERIOS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239532.

34I

FB2H CONSEILS

 CENTRE IBN ZOHR DE

 DEVELOPPEMENT ET

RECHERCHE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 CENTRE IBN ZOHR DE

 DEVELOPPEMENT ET

RECHERCHE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 05 

بلوك P حي املقاومة ورزازات ورزازات 

45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE IBN ZOHR DE  :

 DEVELOPPEMENT ET

. RECHERCHE SARL

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة عمليات الخدمة )تنظيم وتوريد 

؛ مبرمج  جميع األحداث والفباليات) 

تجارة  ؛  مصمم   ، محلل   ، كمعيوتر 

؛  صيانة أجهزة الكمعيوتر  متنوعة؛ 

واالستشارات  والتصدير  االستيراد 

العحث  في  األطر  )تدريب  اإلدارية 

البلمي).

 05 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

بلوك P حي املقاومة ورزازات ورزازات 

45000 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : اكرام  اكريط  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اكريط صالح الدين :  150 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكرام  اكريط  السيدة 

الزهور1  االسماعلية  شارع   54

30014 فا1 املغرب.

الدين  صالح  اكريط  السيد 

 2 شقة  الريحا   مركب  عنوانه)ا) 

الطابق2 45000 ورزازات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اكرام  اكريط  السيدة 

الزهور1  االسماعلية  شارع   54

30014 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 151.

35I

CABINET OUASSI

TAHIRI HOMANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

TAHIRI HOMANE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 09 

بلوك 03 تجزئة وادية حي الجريفات  

- 46000 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TAHIRI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOMANE SARL

غرض الشركة بإيجاز : بيع  وتوزيع 

املواد الغذائية 

 09 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

03 تجزئة وادية حي الجريفات   بلوك 

- 46000 أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : طاهيري  حما   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد نور الدين طاهيري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  طاهيري  حما   السيد 

وديع  تجزئة   03 بلوك   09 العقبة 

الجريفات  46000 أسفي  املغرب .
طاهيري  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) العقبة 09  تجزئة وديع حي 

الجريفات  46000 اسفي املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طاهيري  حما   السيد 

وديع  تجزئة   03 بلوك   09 العقبة 

الجريفات  46000 أسفي  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت رقم 198.

36I

MOHAMED SAFRIOUI

FALCON TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

FALCON TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي غاندي 

مول شارع غاندي عمارة 9  - 20200 

الدار العيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.211231

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   511.400« قدره 

»4.000.000 درهم« إلى »4.511.400 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166936.

31I

MOHAMED SAFRIOUI

CONVIFOOD
إعال  متبدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

CONVIFOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عمارة 

طايع رقم 23 محل رقم 6 تجزئة 

الساحات زنقة رقم 2 املباريف  - 

20000 الدار العيضاء  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.216381

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في رأسمال الشركة بما 

درهم باملقاصة من   1840000 قدره 

املنقول الجديد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في رأسمال الشركة بما قدره 

60000 درهم باملقاصة مع الحساب 

الجاري للشركاء

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تحويل شركة ذات املسؤولية  مايلي: 

املحدودة إلى شركة مساهمة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إستقالة السيد جليل الصفريوي من 

منصعه كمسير

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تكوين مجلس إداري مكو  من : محمد 

هشام الصفريوي، سبد السرغيني و 

CLAUDIO FORNASARI

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  إلى  الشركة  شكل  تغيير  تم 

مساهمة 

على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 

في  محدد  الشركة  رأسمال  مايلي: 

إلى  مجزء  درهم   2.000.000،00

درهم   100 فئة  من  سهم   20.000

للسهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166586.

38I

MOHAMED SAFRIOUI

MAHARIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MAHARIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 تجزئة 

ياسمي  2 الطابق السفلي شقة رقم 

1 باشكو  - 20000 الدار العيضاء  

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.212961

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166934.

39I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

YOUMA MARKET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة البربية السبودية – رقم 

البمارة -20 الطابق األول رقم 5 ، 

30000، فا1 مغرب

YOUMA MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 20 تجزئة الشرفاء عي  عمير  - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUMA MARKET

: - التغدية  غرض الشركة بإيجاز 

البامة 

- الجزارة

- االستيراد و التصدير .

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

20 تجزئة الشرفاء عي  عمير  -  رقم 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 250.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.150   : السيد بلحعيب يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : محمد  بلحعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -
: وصفات ومواطن الشركاء 

يوسف   بلحعيب  السيد 
صوصول  شارع   122 عنوانه)ا) 
نيس   06100 فرنسا  نيس   06100

فرنسا.
السيد بلحعيب محمد  عنوانه)ا) 
اقامة شطو  بن عطية  زيري  شارع 

35000 تازة املغرب. 5 تازة  شقة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  بلحعيب  السيد 
صوصول  شارع   122 عنوانه)ا) 
نيس    06100 فرنسا  نيس   06100

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

.824 2021 تحت رقم 
40I

MOHAMED SAFRIOUI

ISOLVAR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ISOLVAR MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مارينا 

كريستال 3 شارع سيدي محمد بن 
ععد هللا ب06 الطابق السفلي   - 

20000 الدار العيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.454683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
الحالي للشركة من  املقر االجتماعي 
سيدي  شارع   3 كريستال  »مارينا 
الطابق  ب06  هللا  ععد  بن  محمد 
العيضاء  الدار   20000  - السفلي   
نجيب  زنقة   33« إلى  املغرب« 

 ART OFFICE إقامة  محفوظ 

الطابق 5 حي كوتيي - 20000  الدار 

العيضاء   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166935.

41I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

FAYROZZ IN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

FAYROZZ IN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدشر 

اوالد الرياحي سيدي اليمني  - 

90055 أصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAYROZZ IN

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األقمشة ومستلزمات الخياطة.

مدشر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اوالد الرياحي سيدي اليمني  - 90055 

أصيلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد عدنا  املحدالي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدنا  املحدالي عنوانه)ا) 

 34 رقم   11 د  زنقة  لوطا  را1  حي 

93200 املضيق املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنا  املحدالي عنوانه)ا) 

 34 رقم   11 د  زنقة  لوطا  را1  حي 

93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2021 تحت رقم 46.

42I

INFOPLUME

ASSURANCE RAZZOUKI
إعال  متبدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب

ASSURANCE RAZZOUKI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 

تطوا ، فيال رقم 6، طعق السفلي - - 

طنجة تامغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.89191

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   20 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قعول استقالة السيدة زيدوني فدوا 

من مهام مسيرة للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

طرف  من  مسيرة  الشركة  مايلي: 

السيد رزوكي إليا1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1141.

43I

أفيا 

أفيان

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

أفيا 

الدار العيضاء 91 شارع الناظور 

 Casablanca, عي  الشق بولو

 Angle rues Ahmed Charci et

 Ali Abderrazak 2ème étage،

CASABLANCA ،20500 املغرب

أفيا  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الدار 

العيضاء 91 شارع الناظور عي  

 MAROC 20500 الشق بولو

.CASABLANCA MAROC

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1058

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2021 فبراير   24 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

النطام  اعادة  القانو :  مقتضيات 

االسا�سي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161211.

44I
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NATUR DIET

ناتور دايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NATUR DIET

 ZKT 2 AV JBEL MECHLIFEN 26

 TETOUAN ، 93000، Tetouan

املغرب

ناتور دايت  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

2 شارع جعل مشليفن  - 93000 

تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28691

 10 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ناتور   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دايت .

غرض الشركة بإيجاز : - استيراد و 

تصدير مواد ومكمالت غذائية

توزيع وبيع بالجملة والتقسيط   -

مواد ومكمالت غذائية

توزيع وبيع بالجملة والتقسيط   -

مواد شعه صيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : 26 زنقة 2 

شارع جعل مشليفن  - 93000 تطوا  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : يوسف  راغو   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد راغو  جالل :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : ععدهللا   راغو   السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد راغو  يوسف : 300 بقيمة 
100 درهم.

300 بقيمة   : السيد راغو  جالل 
100 درهم.

 300  : ععدهللا   راغو   السيد 
بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  راغو   السيد 
شارع الحسن الثاني بلوك د شوكة 2 

رقم 1 93000 تطوا  املغرب.
عنوانه)ا)  جالل  راغو   السيد 
شارع موالي يوسف عمارة املوظفي  

1 رقم 4 93000 تطوا  املغرب.
عنوانه)ا)  السيد راغو  ععدهللا  
 3 الطعقة   1 زنقة  شارع تطوا    29

رقم 8 93150 مرتيل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  راغو   السيد 
شارع الحسن الثاني بلوك د شوكة 2 

رقم 1 93000 تطوا  املغرب
عنوانه)ا)  السيد راغو  ععدهللا  
 3 الطعقة   1 زنقة  شارع تطوا    29

رقم 8 93150 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0351.

45I

STE AYAD CONSULTING SARL

BEZRHOUDI TRANSPORT
إعال  متبدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
  BEZRHOUDI TRANSPORT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 52 تجزئة 
ععد الحق طريق طايرت - 60000 

وجدة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31111
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد ععد الرحيم تايك 500 
حصة )100 درهم للحصة) من أصل 
أحمد  السيد  لفائدة  حصة   500

بزغودي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الرحيم  ععد  املسير  استقالة  قعول 
التايك و تبيي  السيد أحمد بزغودي 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
حذف النشاط التجاري مفاوض

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير أهداف الشركة:حذف النشاط 

التجاري مفاوض
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
حصة  الحصص:1000  تفاصيل 
 100 بقيمة  بزغودي  أحمد  للسيد 

درهم للحصة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
بزغودي  أحمد  السيد  تبيي   مايلي: 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 648.
46I

TRACOMPT

BAHRAOUI DECO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRACOMPT
 BOULEVARD HASSAN II N°71
 BENSLIMANE BENSLIMANE،
13000، BENSLIMANE MAROC
  BAHRAOUI DECO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 95BIS وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 LOT RITA BOUZNIKA 95BIS
 LOT RITA BOUZNIKA 13000

BENSLIMANE MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BAHRAOUI DECO SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 DECOUPE LAZER-TRAVAUX
 PUBLIQUES- LA REALISATION
 DES TRAVAUX DE MENUISERIE
 95BIS  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 LOT RITA BOUZNIKA 95BIS
 LOT RITA BOUZNIKA 13000

.BENSLIMANE MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 MOULAY EL MAHDI السيد 
حصة   BOUQFA :  100.000,00

بقيمة 100 درهم للحصة .
 MOULAY EL MAHDI السيد 
BOUQFA : 1000 بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOULAY EL MAHDI السيد 
 N°557 RUE عنوانه)ا)   BOUQFA
 EL BATHA CITE OTHMANE
 BOUZNIKA  13000 BOUZNIKA

.MAROC
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5646

 MOULAY EL MAHDI السيد 

 N°557 RUE عنوانه)ا)   BOUQFA

 EL BATHA CITE OTHMANE

 BOUZNIKA 13000 BOUZNIKA

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  سليما    بب   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 104.

48I

ANAMAR FIDUCIAIRE

sosadelec   سوسديليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

سوسديليك   sosadelec شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 63 

شارع محمد الخامس - 45800 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.sosadelec   سوسديليك

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء.
 63 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

شارع محمد الخامس - 45800 تنغير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : صدوقي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : موسوي  السبيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صدوقي  محمد  السيد 
فرنسا 45800 تنغير املغرب.

السيد السبيد موسوي عنوانه)ا) 
افري تنغير 45800 تنغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صدوقي  محمد  السيد 
فرنسا 45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 146.
49I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 AM ETUDE ET
COORDINATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 151
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 AM ETUDE ET

COORDINATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 151 شارع 
القد1, تجزئة املجد, الطابق االول, 
الشقة رقم 6, البريد رقم 64 البوامة 

- طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETUDE ET COORDINATION

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والهندسة  العناء  التنسيق,  الدراسة, 

املتبلقة بالعناء.

عنوا  املقر االجتماعي : 151 شارع 

الطابق االول,  تجزئة املجد,  القد1, 

الشقة رقم 6, البريد رقم 64 البوامة 

- طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمامري مباد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مباد  عمامري  السيد 
حي ابن خلدو , زنقة 161, رقم 13 - 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مباد  عمامري  السيد 
 13- 161, رقم  زنقة  حي ابن خلدو , 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239118.

51I

مكتب املحاسعة

AGRICOPRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب المحاسعة
5 زنقة ععد المومن بن علي ، 
00025، الرشيدية المغرب

UA LRAS ORPOCIRGA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الكراج 
رقم 35 المستخرج من المنزل 

الكائن بالزنقة 61 رقم 35 حي 

ازمور الجديد الرشيدية  - 00025 

الرشيدية  المغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1202/54541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOPRO SARL AU

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ، التجارة واستراد و تصدير.

الكراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املستخرج من املنزل الكائن   53 رقم 

بالزنقة 16 رقم 53 حي ازمور الجديد 

الرشيدية    52000  - الرشيدية  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بوداش توفيق  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد بوداش توفيق  

البيطا   05 رقم  ازدك  ايت  زنقة 

الجديدة الرشيدية 52000 الرشيدية 

املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

عنوانه)ا)  السيد بوداش توفيق  
البيطا   05 رقم  ازدك  ايت  زنقة 

الجديدة الرشيدية 52000 الرشيدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 199/2021.

52I

موثقة هدى أمنيول

GBH INTERNATIONAL
إعال  متبدد القرارات

موثقة هدى أمنيول

شارع واد زيز، عمارة تيفاوين 

بلوك E2، الطابق الثاني ، رقم 4 ، 

80000، أكادير املغرب

GBH INTERNATIONAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: أكادير، 

مكتب رقم 5، مبمل زيوت سو1 

بلحسن، زنقة املالحة، ص.ب. 135، 

أنزا. - 80000 اكادير املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.118

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  24 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تبيي  السيد حسن أمسروي، 

االنسة  العبي�سي،  ياسمينة  السيدة 

ليلى  السيدة  امسروي،  مريم 

الزهراء  فاطمة  السيدة  و  امسروي 

للشركة،  جدد  مسيرين  امسروي،  

ملدة ثالثة )03) سنوات ، ابتداءا من 

. 24/12/2020

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  للقانو   املترابط   التغيير 

للشركة. 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :10 رقم  بند 
مايلي: تبيي  السيد حسن أمسروي، 
االنسة  العبي�سي،  ياسمينة  السيدة 
ليلى  السيدة  امسروي،  مريم 
الزهراء  فاطمة  السيدة  و  امسروي 
للشركة،  جدد  مسيرين  امسروي،  
ملدة ثالثة )03) سنوات ، ابتداءا من 

. 24/12/2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98485.

53I

LOGI INFOSERVICES

ALLO NEGOCE SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LOGI INFOSERVICES
OP AL FIRDAOUS.GH22.

 IMM90.N° 15/OULFA OP AL
FIRDAOUS.GH22.IMM90.
 N° 15/OULFA، 20220،
CASABLANCA MAROC

 ALLO NEGOCE SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 BUREAU وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 12. 2eme ETAGE.Z.I EL
WIFAK.IMM 32.HY OULFA/
 CASABLANCA BUREAU 12.

 2eme ETAGE.Z.I EL WIFAK.IMM
 32.HY OULFA/CASABLANCA
.20400 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5643
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2016 مار1   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 YOUSSEF )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   KAMALI 1.000
من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 
)ة) KHALIL CHANTOUI بتاريخ 08 

مار1 2016.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2016 تحت رقم 00598283.

55I

jurigest

اال خطل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif ، 119

20370، casablanca maroc
اال خطل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 35 درب 

التباو   رقم 98 حي الحسني - 
20230 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
488009

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اال   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

خطل.
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

مواد التجميل و الصيدلة .
 35  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - 98 حي الحسني  درب التباو   رقم 

20230 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب زريق  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : شوهاب   نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زريق   زينب  السيدة 
 20610  28 زنقة    82 رقم   3 وفاق 

الدارالعيضاء املغرب.
السيدة نزهة شوهاب  عنوانه)ا) 
 20610  28 زنقة    82 رقم   3 وفاق 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زريق   زينب  السيدة 
 20610  28 زنقة    82 رقم   3 وفاق 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 3582.

58I

HORICOM

 ASWAR AL ISMAILIA
PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ASWAR AL ISMAILIA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 286 

مرجا  3 - 50000 مكنا1 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكنا1   50000  -  3 مرجا    286«
املغرب« إلى »عمارة 1 شقة 2 الطابق 
 -  6 محمد  شارع  النصر  تجزئة   1

50000 مكنا1  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 998.

60I
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فؤاد إستشارة

SOCIETE TAZAGSM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فؤاد إستشارة

56 شارع مكنا1 عمارة بناني ، 

35000، تازة املغرب

SOCIETE TAZAGSM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقمي 44.43 ، الشقة رقم 02  

- 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TAZAGSM SARL

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

 -  - اإللكترونية  األدوات  وإصالح 

أشغال

مختلفة - نقل العضائع..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الوفاء رقمي 44.43 ، الشقة رقم 02  

- 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : لبماري  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبماري  محمد  السيد 
 35000  06 رقم  عمارة  فا1  زنقة 

Taza املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لبماري  محمد  السيد 

 35000  06 رقم  عمارة  فا1  زنقة 

Taza املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 112.

61I

KAMAR BENOUNA

MBS SPORTS  ش م م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

MBS SPORTS  ش م م  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

ععد املومن وملتقى زنقة سومية  - 

20042 الدارالعيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.414853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 10 فبراير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة  وملتقى  املومن  ععد  »شارع 

الدارالعيضاء   20042  - سومية  

إلى »19 مكررزنقة جابر بنو  املغرب« 

حيا  الطابق السفلى و الطابق االول  

- 20000 الدارالعيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161094.

62I

PME CONSULTING GROUP

 SELMA DE TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

 SELMA DE TRAVAUX DIVERS

ET NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القطبة 

353 الطابق األر�سي تجزئة القرويي  

 FES 1طريق عي  الشقف فا

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SELMA DE TRAVAUX DIVERS ET

.NEGOCE SARL

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والتجارة واإلنباش البقاري 

وبصفة عامة كل البمليات 

 التجارية، البقارية وغير البقارية 

واملالية املتبلقة بصفة معاشرة أو غير 

معاشرة بالهدف املذكور أعاله. .

القطبة   : عنوا  املقر االجتماعي 

353 الطابق األر�سي تجزئة القرويي  

 FES 30000 1طريق عي  الشقف فا

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : البمراني  البربي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

البمراني  محمد  الحاج  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البربي البمراني عنوانه)ا) 
ز  ص  ع  السيفة  يحيى  أوالد  قصر 

أرفود 52200 أرفود املغرب.
البمراني  محمد  الحاج  السيد 
عنوانه)ا) قصر أوالد يحيى السيفة ع 

ص ز أرفود 52200 أرفود املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البربي البمراني عنوانه)ا) 
ز  ص  ع  السيفة  يحيى  أوالد  قصر 

أرفود 52200 أرفود املغرب
البمراني  محمد  الحاج  السيد 
عنوانه)ا) قصر أوالد يحيى السيفة ع 

ص ز أرفود 52200 أرفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/839.
63I

Prozasgardiennage

prozasgardiennage
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Prozasgardiennage
 COMPLEXE RIAD SALAM

 ROUTE DE RABAT TANGER N
 247 COMPLEXE RIAD SALAM
 ROUTE DE RABAT TANGER N

247، 0، BERKANE Maroc
prozasgardiennage شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE RIAD SALAM
 ROUTE DE RABAT TANGER N
247 - 90000 TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
108433

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.prozasgardiennage
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Gardiennage.
 : االجتماعي  املقر  عنوا  
 COMPLEXE RIAD SALAM
 ROUTE DE RABAT TANGER N

.247 - 90000 TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
SARA NINEB عنوانه)ا)  السيدة 
 COMPLEXE RIAD SALAM

.90000 TANGER MAROC
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 IBOURK IBRAHIM السيد 
 HAY BENKIRANE RUE عنوانه)ا) 
 114 NO 28 TANGER 90000

TANGER MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم   - بتاريخ  التجارية بطنجة  

.5149

64I

ائتمانية  الخبرة

BAHRI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية  الخبرة
49  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب

BAHRI PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزهر بقبة 14  سيدي رحال 

الشاطى - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BAHRI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االزهر بقبة 14  سيدي رحال الشاطى 

- 26100 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الظاريف محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الظاريف محمد عنوانه)ا) 

االلفة مجموعة ي زنقة 123 رقم 42  

20220 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الظاريف محمد عنوانه)ا) 

االلفة مجموعة ي زنقة 123 رقم 42  

20220 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 245.

66I

CAF MAROC

AL MASKAN BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AL MASKAN BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 

زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MASKAN BUILDING

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء.

زنقة واد   : عنوا  املقر االجتماعي 

اقامة كاسطيا الطابق   20 زيز الرقم 

طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : تيرزي  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سبيد بركاش :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تيرزي  ابراهيم  السيد 
حي البرارك زنقة ج 20 ممر 10 رقم 1 

93102 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا)  بركاش  سبيد  السيد 
الحي الجديد زنقة 44 رقم 3 90000 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تيرزي  ابراهيم  السيد 
حي البرارك زنقة ج 20 ممر 10 رقم 1 

93102 الفنيدق املغرب
عنوانه)ا)  بركاش  سبيد  السيد 
الحي الجديد زنقة 44 رقم 3 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1811.
68I

CAF MAROC

SMOURDIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SMOURDIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMOURDIN
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات العناء و اشغال العناء.
زنقة واد   : عنوا  املقر االجتماعي 
اقامة كاسطيا الطابق   20 زيز الرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : وردين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وردين  محمد  السيد 
 90000 مسنانة  حي  جوهرة  حومة 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وردين  محمد  السيد 
 90000 مسنانة  حي  جوهرة  حومة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1812.

69I

ficogedek sarl au

MOLASER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

MOLASER SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق السفلي رقم 243 رياض 

وسال  01 وسال   - . مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOLASER SARL AU

وسيط،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال  السيارات،  أجزاء  بيع 

لوازم  بيع  العناء،  مواد  بيع  البامة، 

املكتب.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رياض   243 رقم  السفلي  بالطابق 

وسال  01 وسال   - . مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد الحسني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحسني عنوانه)ا) 
 . ازرو  الصعاب  راشد  سيدي  زنقة 

ازرو املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحسني عنوانه)ا) 
 . ازرو  الصعاب  راشد  سيدي  زنقة 

ازرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 941.

11I

STE FIDUKARS SARL

STE GEF TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE GEF TP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تكمي 

الجديد ترميكت  - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GEF TP

اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء.

تكمي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ورزازات   45000  - الجديد ترميكت  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة  السيد سالم وحدو :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد معارك  بنبلي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : السيد سالم وحدو 

100 درهم.

السيد معارك  بنبلي : 500 بقيمة 

100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سالم وحدو عنوانه)ا) دوار 
الخب كتاوة  45000 زاكورة املغرب.

عنوانه)ا)  بنبلي  معارك   السيد 

اقامة الفجر رقم 35 امال 2 بنسركاو 

45000 اكادير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سالم وحدو عنوانه)ا) دوار 
الخب كتاوة  45000 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 211.

13I

GEANT CONSEIL

WE QUEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

WE QUEST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االوازيس 2 رقم 344 الطابق الثالث 

املكتب 1 . االزدهار . مراكش. - 

40000 مراكش. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 WE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. QUEST
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتطوير وتنفيذ املواقع االلكترونية..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق الثالث   344 2 رقم  االوازيس 
 - مراكش.   . االزدهار   .  1 املكتب 

40000 مراكش. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسن العوزيدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العوزيدي  محسن  السيد 
عمارة  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا) 
 40000 مراكش.   4 الشقة  أ  االنوار 

مراكش. املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العوزيدي  محسن  السيد 
عمارة  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا) 
 40000 مراكش.   4 الشقة  أ  االنوار 

مراكش. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم -.

14I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DES BOISSONS
GAZEUSES DU SUD

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,10
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 SOCIETE DES BOISSONS

GAZEUSES DU SUD  شركة 
املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي - زنقة ريف -  - محج 

املقاومة  - 40000 مراكش  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3301

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم    2020 دجنبر   09 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  
زنقة   - »الحي الصناعي  للشركة من 
 40000  - محج املقاومة    -   - ريف 
مراكش  املغرب« إلى »الحي الصناعي 
 40000  - الصويرة  طريق   - ازلي 

مراكش   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120491.
15I

ACO CONSULTING

 SOCIETE CENTRALE DES
BOISSONS GAZEUSES

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,10
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 SOCIETE CENTRALE DES

BOISSONS GAZEUSES  شركة 
املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1،شارع 
أهل لغالم -  سيدي مومن -  تيط 

مليل  - 20100 الدارالعيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103195
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»1،شارع أهل لغالم -  سيدي مومن 
-  تيط مليل  - 20100 الدارالعيضاء 
 -  2 الكولي   »تجزئة  إلى  املغرب« 

 20210  - سيدي مبروف   12- رقم 
الدارالعيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163661.

16I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

RACHA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 RACHA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 55، 
زنقة طانطا  حي الوفاء 1 طريق 
صفرو فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RACHA IMPORT EXPORT
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
- استيراد و التصدير-  مبدات العناء 

التجارة البامة

 ،55 : رقم  عنوا  املقر االجتماعي 
طريق   1 الوفاء  حي  طانطا   زنقة 

صفرو فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد الفكري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفكري  رشيد  السيد 

موسكو روسيا 0 موسكو روسيا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفكري  رشيد  السيد 

موسكو روسيا 0 موسكو روسيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا1  بتاريخ 24 فبراير 2021 

تحت رقم 40311121004363.
11I

ACO CONSULTING

 SOCIETE NORD AFRICA
BOTTLING COMPANY

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,10
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 SOCIETE NORD AFRICA

BOTTLING COMPANY  شركة 
املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1،شارع 
أهل لغالم -  سيدي مومن -  تيط 

مليل - 20100 الدار العيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121133
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»1،شارع أهل لغالم -  سيدي مومن 
-  تيط مليل - 20100 الدار العيضاء 
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- رقم   2 إلى »تجزئة الكولي   املغرب« 

الدار   20210  - -12 سيدي مبروف 

العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163662.

18I

 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

»ERGO MARINA« اركو مارينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Me MOHAMED BENJELLOUN

BENKACEM NOTAIRE

 Résidence Tulipe 100 Bd Ain

 Taoujtat RDC Casablanca ،

20050، Casablanca Maroc

»ERGO MARINA« اركو مارينا 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء 108 زنقة بيير بارو  الدار 

العيضاء 20220 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491869

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ERGO« : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

MARINA« اركو مارينا.

غرض الشركة بإيجاز : -شراء اي 

عينية   حقوق  أو  عقارية  ممتلكات 

بغرض الكراء . 

غير  ممتلكات  أي  تأجير  أو  -أخذ 

منقولة. 

بأي  املساهمة  أو  تعادل  أو  بيع   -

ملكية عقارية أو حق ملكية. 

اوغير  املشاركة بصفة معاشرة   -
لها  التي  املقاوالت  في جميع  معاشرة 

نشاط مماثل او مرتعط. 
البمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املرتعطة  البقارات،  او  املنقوالت، 
معاشرة  غير  او  معاشرة  بصفة 
او  مماثلة  بصفة  الشركة  بموضوع 

مرتعطة .
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة بيير بارو  الدار   108 العيضاء 
العيضاء  الدار   20220 العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : السيد ريا  بوديى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد خالد بدرا  

بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   500  : بوديى  ريا   السيد 

100 درهم.
بقيمة   500  : السيد خالد بدرا  

100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوديى  ريا   السيد 
السفلي  الطابق  لوبوالرد  تجزئة   23
20220 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بدرا   خالد  السيد 
بلدية   83 اقامة حدائق املحيط رقم 
العيضاء  الدار  النواصر  بوعزة  دار 

21223 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بدرا   خالد  السيد 
بلدية   83 اقامة حدائق املحيط رقم 
العيضاء  الدار  النواصر  بوعزة  دار 

CASABLANCA 21223 املغرب
عنوانه)ا)  مقتدري  وفاء  السيدة 
23 تجزئة ريميني سيدي ععد الرحما  
 CASABLANCA  20240 العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161445.

80I

ائتمانية بيا  حنا 

املهدي غرفاني
إعال  متبدد القرارات

ائتمانية بيا  حنا 

عرصة ملباش طريق املستودع 

العلدي رقم 141 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

املهدي غرفاني »شركة  املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: التوارك  

بريمة رقم 11  - 4000 مراكش 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.82594

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع اصل تجاري

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع اصل تجاري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 1111389.

82I

STE AFFAIR OF THE WATER

 AFFAIR OF THE*

WATER*SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE AFFAIR OF THE WATER

شارع أحفير رقم 44 شققة 10 

الطابق الثالث وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

 AFFAIR OF THE WATER*SARL*
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

أحفير رقم44 شقة رقم10 طابق3 
وجدة 60000 وجدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18441
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.600.000«
 4.600.000« إلى  درهم«   961.200«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديو   مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 338.
84I

JIHA FIDUCIAIRE

 OUBENAY
 D’ALIMENTATION

GENERALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
 OUBENAY D’ALIMENTATION
GENERALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 294-292 
شارع املختار السو�سي الدشيرة  - 

86360 انزكا  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2403

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السو�سي  املختار  شارع   292-294«
الدشيرة  - 86360 انزكا  املغرب« إلى 
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 86360  - السو�سي  املختار  شارع 

انزكا   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بانزكا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 484.

86I

JIHA FIDUCIAIRE

 OUBENAY

 D’ALIMENTATION

GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

 OUBENAY D’ALIMENTATION

GENERALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 294-292 

شارع املختار السو�سي الدشيرة - 

86360 انزكا  املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2403

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   12 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بانزكا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 484.

81I

KHAYMAT ALLIANCE PRESTIGE SARL

 KHAYMAT ALLIANCE

PRESTIGE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 KHAYMAT ALLIANCE PRESTIGE

SARL

 BD HASSANI II LOT BERRADA

N°9-OUJDA وجدة، 60000، 

وجدة املغرب

 KHAYMAT ALLIANCE PRESTIGE

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BD وعنوا  مقرها اإلجتماعي

HASSANI II LOT BERRADA N°9-

OUJDA - 60000 وجدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20633

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   4.052.000«

 4.552.000« إلى  درهم«   500.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 333.

88I

إيزي & سعدي طرنسعور

إيزي & سبدي طرنسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إيزي & سعدي طرنسعور

مكتب رقم 28 الطابق الرابع مكتب 

الصفاء طريق صفرو موالي رشيد 

فا1 ، 30060، فا1 املغرب

إيزي & سعدي طرنسعور شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق الرابع مكتب الصفاء 

طريق صفرو موالي رشيد فا1 - 

30060 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إيزي & 

سعدي طرنسعور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم 28 الطابق الرابع مكتب الصفاء 

 - فا1  رشيد  موالي  صفرو  طريق 

30060 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق املصعاحي عنوانه)ا) 

129 ك2 تجزئة الحديقة تغات فا1 

30100 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق املصعاحي عنوانه)ا) 

129 ك2 تجزئة الحديقة تغات فا1 

30100 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 151.

90I

ALLEGEANCE CONSULTING

ABIL RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا  

و شارع لعنا  اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

ABIL RENT CAR SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الشاط 

زنقة 131 رقم 30 طنجة. - 90000 

طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ABIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RENT CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - طنجة.   30 رقم   131 الشاط زنقة 

90000 طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد إليا1 املزاني  :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
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السيد ععد الصمد الزاموم  :  50 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املزاني   إليا1  السيد 
30 طنجة  131 رقم  حي الشاط زنقة 

90000 طنجة  املغرب .
الزاموم   الصمد  ععد  السيد 
 86 عنوانه)ا) حي الحاج املختار زنقة 
رقم 1 طنجة  90000 طنجة  املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املزاني   إليا1  السيد 
30 طنجة  131 رقم  حي الشاط زنقة 

90000 طنجة  املغرب 
الزاموم   الصمد  ععد  السيد 
 86 عنوانه)ا) حي الحاج املختار زنقة 
رقم 1 طنجة  90000 طنجة  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239465.

91I

ZIPREST

ZIPREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZIPREST
 IMM C N 7 QUARTIER FRANCE
 3 CHAABA SAFI Residence al
Yasmine، 46000، SAFI MAROC
ZIPREST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 IMM C وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 N 7 Quartier France 3 chaaba
 Residence al yasmine  46000

 Safi Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11365
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIPREST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. Construction et travaux divers

 IMM C  : عنوا  املقر االجتماعي 

 N 7 Quartier France 3 chaaba

 Residence al yasmine  46000

. Safi Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 40.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة Ziad bachar  عنوانه)ا) 

  rue el yakout Sidi bouzid  ,11

. 46000 Safi  Maroc

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)    Ziad bachar السيد 

 rue el yakout hay Farah Sidi ,11

 bouzid 46000 Safi  Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت رقم 209.

92I

ALLEGEANCE CONSULTING

PTC IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا  

و شارع لعنا  اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

PTC IMMOBILIERE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2, شارع 

موالي ععد البزيز  - 90000 طنجة  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28999

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 يونيو 2011 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - شارع موالي ععد البزيز    ,2« من 

»شارع  إلى  املغرب«  طنجة    90000

ميموسا  قيسارية  يوسف  موالي 

 .  32 رقم  محل   األر�سي  الطابق  

طنجة  90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2011 تحت رقم 195681.

93I

OUED SIDE STORY

POLYMARRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار الطابق الخامس الشقة 33 

جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

POLYMARRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس عمارة جكار الطابق 

الخامس الشقة 33  - 40000 

مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POLYMARRA
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإنشاء وتشغيل املنشآت السياحية
إدارة وتسويق املنشآت السياحية

 شراء البقاروتنفيذ أشغال العناء 
55 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
محمد الخامس عمارة جكار الطابق 
 40000  -   33 الشقة  الخامس 

مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  MAP SOCIETE CIVILE : الشركة
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -.

وصفات ومواطن الشركاء :
 MAP SOCIETE الشركة 
 RUE DES 38-40 (عنوانه)ا CIVILE
 BOULANGERS 15005 PARIS

.FRANCE
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 AMZALLAG MARC السيد 
 RUE DES  11 عنوانه)ا)   JOSÉ

SUISSES 15014 PARIS FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم -.

94I

SOCIETE TECHNICAL RESEAU

TECHNICAL RESEAU SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE TECHNICAL RESEAU
18 شارع الزرقطوني  السبيدية ، 

63600، السبيدية املغرب
 TECHNICAL RESEAU SARL
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD 18 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 ZREKTOUNI-SAIDIA - 63600

السبيدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2505

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.411.000«

 1.111.000« إلى  درهم«   300.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2021 تحت رقم 268.

95I

NKH CONSULTING SARL

ECO-ASCENSEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

ECO-ASCENSEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 136 

الطابق  2  شقة 4  زنقة القاهرة 

كوماطراف تمارة تمارة 12000 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132155 /  318

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ECO-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ASCENSEUR
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة املصاعد.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 136 
القاهرة  زنقة    4 شقة    2 الطابق  
12000 تمارة  كوماطراف تمارة تمارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : السيد ععدهللا ععدالدائم 
حصة بقيمة 80.000 درهم للحصة .
ععدالدائم  ععدالرحيم  السيد 
درهم   20.000 حصة بقيمة   200   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدائم  غعد  ععدهللا  السيد 
عنوانه)ا) دوار بناصر الجنوبي  لرقم 

948 تمارة 12000 تمارة املغرب.
ععدالدائم  ععدالرحيم  السيد 
الجنوبي   بناصر  دواردوار  عنوانه)ا) 
لرقم 948 تمارة 12000 تمارة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدائم  ععد  ععدهللا  السيد 
دوار بناصر الجنوبي لرقم  عنوانه)ا) 

948 تمارة 12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 8042.
96I

ESPACE SAHMOUDI

ESPACE SAHMOUDI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ESPACE SAHMOUDI
 15RUE NARJIS LOT EL AMRI

DEM وجدة، 60000، وجدة املغرب
 ESPACE SAHMOUDI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 15RUE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 NARJISS LOT EL AMRI DEM

وجدة 60000 وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28463

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.500.000«
 4.600.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 336.
91I

LE PUBLICATEUR LEGAL

FISKA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار العيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار العيظاء، 20450، 

الدار العيظاء املغرب
FISKA IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
األول رقم 8 - 20500 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
455495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FISKA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير- البقارات.
13 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
الدارالعيضاء   20500  -  8 األول رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد هللا سخي هللا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا   سخي  هللا  ععد  السيد 
التمديد   حي   122 رقم  عنوانه)ا) 

20100 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا   سخي  هللا  ععد  السيد 
التمديد   حي   122 رقم  عنوانه)ا) 

20100 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 129488.

99I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

KREATECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 151
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
KREATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

تطوا  - 10010 الرباط - املغرب - 

10020 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

149845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KREATECH

غرض الشركة بإيجاز : املبلومات, 

تكنولوجيا  واستشارات  االتصاالت 

املبلومات.
زنقة   12  : عنوا  املقر االجتماعي 

 - املغرب   - الرباط   10010  - تطوا  

10020 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اجعيلو محمد  :  60 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد التفراتي  امي  :  40 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اجعيلو محمد   السيد 

 ,06 38, شفة  تجزئة بلقا�سي, عمارة 

سال   11000 سال   - االقوا1  خارج 

املغرب.

عنوانه)ا)  امي   التفراتي   السيد 
 - حسا    ,9 شقة  فكيك,  زنقة   ,10

الرباط  10020 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امي   التفراتي   السيد 
 - حسا    ,9 شقة  فكيك,  زنقة   ,10

الرباط  10020 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 2103.

100I

Fiduciaire ibn khaldoune

S.K.B NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 

برشيد املغرب

S.K.B NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بي�سي 8/1  - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 S.K.B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،االنوكس  في أعمال نجارة األملنيوم 

والزجاج.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بي�سي 1/8  - 26100 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البرجي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البرجي  محمد  السيد 
 301 عمارة   25 م 1  االزهر  تجزئة 
الدار   20220 االلفة    12 شقة 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  البرجي  محمد  السيد 
 301 عمارة   25 م 1  االزهر  تجزئة 
الدار   20220 االلفة    12 شقة 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 266.

101I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CPS WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فا1 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
CPS WORK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بالص 

ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة 
بتهوفن 2 الطابق الثالث 82  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113389

 11 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 CPS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORK

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والرقمية واملبلومات

 التسويق عبر الهاتف  

الوظائف اإلدارية البامة 

خارجية  بمصادر  االستبانة 

بتكنولوجيا  املتبلقة  للبمليات 

املبلومات..

بالص   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة 

بتهوفن 2 الطابق الثالث 82  - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 BERNARDY ROMAIN السيد 

حصة   ROGER BERNARD :  100

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 BERNARDY ROMAIN السيد 

 RUE (عنوانه)ا ROGER BERNARD

 DES DOMINICAINS 12  54000

.NANCY FRANCE

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BERNARDY ROMAIN السيد 

 RUE (عنوانه)ا ROGER BERNARD

 DES DOMINICAINS 12    54000

NANCY FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1114.

102I
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موثق

EROS CALL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
141، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
EROS CALL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طنجة 
ساحة ابراهيم الروداني، زنقة 

الصينا، اثامة بتهوفن 2، الطابق 
الثالث رقم 82. - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112809
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 EROS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CALL SARL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداء و الخدمات عبر الهاتف..
طنجة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة  الروداني،  ابراهيم  ساحة 
الطابق   ،2 بتهوفن  اثامة  الصينا، 
طنجة   90000  -  .82 رقم  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 25   : السيدة سارة فاكس عادل 

حصة بقيمة 2.500 درهم للحصة .
السيدة سراب حلوفي  :  25 حصة 

بقيمة 2.500 درهم للحصة .
السيد طارق خلفاوي :  25 حصة 

بقيمة 2.500 درهم للحصة .
السيد أشرف الحمري :  25 حصة 

بقيمة 2.500 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عادل  فاكس  سارة  السيدة 

سيد  اقامة  موزار  بالص  عنوانه)ا) 
 90000  3 رقم   ،6 الطابق  قطب 

طنجة  املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة سراب حلوفي  

 03 السفلي   03 رقم  امازور  اقامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  خلفاوي  طارق  السيد 
حي الرباط شارع النصر ممر 15 رقم 

21 املضيق 93200 املضيق املغرب.

السيد أشرف الحمري عنوانه)ا) 
 11 رقم  الشجرة  زنقة  القد1، 

93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عادل  فاكس  سارة  السيدة 

سيد  اقامة  موزار  بالص  عنوانه)ا) 
 90000  3 رقم   ،6 الطابق  قطب 

طنجة  املغرب

عنوانه)ا)  السيدة سراب حلوفي  

 03 السفلي   03 رقم  امازور  اقامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  خلفاوي  طارق  السيد 
حي الرباط شارع النصر ممر 15 رقم 

21 املضيق 93200 املضيق املغرب

السيد أشرف الحمري عنوانه)ا) 
 11 رقم  الشجرة  زنقة  القد1، 

93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1322.

103I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE CLUB MASTER›S FF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE CLUB MASTER›S FF شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

14 قيسارية التلمساني زنقة ععا1 

التازي و عمر املختار - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLUB MASTER’S FF

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى  الخدمات-  لاللباب-تقديم 

االنترنت

والفباليات  املؤتمرات  -تنظيم 

االستقعال  وحفالت  والندوات 

وتمثيل  واملوسيقى  واملسرح  واملآدب 

أو  الوطنية  والجمبيات  الشركات 

األجنبية في جميع املجاالت والخدمات 

؛ املهرجانات والفباليات.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

زنقة  التلمساني  قيسارية   14 رقم 

ععا1 التازي و عمر املختار - 30000 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرحالي  الغفور  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحالي  الغفور  ععد  السيد 
البزيز  ععد  شارع   31 عنوانه)ا) 
30000 فا1  3 م.ج  بوطالب الشقة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحالي  الغفور  ععد  السيد 
البزيز  ععد  شارع   31 عنوانه)ا) 
30000 فا1  3 م.ج  بوطالب الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 840.

104I

segex

MAGHREB INVEST GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 MAGHREB INVEST GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 28 شارع سا  لويس 
طريق عي  شقف فا1 - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGHREB INVEST GROUP

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء و أشغال مختلفة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االول رقم 28 شارع سا  لويس طريق 

فا1   30000  - فا1  شقف  عي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسن ابن ععو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن ابن ععو عنوانه)ا) 

تاونات  القرية  ععو  بن  اوالد  دوار 

34000 تاونات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن ابن ععو عنوانه)ا) 

تاونات  القرية  ععو  بن  اوالد  دوار 

34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 808.

105I

QUALICIA CONSULTING

STE SOYAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE SOYAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
سيليكت الطابق الخامس مكتب 
رقم 10 املدينة الجديدة مكنا1 - 

50000 مكنا1 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66405

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 04 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الخامس  الطابق  سيليكت  »اقامة 
الجديدة  املدينة   10 رقم  مكتب 
املغرب«  مكنا1   50000  - مكنا1 
بنيس  تجزئة   49 رقم   »متجر1  إلى 
محمدية زواغة فا1  - 30000 فا1  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 881.
106I

RSM Morocco

TOUBRE توبري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

RSM Morocco
 Boulevard de la Corniche ,65
 Résidence le Yacht, Imm A ،
20100، Casablanca Maroc
TOUBRE توبري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 211 شارع 

ابراهيم الروضاني سكن الفتح 
الدور االول رقم 3 - 20200 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1339

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2019 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.264.000«
 1.864.000« إلى  درهم«   600.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161499.

108I

RSM Morocco

TOUBRE توبري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

RSM Morocco

 Boulevard de la Corniche ,65

 Résidence le Yacht, Imm A ،

20100، Casablanca Maroc

TOUBRE توبري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 211 شارع 

ابراهيم الروضاني سكن الفتح 

الدور االول رقم 3 - 20200 الدار 

العيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1339

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2019 دجنبر   31 في  املؤرخ 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   184.000« قدره 

»1.864.000 درهم« إلى »1.080.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161499.

109I

RSM Morocco

TOUBRE توبري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

RSM Morocco

 Boulevard de la Corniche ,65

 Résidence le Yacht, Imm A ،

20100، Casablanca Maroc

TOUBRE توبري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 211 
شارع ابراهيم الروضاني سكن 

الفتح الدور االول رقم 3 211 شارع 
ابراهيم الروضاني سكن الفتح 
الدور االول رقم 3 20200 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1340

البام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 22 يناير  اإلستثنائي املؤرخ في 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   600.000« قدره 
»1.080.000 درهم« إلى »1.680.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161500.

110I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

BLUE BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفارا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

BLUE BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
بيتهوفن إقامة حياة رقم 1 - . طنجة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21241

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البلي   ععد  )ة)  السيد  تفويت 
100 حصة اجتماعية من  بوخريص 
)ة)  السيد  150 حصة لفائدة   أصل 
فبراير   02 بتاريخ  بوخريص  محمد  

.2021
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239633.

111I

segex

 GROUPE BARNAT

ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

 GROUPE BARNAT ISTITMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

ععد الكريم بن اجلو  شقة 12 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE BARNAT ISTITMAR

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء و أشغال مختلفة.
زنقة   16  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععد الكريم بن اجلو  شقة 12 فا1 

- 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة فاطنة  برناط    :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برناط  فاطنة  السيدة 
تاونات  القرية  ععو  بن  اوالد  حي 

34000 تاونات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برناط  فاطنة  السيدة 
تاونات  القرية  ععو  بن  اوالد  حي 

34000 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 809.

112I

SOLUCIA EXPERTISE

TIDE MARITIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
TIDE MARITIME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املباريف الدار العيضاء 20330 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 491941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TIDE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARITIME

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستشارة في النقل العحري.
 11 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

املباريف الدار العيضاء 20330 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ملعاركي  مباد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملعاركي  مباد  السيد 
 4 رقم   12 عمارة  االرجوا   زنقة 

الدار   20330 العيضاء  الراحة  حي 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملعاركي  مباد  السيد 
 4 رقم   12 عمارة  االرجوا   زنقة 

الدار   20330 العيضاء  الراحة  حي 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161566.

113I

FIGENOUV

STE YOUBIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا1 املغرب

STE YOUBIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 42 حي بوجدي توالل - 50040 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUBIMA

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنباش البقاري -2 اشغال مختلفة 

واشغال العناء -3 ايجار وكراء االالت 

الصناعية.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 50040  - 42 حي بوجدي توالل  رقم 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : امعارك  املغراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اليوبي ادريس :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املغراوي امعارك عنوانه)ا) 

23 حي بوجدي توالل 50040 مكنا1 

املغرب.

عنوانه)ا)  ادريس  اليوبي  السيد 
املصلى   1 الطابق   22 زنقة   33 رقم 

فتح الزهر 50010 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املغراوي امعارك عنوانه)ا) 

23 حي بوجدي توالل 50040 مكنا1 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 948.

114I

mohammed boumzebra

BRADIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BRADIA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني تجزئة السنابل فوق وكالة 

القرض الفالحي براديا - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4493

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  01 فبراير  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   BRADIA CAR الوحيد  الشريك 

درهم   500.000,00 رأسمالها  معلغ 

الطابق  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

وكالة  فوق  السنابل  تجزئة  الثاني 

 23200  - براديا  الفالحي  القرض 

 : الفقيه بن صالح املغرب نتيجة ل 

بسبب االزمة االقتصادية .

و حدد مقر التصفية ب الطابق 

وكالة  فوق  السنابل  تجزئة  الثاني 

 23200  - براديا  الفالحي  القرض 

الفقيه بن صالح املغرب. 

و عي :

امزيا  و  ععد الواحد   السيد)ة) 

 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية 
الطابق الثاني تجزئة السنابل فوق   :

وكالة القرض الفالحي براديا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

23 فبراير 2021 تحت رقم 10/2021.

115I

A&O

BACHIR EXCELLENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار العيضاء املغرب

BACHIR EXCELLENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

11 يناير الطابق 1 الشقة 169 الدار 

العيضاء - 20000 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BACHIR EXCELLENCE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد الغذائية.

15 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
11 يناير الطابق 1 الشقة 169 الدار 
العيضاء  الدار   20000  - العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الغلمي  مسير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مسير الغلمي عنوانه)ا) حي 
 111 2 رقم  1 زنقة  دوما ، املجموعة 
سيدي مومن الدار العيضاء  20000 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مسير الغلمي عنوانه)ا) حي 
 111 2 رقم  1 زنقة  دوما ، املجموعة 
سيدي مومن الدار العيضاء  20000 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166961.

116I

STE FACILITY.CASH 

STE LAHRAKI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE LAHRAKI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي ملك حيضر حي اوالد 
حموسة جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1823

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الطابق السفلي ملك حيضر حي اوالد 

حموسة جرسيف - 35100 جرسيف 

»الطابق السفلي تجزئة  إلى  املغرب« 

البرنيشية رقم 55 جرسيف - 35100 

جرسيف  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1009.

111I

SOCIETE RKF CONSULTING

INASAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،

30000، FES MAROC

INASAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 81 

بوعماير مكنا1 - 30000 مكنا1 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42969

البام  الجمع  بمقت�سى 

 2019 23 دجنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

رأسمالها  معلغ    INASAD املحدودة 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

 - مكنا1  بوعماير   81 اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكنا1   30000

حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 81 مجمع 

مكنا1   30000  - مكنا1  بوعماير 

املغرب. 
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و عي :
السيد)ة)  سبد  بن ععد الكريم و 
 villa 3 zkt 2 vn meknes (عنوانه)ا
)ة)  30000 مكنا1 املغرب كمصفي 

للشركة.
بكار  عواطف   السيد)ة)  
 n66 rue 7 fasia عنوانه)ا)  و 
 mabrouka L meknes 30000
مكنا1 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 81.

118I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PROMEDSTORE IMAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 PROMEDSTORE IMAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 203 شارع 
أنوال مركز أنوال مدخل ب الطابق 
1 شقة 4 - 20390 الدار العيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1281

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 دجنبر 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
أنوال  مركز  أنوال  شارع   203« من 
مدخل ب الطابق 1 شقة 4 - 20390 
»طريق  إلى  املغرب«  العيضاء  الدار 
 ،103 ب   ،6 رقم   ،3 زنقة  الوازيس، 
20280 الدار العيضاء    - حي الوازيس 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161524.

119I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PROMEDSTORE IMAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 PROMEDSTORE IMAGING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

الوازيس، زنقة 3، رقم 6، ب 103، 

حي الوازيس - 20280 الدار العيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1281

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161524.

120I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE GLOBAL SPARE PARTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السبديي  عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكنا1 

املغرب

 STE GLOBAL SPARE PARTS

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اسماعيلية 

1 زنقة 2 رقم 34 - 50000 مكنا1 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29613

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 11 أبريل 2018 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  34 رقم   2 زنقة   1 »اسماعيلية 

»تجزئة  إلى  مكنا1 املغرب«   50000

التنمية رقم 66 الحي الصناعي سيدي 

بوزكري  - 50000 مكنا1  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 984.

121I

ديوا  األستاذ صالح الدين الشنقيطي

رينطال أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا  األستاذ صالح الدين 

الشنقيطي

41 شارع الحسن الثاني، الطابق 

الثاني ، 20600، الدار العيضاء 

املغرب
رينطال أنفيست  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 تجزئة 

بدر الخير، القطب الصناعي، 

ليساسفة  - 20190 الــدار العيضــاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491911

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : رينطال 

أنفيست .

غرض الشركة بإيجاز :  

تأجير  االستغالل،  العيع،  الشراء، 

جميع األمالك املنقولة وغير املنقولة.

البقاري،  اإلنباش  عمليات  كل 

املعاني،  تشييد  تدعيم  خاصة  

الخشب  نجارة  السعاكة،  الكهرباء، 

الزجاج،  الصعاغة،  األملونيوم،  و 

بالط أر�سي و تصنيع منتجات العناء 

األلواح  مثل  الثانوية  واملنتجات 

الخشبية واألرضيات وأعمال الطوب،

و عموما جميع البمليات التجارية 

الفالحية،   – الصناعية   – املالية  و 

املرتعطة  البقارية   غير  و  البقارية 

كليا  أو غير معاشرة،  بصفة معاشرة 

سعق  التي  األغراض  بأحد  جزئيا  أو 

مرتعط  غرض  أي  أو  سالفا  ذكرها 

تطوير  في  يساهم  أ   شأنه  من  بها 

الشركة.

تجزئة   5  : عنوا  املقر االجتماعي 

الصناعي،  القطب  الخير،  بدر 

الــدار العيضــاء   20190  - ليساسفة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : انصيري  بلبيد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500 الشركة أطريجا اينفيست :  

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انصيري  بلبيد  السيد 

 563 رقم  اسال   النسيم  تجزئة 

20190 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
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اينفيست  أطريجا  الشركة 

البعا1،  أبو  زنقة   23 عنوانه)ا)   

الطابق الثاني، شقة 5، حي بوركو ، 

أنفا   20600 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  انصيري  بلبيد  السيد 

  563 رقم  اسال   النسيم  تجزئة 

20190 الدار العيضاء املغرب

عنوانه)ا)  رمحا   تورية  السيدة 

20110 الدار  19 شارع كينيدي انفا 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161540.

122I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOKHTABAR ALHAYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

51 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

MOKHTABAR ALHAYAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 4 

عمارة ايما  زنقة ابن تومرت كليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOKHTABAR ALHAYAT
مختبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحليالت الطعية.
 4 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - عمارة ايما  زنقة ابن تومرت كليز 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عاللي  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عاللي  أسماء  السيدة 
شارع يبقوب املنصور اقامة جميلة 
زنقة خالد بن الوليد جليز   10 رقم 

40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عاللي  أسماء  السيدة 
شارع يبقوب املنصور اقامة جميلة 
زنقة خالد بن الوليد جليز   10 رقم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120991.

123I

ALLEGEANCE CONSULTING

RAMTEC SERVICE SARL AU
إعال  متبدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا  
و شارع لعنا  اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
  RAMTEC SERVICE SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة الخضراء رقم 5 عمارة سفير 
مكتب رقم 5 طنجة . - 90000 

طنجة  املغرب .

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51241

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

االجتماعي  املقر  تثبيت  رقم  قرار 

تثبيت املقر  الذي ينص على مايلي:   :

الخضراء  املسيرة  شارع   : االجتماعي 

رقم 5 عمارة سفير مكتب رقم طنجة 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تثبيت املقر االجتماعي : شارع املسيرة 

عمارة سفير مكتب   5 رقم  الخضراء 

رقم 5 طنجة             

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239320.

124I

FIDUCIAIREJAD

INJAD DESIGN sarl au

إعال  متبدد القرارات

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 21 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  مسير جديد

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ملك  الشركة   رأسمال   100.000

للسيدة مريم أنفور

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مريم  للسيدة  ملك  حصة    1000

انفور

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

السيدة مريم أنفور الحاملة لعطاقة 

  EE316339 رقم  الوطنية  التبريف 

تعبا الستقالة  للشركة  جديد  مسير 

املسير

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 

السيدة مريم انفور الحاملة لعطاقة 

هي   EE316339 الوطنية  التبريف 

البقود  جميع  توقيع  لها  املخول 

الخاصة بالشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120813.

125I

ديوا  األستاذ صالح الدين الشنقيطي

أطريجا أوفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا  األستاذ صالح الدين 

الشنقيطي

41 شارع الحسن الثاني، الطابق 

الثاني ، 20600، الدار العيضاء 

املغرب

أطريجا أوفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

أبو البعا1، الطابق الثاني، شقة 

5، حي بوركو ، أنفا - 21000 الــدار 

العيضــاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491919

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أطريجا 

أوفيس.
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اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

عمليات  كل  عموما،  البقاري 

اإلنباش البقاري التي تدخل في إطار 

 11 بتاريخ   1  –  85100 رقم  ظهير 

غشت 1985، كما تم تغييره و تتميمه 

بنصوص الحقة بتطعيق القانو  رقم 

لتشجيع  تدابير  وضع  الذي   85-15

االستثمار البقاري.

البقاري،  اإلنباش  عمليات  كل   

املعاني،  تشييد  تدعيم  خاصة  

الخشب  نجارة  السعاكة،  الكهرباء، 

الزجاج،  الصعاغة،  األملونيوم،  و 

بالط أر�سي و تصنيع منتجات العناء 

األلواح  مثل  الثانوية  واملنتجات 

الخشبية واألرضيات

وأعمال الطوب،

و عموما جميع البمليات التجارية 

الفالحية،   – الصناعية   – املالية  و 

املرتعطة  البقارية   غير  و  البقارية 

كليا  أو غير معاشرة،  بصفة معاشرة 

سعق  التي  األغراض  بأحد  جزئيا  أو 

مرتعط  غرض  أي  أو  سالفا  ذكرها 

تطوير  في  يساهم  أ   شأنه  من  بها 

الشركة.

زنقة   23  : عنوا  املقر االجتماعي 

شقة  الثاني،  الطابق  البعا1،  أبو 

21000 الــدار  5، حي بوركو ، أنفا - 

العيضــاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 999   : الشركة أطريجا اينفست 

حصة بقيمة 99.900 درهم للحصة .

1 حصة    : السيدة تورية رمحا  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رمحا   تورية  السيدة 

20110 الدار  19 شارع كينيدي انفا 

العيضاء املغرب.

اينفيست  أطريجا  الشركة 
البعا1،  أبو  زنقة   23 عنوانه)ا)   

الطابق الثاني، شقة 5، حي بوركو ، 

أنفا   21000 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رمحا   تورية  السيدة 

20110 الدار  19 شارع كينيدي انفا 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161464.

126I

موثق

 AZUL IMMOBILIER SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

141، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

 AZUL IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 50، زاوية 

شارع بيتهوفن و زنقة بغداد، إقامة 

املروة 3، بلوك C، متجر رقم 59، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51215

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال املرابط  )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

امحمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

شبيبي بتاريخ 23 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1845.

121I

مستأمنة مو مني

STE COMPLEXE ISTANBUL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مستأمنة مو مني

رقم 134 الطابق 2 شقة2 اقامة 

يوسف شارع موالي ععد هللا 

تاوريرت ، 65800، تاوريرت املغرب

  STE COMPLEXE ISTANBUL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي علي الشريف - 65800 

تاوريرت املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يناير   21 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 28/2021.

128I

ديوا  األستاذة أسماء خوالني حسني

شركة تغاث سكن

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوا  األستاذة أسماء خوالني 

حسني

شارع السالوي، إقامة النخيل، 

الطابق األول، رقم 1 ، 30000، 

فا1 املغرب

شركة تغاث سكن  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
1، قطبة رقم 320A، تجزئة املنتزه 
3، طريق مكنا1 - 30000 فا1 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49849

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،320A رقم  قطبة   ،1 رقم  »متجر 
 - مكنا1  طريق   ،3 املنتزه  تجزئة 
30000 فا1 املغرب« إلى »متجر رقم 
املنتزه  تجزئة   ،88A رقم  قطبة   ،4
فا1    30000  - مكنا1  طريق   ،2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 825.
129I

TRACOMPT

 ENTREPRISE EL
BOUQFAOUI SARL

إعال  متبدد القرارات

TRACOMPT
 BOULEVARD HASSAN II N°71
 BENSLIMANE BENSLIMANE،
13000، BENSLIMANE MAROC
 ENTREPRISE EL BOUQFAOUI

SARL  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

 HAY :وعنوا  مقرها االجتماعي
 OTHMANE N° 90 BOUZNIKA -

.13000 BOUZNIKA MAROC
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.531

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
 CESSION DE PARTS DE مايلي: 
 MR HIMDAOUI RABIE DE
 100 PARTS A MR MOULAY EL

 MAHDI BOUQFA
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على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

 DEMISSION DE MR مايلي: 

 ABDERRAHIM BOUQFA DE LA

 GERANCE

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

 NOMINATION MR مايلي: 

 MOULAY EL MAHDI BOUQFA

 COMME GERANT

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

 NOMINATION DE GERANT

بند رقم 01: الذي ينص على مايلي: 

 MODIFICATION DES PARTS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  سليما   بب   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 92.

130I

موثق

 CABALLERO RESTAURANT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

موثق

141، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

 CABALLERO RESTAURANT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 50، زاوية 

شارع بيتهوفن و زنقة بغداد، إقامة 

املروة 3، بلوك C، متجر رقم 58، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15881

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال املرابط  )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

امحمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

شبيبي بتاريخ 23 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1844.

131I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

IBN ZOUHAYR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

IBN ZOUHAYR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

4 الطابق الثاني رقم 1466 مرجا  

2   - 50050 مكنا1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 IBN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZOUHAYR

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو أشغال العناء.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة رقم 

4 الطابق الثاني رقم 1466 مرجا  2   

- 50050 مكنا1  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : رحموني   الكريم  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رحموني    الكريم  ععد  السيد 

 3 مرجا   حي   433 رقم  عنوانه)ا) 

50050 مكنا1  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

رحموني    الكريم  ععد  السيد 

  3 مرجا   حي   433 رقم  عنوانه)ا) 

50050 مكنا1  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1018.

132I

MATCOMPTA SNC

JIBRIL YASSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

JIBRIL YASSINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 JIBRIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.YASSINE

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للعضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 

 90000  -  9 3 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ياسي   احني   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احني  ياسي  عنوانه)ا) بني 

شيكر املركز الناظور 62000 الناظور 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احني  ياسي  عنوانه)ا) بني 

شيكر املركز الناظور 62000 الناظور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1932.

133I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ECOMPROG
إعال  متبدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
51 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
ECOMPROG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار الطابق 
الخامس شقة رقم 33 كليز - 40000 

مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.104021

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   08 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
)250 حصة اجتماعية) التي تمتلكها 
في   »  BUSDEV (SARL(  « شركة 
 »  ECOMPROG (SARL(  « شركة 

لفائدة السيد صالح الدين بولحي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من   للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
العارودي  حمزة  السيد  استقالة 
بولحي  الدين  صالح  السيد  وتبيي  

مسير وحيد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  بدو   و  منفصل  و  فردي 

للسيد صالح الدين بولحي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تبديل املواد 6, 1 و 13 

من القانو  األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120992.
134I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

TOUGGANT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 NCCF »NET CONSEIL

 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL

 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN

 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC

 TOUGGANT CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 464 حي 

الوحدة البالية املحمدية - 28830 

املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25111

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حي الوحدة البالية املحمدية   464«

إلى  املغرب«  املحمدية   28830  -

  1 شقة   1 طابق  زهور  امال   46«

البالية املحمدية - 28830 املحمدية  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 411.

135I

Audimi

PAINSPECIAUX
إعال  متبدد القرارات

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

PAINSPECIAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

طارق بن زياد ، إقامة الخيزورا  4 ، 

تجزئة 3 ، عمارة أ ، متجر 2 - تمارة - 

12000 تمارة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.131151

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   1 و   6 املادتي   تبديل 

حصص   عشرة  نقل  ببد  األسا�سي 

 - العورقادي  سمير  للسيد  مملوكة 

سليمة  السيدة  لصالح  السبداني 

كدا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ذات  شركة  من  الشركة   تحويل 

ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة مع مساهم وحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تبديل املادة 13 من النظام األسا�سي 

ذات  الشركة  مديري  استقالة  ببد 

السيدة سليمة  املسؤولية املحدودة. 

 - العورقادي  سمير  والسيد  كدا 

السبداني

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

كدا هي الشريكة و  السيدة سليمة  

غير  ملدة  للشركة  الوحيدة   املديرة 

محدودة.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

املوافقة على النظام األسا�سي  مايلي: 

الجديد في شكل شركة ذات مسئولية 

محدودة بمساهم واحد فقط

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيدة سليمة كدا للشركة   قدمت  

ألف  مائة  بمعلغ  نقدية:  مساهمة 

)100.000،00) درهم.

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأ1 املال بمعلغ  مائة  ألف 
وهي مقسمة  درهم.   (100.000،00(
اجتماعية   حصة    (1000( ألف  إلى 
 ، للحصة  درهم   (100( مائة  بقيمة 
ومخصصة   1000 إلى   1 مرقمة من 

بالكامل للسيدة سليمة كدا.
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
)مغربية  كدا  السيدة سليمة  مايلي: 
 ،1982/05/04 مواليد  الجنسية، 
املقيمة في عمارة W ،  رقم 12 ، اقامة 
البركة ، مجمع الغرفة ، شارع الحسن 
للعطاقة  وحاملة  تمارة،   - األول 
هي   ،(BJ317950 رقم  الوطنية  
للشركة  الوحيدة  والشريكة  املديرة 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5010.
136I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

KISSAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركا  املغرب

KISSAMI CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
املسيرة و زنقة واد درعة حي املسيرة 

بركا  - 63300 بركا  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3185

البام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 26 فبراير  اإلستثنائياملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
معلغ    KISSAMI CAR املحدودة 
وعنوا   درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة املسيرة 
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 - و زنقة واد درعة حي املسيرة بركا  

63300 بركا  املغرب نتيجة ل : الحل 

املسيق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة 

املسيرة و زنقة واد درعة حي املسيرة 

بركا  - 63300 املغرب بركا . 

و عي :

السيد)ة) عزيز  حوزي و عنوانه)ا) 

بلجيكا  غوا  شالي   1082 بلجيكا 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2020 تحت رقم 355/2020.

131I

STE OVADA SARL AU

 STE ASWAN TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif املغرب

 STE ASWAN TRANSPORT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

الفياللي حي النكد  - 35100 

جرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.853

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبر   03 املؤرخ في 

 STE ASWAN TRANSPORT SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد معلغ رأسمالها 

100.000 درهم.

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة   

الفياللي حي النكد  - 35100 جرسيف 

أي  وجود  عدم  ل-  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري ..

و عي :

السيد)ة) ععدالرحما    لحرش  و 

عنوانه)ا) جرسيف 35100 جرسيف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

تجزئة  وفي   2020 نونبر   03 بتاريخ 

الفياللي حي النكد  - 35100 جرسيف 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1003/2021.

138I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 SOCIETE 
IBNELMOQADDEM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE IBNELMOQADDEM 

TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

سفلي, دوار اوالد بن طلحة االوداية 

مكس موالي يبقوب فا1 - 36125 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IBNELMOQADDEM

.TRANS

نقل   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال   ، بالسيارة   املسافرين 

املختلفة للعناء.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

دوار اوالد بن طلحة االوداية  سفلي, 

 36125  - مكس موالي يبقوب فا1 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الكريم  ععد  املقدم  ابن  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  ععد  املقدم  ابن  السيد 

طلحة  بن  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

فا1  يبقوب  االوداية مكس موالي 

36125 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  ععد  املقدم  ابن  السيد 

طلحة  بن  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

فا1  يبقوب  االوداية مكس موالي 

36125 فا1 املغرب

الغفور  ععد  العيدري  السيد 

طلحة  بن  اوالد  دوار  ب  عنوانه)ا) 

االوداية فا1 36125 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 534.

139I

CECOGEL / SARL

JIHANE TOURS
إعال  متبدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

JIHANE TOURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: وجدة، 

تجزئة السبادة زنقة زهور رقم 01. - 

60000 وجدة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31883

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   18 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص االجتماعية بقيمة 

1000 حصة من السيد بنبودة عزوز 

و السيدة منصوري حكيمة الى السيد 

عي�سى ايشوش

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

استقالة السيد بنبودة عزوز  مايلي: 

والسيدة منصوري حكيمة وتسمية 

السيد عي�سى ايشوش بصفته املسير 

الوحيد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

6-7

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

36

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

القانو  األسا�سي للشركة.
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بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

القانو  األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 620.

140I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

SDF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركا  املغرب

SDF TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

تاوريرت ممر 14 حي ملوية بركا  - 

63300 بركا  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2631

البام  الجمع  بمقت�سى 

 2020 08 دجنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

معلغ    SDF TRANSPORT املحدودة 

درهم وعنوا    1.400.000 رأسمالها 

تاوريرت  زنقة   26 اإلجتماعي  مقرها 

 63300  - بركا   حي ملوية   14 ممر 

بركا  املغرب نتيجة ل : الحل املسعق 

للشركة.

زنقة   26 و حدد مقر التصفية ب 

 - حي ملوية بركا    14 تاوريرت ممر 

63300 بركا  املغرب. 

و عي :

و  دربالي  مختار   السيد)ة) 

14 حي  زنقة تاوريرت ممر  عنوانه)ا) 

املغرب  بركا    63300 بركا   ملوية 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 544/2020.

141I

DISTRIBUTION DINA SARL AU

TRANS MANIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANS MANIMAR SARL AU
رقم 33 زنقة ععدالكريم الخطابي ، 
إقامة املنار ، 30000، فا1 املغرب
TRANS MANIMAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

110 الطابق السفلي شقة رقم 2 
شارع ليليا1 حي الوفاء  - 28810 

املحمدية املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MANIMAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع - تجارة - أعمال مختلفة..
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 2 رقم  شقة  السفلي  الطابق   110
 28810  - شارع ليليا1 حي الوفاء  

املحمدية املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مراقب  السيدة شيماء 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

مراقب عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
ععدهللا  سيدي  جاجوين  مدشر 
مكنا1   50000 زرهو   الخياط 

املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مراقب عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
ععدهللا  سيدي  جاجوين  مدشر 
مكنا1   50000 زرهو   الخياط 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

شتنبر 2020 تحت رقم 1111.
142I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » BELBRIK SERVICE«
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »1« رقم 
32 ، 40000، مراكش املغرب

 Sté » BELBRIK SERVICE« SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل في 

الكتبية 3 رقم 4 العديع 2 أمرشيش  
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Sté »  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BELBRIK SERVICE« SARL AU
: - صاحب  غرض الشركة بإيجاز 

محل لألكالت السريبة )سناك)
-مقاول في إدارة الخدمات,تقديم 
وفي  الرياضية  األحداث  في  الوجعات 

حصص تصوير األفالم..
محل في   : عنوا  املقر االجتماعي 
أمرشيش    2 العديع   4 رقم   3 الكتبية 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أنس بلبريك :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ح  السيد أنس بلبريك عنوانه)ا)  
 40000  831 الرقم   04 الوحدة  م 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ح  السيد أنس بلبريك عنوانه)ا)  
 40000  831 الرقم   04 الوحدة  م 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 115119.
143I

موثق

BATIS SANTE IMMO
إعال  متبدد القرارات

موثق
1 شارع املبتمد ابن ععاد إقامة ابن 
الخطيب بلوك أ الطابق األول رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
BATIS SANTE IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: طنجة 

فال فلوري زنقة فيصل ابن ععد 

البزيز عمارة 11 رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.113421

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
معلغ  إلى  السركة  املال  رأ1  زيادة 

4100.000.00 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

كاحد  فاضل  ثريا  السيدة  استقالة 

املسيريي 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد جمال الدين علي مسيرا 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اململوكة  الشركة  اسهم  جميع  بيع 

والسيد  الدين  جمال  علي  للسيد 

السيدة  لصالح  كسكس  حسا  

سباد عواد

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الدين  جمال  علي  السيد  انسحاب 

والسيد حسا  كسكس من الشركة 

السيد علي جمال الدين  واستقالة  

من منصعه كمسير للشركة

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلجراءات و املهام

قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

األسهم  ملكية  نقل  على  املوافقة 

املحرر بتاريخ 21/01/2021

قرار رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

مسيرا  عواد  سباد  السيدة  تبيي  

منفرًدا للشركة

على  ينص  الذي   :10 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

 S.A.R.L à Associé إلى  للشركة 

Unique ؛

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 
للشركة  نقل املقر االجتماعي   مايلي: 
من عنوانه السابق إلى: طنجة - ، فال 
فلوري ، شارع فيصل بن ععد البزيز 

، معنى 11 ، شقة رقم 2 ؛
على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  تحديث  مايلي: 

للشركة 
على  ينص  الذي   :13 رقم  قرار 

مايلي: اإلجراءات و املهام
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

S.A.R.L à Associé Unique ؛
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي   املقر  نقل 
فال   ،  - طنجة  إلى:  السابق  عنوانه 
فلوري ، شارع فيصل بن ععد البزيز 

، معنى 11 ، شقة رقم 2 ؛
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
معلغ  إلى  السركة  املال  رأ1  زيادة 

4.100.000.00 درهم
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
فاضل  ثريا  السيدة  استقالة  مايلي: 
كاحد املسيريي  وتبيي  السيد جمال 

الدين علي مسيرا وحيدا للشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
عواد  سباد  السيدة  تبيي   مايلي: 

مسيرا منفرًدا للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1806.

144I

FIDUCIARE ECF

DIGITAL PROJECTS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 DIGITAL PROJECTS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492115

 16 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL PROJECTS MAROC

غرض الشركة بإيجاز : 

عبر  واأللباب  املبلوماتى  تطوير 

اإلنترنت.

46 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 20000 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   330   : السيد هوار خالد 

بقيمة 33.000 درهم للحصة .

حصة   330   : السيد أيت قدور 

بقيمة 33.000 درهم للحصة .

 340   : سمير  دنجيري  السيد 

حصة بقيمة 34.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 31 عنوانه)ا)  خالد  هوار  السيد 
 20300 الفتح   بني خيرا  حي  زنفة 

خريعكة املغرب.

عنوانه)ا)  قدور  أيت  السيد 

بس9    1 املنضر البام اقامة ب رقم 

20000 الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  سمير  دنجيري  السيد 

خريعكة   20300 األمل   حي   140

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيا   البرني  السيد 
بنجدية    1 شقة   3 طابق  زنقة   21

20000 الدار العيضاء املغرب
 31 عنوانه)ا)  خالد  هوار  السيد 
 20300 الفتح   بني خيرا  حي  زنفة 

خريعكة املغرب
عنوانه)ا)  قدور  أيت  السيد 
بس9    1 املنضر البام اقامة ب رقم 

20000 الدار العيضاء املغرب
عنوانه)ا)  سمير  دنجيري  السيد 
خريعكة   20300 األمل   حي   140

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161162.

145I

حاجي اسماعيل اشغال

حاجي اسماعيل اشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حاجي اسماعيل اشغال
252 شارع موالي ععد هللا ، 65800، 

تاوريرت املغرب
حاجي اسماعيل اشغال شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 252 شارع 
موالي ععد هللا  - 65800 تاوريرت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16853

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 فبراير   09 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
محدودة ذات الشريك الوحيد حاجي 
رأسمالها  معلغ  اشغال   اسماعيل 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
اإلجتماعي 252 شارع موالي ععد هللا  
 : تاوريرت املغرب نتيجة ل   65800  -

عدم انجاز الهدف االجتماعي.
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و حدد مقر التصفية ب 252 شارع 

تاوريرت   65800  - ععدهللا  موالي 

املغرب. 

و عي :

و  حاجي  اسماعيل   السيد)ة) 

252 شارع موالي ععد هللا  عنوانه)ا) 

65800 تاوريرت املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 681.

146I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

DORMAGEN ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركا  املغرب

 DORMAGEN ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني سوق الخميس مداغ-

بركا  - 63303 مداغ-بركا  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3891

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2020 نونبر   10 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

DORMAGEN ASSISTANCE  معلغ 

رأسمالها 50.000 درهم.

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع   
الحسن الثاني سوق الخميس مداغ-
مداغ-بركا  املغرب   63303  - بركا  

نتيجة ل : الحل املسعق للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسن الثاني سوق الخميس مداغ-
بركا  - 63303 مداغ-بركا  املغرب. 

و عي :
السيد)ة) احمد  ازناتي و عنوانه)ا) 
دوار اوالد ععد الرحما  مداغ-بركا  
63303 مداغ-بركا  املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   06 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 10/2021.
141I

FIDUCIARE ECF

MBARKI BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

MBARKI BAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492165

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MBARKI BAT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء و التجارة.
46 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 20000 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  معاركي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  معاركي  السيد 
سليما    بن   20400 مليلة   مركز 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  معاركي  السيد 
سليما    بن   20400 مليلة   مركز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161159.

148I

FITICOF

QOSALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسا  كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فا1 املغرب
QOSALU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني - 30000 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QOSALU
نجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم 
-بيع قطاعات األلومنيوم

-شركة أعمال مختلفة.
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 
مو�سى  ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق الثاني - 30000 فا1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد سبد الهعطي  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة  علية بواسو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الهعطي   سبد  محمد  السيد 
اإلداري  الحي  زنقة طنجة  عنوانه)ا) 

15020  الخميسات املغرب.
 4 علية بواسو عنوانه)ا)  السيد  
زنقة تطوا  شقة 1  50000 مكنا1 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهعطي   سبد  محمد  السيد 
اإلداري  الحي  زنقة طنجة  عنوانه)ا) 

15020  الخميسات املغرب
 4 السيدة  علية بواسو عنوانه)ا) 
زنقة تطوا  شقة 1  50000 مكنا1 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 881/2021.
149I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

SMS FORMATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

SMS FORMATION PRIVE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ابواب 
مراكش ت12 تجزئة 43 سبادة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98498
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 03 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) عنا  

حورية كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 1898.
150I

fidomek

THUNDER COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
THUNDER COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل في 
الطابق االر�سي تجزئة املنزه 2 رقم 
480 ايت والل  - 50000 مكنا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THUNDER COFFEE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

محل في   : عنوا  املقر االجتماعي 
رقم   2 املنزه  تجزئة  االر�سي  الطابق 
مكنا1   50000  - والل   ايت   480

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد الحق بن علي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
علي  بن  الحق  ععد  السيد 
حي وجه   1 رقم   30 زنقة  عنوانه)ا) 

عرو1  50000 مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علي  بن  الحق  ععد  السيد 
حي وجه   1 رقم   30 زنقة  عنوانه)ا) 

عرو1  50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 922.
151I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 PLANET GALAXY   
INGENIERIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
 PLANET GALAXY INGENIERIE   

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 01 إقامة فضل هللا زهوة 1 

زنقة جواد الصقلي   رقم 6 تجزئة 
املرني�سي بورمانة 30000 فا1 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61421

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 841.

152I

BREFMA

ZINOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
ZINOB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري الكائن غرب ثانوية ابن 
ماجة حي تبيا الجديدة تاليوين 

اقليم تارودانت - 83000 تارودانت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZINOB

 Tenant  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 agence de publicité - Marchand

 de fourniture bureautiques

 - Transfert d’argent et autres

..services de paiement

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ابن  ثانوية  غرب  الكائن  التجاري 

ماجة حي تبيا الجديدة تاليوين اقليم 

تارودانت - 83000 تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوعائشة  زبير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعائشة  زبير  السيد 

تارودانت   83000 تارودانت  تالوين 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ليلى بوعائشة عنوانه)ا) 

تارودانت   83000 تارودانت  تالوين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 156.

153I
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 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BTP SAISS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
BTP SAISS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 4 

عمارة 8 شقة 1 شقة 1 حي األندلس  
شارع ابن الخطيب  30000 فا1 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59105

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
 2.500.000« إلى  درهم«   500.000«
القيمة  رفع    : طريق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 844.
154I

STE AYAD CONSULTING SARL

ARMADIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
ARMADIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
املناهل حي االندلس واد الناشف 

سيدي مبافة الطابق الثاني - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARMADIO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة
التصدير و االستيراد.

زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الناشف  واد  االندلس  حي  املناهل 
سيدي مبافة الطابق الثاني - 60000 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : مود   مصدق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : السيدة ربيبة عطشاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مود   مصدق  السيد 
 05 رقم  املناهل  زنقة  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب.
عطشاوي  ربيبة  السيدة 
حي االندلس زنقة املناهل  عنوانه)ا) 

رقم 05 60000 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مود   مصدق  السيد 
 05 رقم  املناهل  زنقة  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 681.

155I

COTEXPER

CHEM›S BERRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CHEM›S BERRY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

موالي علي شقة 8 مكتب 11 جليز  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHEM’S BERRY

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.

زنقة   14  : عنوا  املقر االجتماعي 

موالي علي شقة 8 مكتب 11 جليز  - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دينية  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 

 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 

 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121011.

156I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

MEDICABENG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال 1 

الطابق الثالت شقة 4 ، 43150، 

ابن جرير املغرب

MEDICABENG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض 01 رقم 11 بن جرير - 

43150  بن جرير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2459

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة)  سومية شفيق 

 40 أصل  من  اجتماعية  حصة   20

حصة لفائدة  السيد )ة)  ادم مزيا  

بتاريخ 25 يناير 2021.

تفويت السيد )ة)  سومية شفيق 

 40 أصل  من  اجتماعية  حصة   20

يوسف  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بوغعة بتاريخ 25 يناير 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 86.

151I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 PLANETE GALAXY

INGENIERIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

 PLANETE GALAXY INGENIERIE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني 30000 فا1 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61421

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 14 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة  الخطابي  الكريم  ععد  »شارع 

الثاني  الطابق  الكواش  مو�سى  بن 

30000 فا1 املغرب« إلى »شقة رقم 

زنقة   1 زهوة  هللا  فضل  إقامة   01

جواد الصقلي  رقم 6 تجزئة املرني�سي 

بورمانة  30000 فا1  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 842.

158I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BTP SAISS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

BTP SAISS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى  

الكواش الطابق الثاني 30000 فا1 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59105

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 فبراير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة  الخطابي  الكريم  ععد  »شارع 

الثاني  الطابق  الكواش  مو�سى   بن 

 4 »زنقة  إلى  املغرب«  فا1   30000

عمارة 8 شقة 1 شقة 1 حي األندلس  

فا1    30000 الخطيب  ابن  شارع 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 610.

159I

KTS CONSEIL

M-FALIMY OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

M-FALIMY OFFICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 331 
تجزئة رياض السالم شارع اكدال 
طريق الدار العيضاء-مراكش - 

40100 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111819
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M-FALIMY OFFICE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية في تسيير و إدارة 

األعمال.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 331 
اكدال  شارع  السالم  رياض  تجزئة 
 - العيضاء-مراكش  الدار  طريق 

40100 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيدة زبيدة العوستاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : عمال  ياسمي   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سامي  عمال :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املبطي  عمال :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العوستاني  زبيدة  السيدة 
رياض  تجزئة   331 رقم  عنوانه)ا) 
الدار  طريق  اكدال  شارع  السالم 
مراكش   40100 العيضاء-مراكش 

املغرب.

السيدة ياسمي  عمال عنوانه)ا) 
331 تجزئة رياض السالم شارع  رقم 

اكدال طريق الدار العيضاء-مراكش 

40100 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عمال  سامي   السيد 
331 تجزئة رياض السالم شارع  رقم 

اكدال طريق الدار العيضاء-مراكش 

40100 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عمال  املبطي   السيد 
331 تجزئة رياض السالم شارع  رقم 

اكدال طريق الدار العيضاء-مراكش 

40100 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العوستاني  زبيدة  السيدة 
رياض  تجزئة   331 رقم  عنوانه)ا) 

الدار  طريق  اكدال  شارع  السالم 

مراكش   40100 العيضاء-مراكش 

املغرب

السيدة ياسمي  عمال عنوانه)ا) 
331 تجزئة رياض السالم شارع  رقم 

اكدال طريق الدار العيضاء-مراكش 

40100 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121011.

160I

Fiduciaire le point

 Concevoir optimiser
calculer

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

 Concevoir optimiser calculer

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 درب 

احمد املجاطي عمارة األلب رقم 8 

املباريف الدار العيضاء - 20330 

الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.199031

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  08 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  Concevoir optimiser calculer

درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 

درب   13 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

 8 رقم  األلب  عمارة  املجاطي  احمد 

 20330  - العيضاء  الدار  املباريف 

 : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء  الدار 

التوقف التام عن النشاط.

13 درب  و حدد مقر التصفية ب 

رقم  األلب  عمارة  املجاطي  احمد 

املغرب  العيضاء  الدار  املباريف   8

20330 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :
اسعاوي   يونس   السيد)ة) 
 386 رقم   2 تجزئة الرمل  وعنوانه)ا) 

تراست انزڭا  86603 انزڭا  املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164695.

161I

FIDUNIVERSEL

ارطلكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

ارطلكو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  59 شارع 

زرقطوني طابق 6 رقم 18 - 20000  

الدارالعيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.394093
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2019 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مزوكي  بدر   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
حليمة  مجيد بتاريخ 25 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161413.
162I

SOCIETE ESPACE FONCIER BARAKA SARL AU

ESPACE FONCIER BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE ESPACE FONCIER
BARAKA SARL AU

شارع النرجس رقم 15حي السبادة ، 
60000، وجدة املغرب

 ESPACE FONCIER BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 15RUE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 NARJIS HAY SAADA DEM HAY

 AL BOUSTANE 469 RTE AL
AOUNIA OUJDA 60000 وجدة  

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»1.046.000 درهم« أي من »90.000 
عن  درهم«   1.136.000« إلى  درهم« 
ديو   مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 331.
163I

COTEXPER

MYSK BERRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

MYSK BERRY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

موالي علي شقة 8 مكتب 12 جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MYSK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BERRY

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.

زنقة   14  : عنوا  املقر االجتماعي 

12 جليز -  8 مكتب  موالي علي شقة 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دينية  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 

 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 

 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

Marrakech املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120941.

164I

COTEXPER

CAP BERRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CAP BERRY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

موالي علي شقة 8 مكتب 10 جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERRY

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوجات الفالحية الطرية.
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زنقة   14  : عنوا  املقر االجتماعي 
10 جليز -  8 مكتب  موالي علي شقة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : دينية  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 
 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

Marrakech املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دينية  يوسف  السيد 
 40000 اقامة البرجي  تاركا   33 فيال 

Marrakech املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121018.
165I

Fiduciaire le point

CAPCL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc
CAPCL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 درب 
سومية عمارة شهرزاد الدار العيضاء 

- 20330 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.219609

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 يونيو   18 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 100.000 رأسمالها  معلغ    CAPCL

 3 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
الدار  شهرزاد  عمارة  سومية  درب 
العيضاء  الدار   20330  - العيضاء 
املغرب نتيجة ل : التوقف التام عن 

النشاط.
درب   3 و حدد مقر التصفية ب 
سومية عمارة شهرزاد الدار العيضاء 

- 20330 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

عنيترة   حسن  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 24 تجزئة البشرة سيدي 
برشيد    26414 رحال شطيع برشيد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود والوثائق املتبلقة بالتصفية 

 :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  التجارية بالدار العيضاء  

فبراير 2021 تحت رقم 164693.
166I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

VASTE CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن 
ععد هللا رقم 32 الريش ، 52400، 

الريش املغرب
VASTE CAFE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  RDCرقم 
55 الزنقة 49  حي تاركة الجديدة 
الراشدية        - 52000 الراشدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 VASTE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CAFE

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصليح  ورشة  استغالل  و  القهوة 

مبدات املقهى.

RDC   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 55 الزنقة 49  حي تاركة الجديدة 

الراشدية   52000  - الراشدية        

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ببلي وليد     :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ببلي وليد     عنوانه)ا) رقم 

 52400 الريش  املسيرة  تجزئة   180

الريش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ببلي وليد     عنوانه)ا) رقم 

 52400 الريش  املسيرة  تجزئة   180

الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 101.

161I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

TRANSPORT EURO FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 TRANSPORT EURO FRIGO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
السواني 18 رقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90323

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 90000  -  13 رقم   18 »حي السواني 
طنجة املغرب« إلى »حي طهر القنفود 
بني مكادة  - 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1900.
168I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

TRANSPORT EURO FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 TRANSPORT EURO FRIGO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ظهر 
القتفود بني مكادة   - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90323

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 يناير   21 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000« أي من  درهم«   290.000«
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عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1900.

169I

FINGEST CONSEIL SARL

CHAMES HÈRISSON BATTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 
مراكش املغرب

  CHAMES HÈRISSON BATTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

النخيل 4 عمارة 126 11 
تامنصورت مراكش  - .  مراكش  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAMES HÈRISSON BATTI
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناءاملتنوعة.
-األشغال الكبرى. .

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
النخيل 4 عمارة 126 11 تامنصورت 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

سماللي  الهادي  ععد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سماللي  الهادي  ععد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الغشيوة حربيل العور 

مراكش  .  مراكش  املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سماللي  الهادي  ععد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الغشيوة حربيل العور 

مراكش مراكش  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120931.

110I

FINGEST CONSEIL SARL

3F BÂTIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 
مراكش املغرب

3F BÂTIMENT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
3 تجزئة املسار رقم 1321 م2 - .  

مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 3F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BÂTIMENT

-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناءاملتنوعة.

-األشغال الكبرى. .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم 3 تجزئة املسار رقم 1321 م2 - .  

مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيدة فاطمة الزهراء منتوف  

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 400   : .السيد ععد الرزاق منتوف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حمزة منتوف  :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

منتوف   الزهراء  فاطمة  السيدة 

 32 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا) 

مراكش     . مراكش    91 رقم   4 فيال 

املغرب .

منتوف  الرزاق  ععد  السيد 

 32 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا) 

مراكش     . مراكش    91 رقم   4 فيال 

املغرب .

عنوانه)ا)  منتوف   السيد حمزة 

أبواب مراكش منطقة 32 فيال 4 رقم 

91 مراكش  .  مراكش  املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

منتوف   الحفيظ  ععد  السيد 

 32 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا) 

مراكش     . مراكش    91 رقم   4 فيال 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120953.

111I

FINGEST CONSEIL SARL

ALLDRISIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

ALLDRISIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي سكومة 

1 رقم 529 الشقة رقم 2 مراكش  - .  

مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLDRISIGN

-التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

اإللكترونية.

وتصدير  استراد   ، وشراء  -بيع 

املنتجات التقليدية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 2 رقم  الشقة   529 رقم   1 سكومة 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البالي بلكنتاوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سارة الزهير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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بلكنتاوي  البلي  ععد  السيد 

عنوانه)ا) 112 تجزئة السبادة عمارة 

ب 26/02 مراكش مراكش  املغرب.

عنوانه)ا)  الزهير  سارة  السيدة 

452 مراكش  .  مراكش   حي ازلي رقم 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلكنتاوي  البلي  ععد  السيد 

عنوانه)ا) 112 تجزئة السبادة عمارة 

ب 26/02 مراكش   .  مراكش  املغرب 

عنوانه)ا)  الزهير  سارة  السيدة 

452 مراكش  .  مراكش   حي ازلي رقم 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120512.

112I

TECO GEST SARLAU

FRED OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

FRED OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 111 شارع 

ابن منير، اقامة الزرقاء، الطابق 

االول رقم 2، املباريف - 20330 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FRED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.OPTIQUE

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.

تجارة جميع انواع النظارات.

التصدير و االستيراد..

عنوا  املقر االجتماعي : 111 شارع 

الطابق  الزرقاء،  اقامة  منير،  ابن 

االول رقم 2، املباريف - 20330 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ، السيد بيتريز فريديريك ، روجر 

جاي :  180 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 20   : لحعو1  سمية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

روجر،  فريديريك،  بيتريز  السيد 

املحطة  شارع   31 عنوانه)ا)  جاي 

02350، با�سي ليسعيربونت.  02350 

با�سي ليسعيربونت فرنسا.

السيدة سمية لحعو1 عنوانه)ا) 

البمارة  الحسنية،  املسيرة  تجزئة 

الدار   20240  .61 الشقة رقم  )ب)، 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل بلمقدم عنوانه)ا) 

1 زنقة انوال ط 4 ش 8 20450 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161226.

113I

CORPOCONSULT SARL

NSP SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL

 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

NSP SECURITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT 520 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 HAJ FATEH APPT 04 2EME

 ETAGE OULFA-CASABLANCA

20202 casablanca maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 NSP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECURITE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GARDIENNAGE DES EDIFICES

.PUBLICS OU PRIVES

 520  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 LOT HAJ FATEH APPT 04 2EME

 ETAGE OULFA-CASABLANCA

.20202 casablanca maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 OMAR السيد 
 LOT عنوانه)ا)   BELHAJELA
 ESSALAM2,GH14,IMM1 APPT
 N°177 CASABLANCAA 20202

.casablanca maroc
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 OMAR السيد 
 LOT عنوانه)ا)   BELHAJELA
 ESSALAM2,GH14,IMM1 APPT
 N°177 CASABLANCAA 20202

casablanca maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161133.
114I

TECO GEST SARLAU

GDS PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

GDS PROTECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 111 شارع 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

الشقة رقم 2 املباريف - 20330 
الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GDS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROTECT

الحراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

واملراقعة والحماية.

التنظيف الصناعي.

االطفاء  اجهزة  وصيانة  تركيب 

واملراقعة بالفيديو.

الحرائق  من  السالمة  تدريب 

واإلسبافات األولية.

خدمات وأعمال متنوعة..

عنوا  املقر االجتماعي : 111 شارع 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

 20330  - املباريف   2 رقم  الشقة 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد القادر الزكاني  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزكاني   القادر  ععد  السيد 

 1962 مار1   19 شارع   8 عنوانه)ا) 

اقامة ترييل دازور عمارة )ب)  13400 

اوبانج فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزكاني   القادر  ععد  السيد 

 1962 مار1   19 شارع   8 عنوانه)ا) 

اقامة ترييل دازور عمارة )ب)  13400 

اوبانج فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161224.

115I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GREAT ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

GREAT ONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

بلوك ا الدراركة اكادير - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GREAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ONE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و اشغال العناء

نقل العضائع للحساب الشخ�سي 

منبش عقاري.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - اكادير  الدراركة  ا  بلوك  املسيرة 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  ععد الكريم املنتاج  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : السيد ععد البزيز املنتاج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد املنتاج :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املنتاج   الكريم  ععد  السيد  

 214 تجزئة مسكينة رقم  عنوانه)ا) 

اكادير   80000 اكادير  الدراركة 

املغرب.

املنتاج  البزيز  ععد  السيد 

 214 تجزئة مسكينة رقم  عنوانه)ا) 

اكادير   80000 اكادير  الدراركة 

املغرب.

عنوانه)ا)  املنتاج  رشيد  السيد 

الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املنتاج  رشيد  السيد 

الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب

املنتاج   الكريم  ععد  السيد  

 214 تجزئة مسكينة رقم  عنوانه)ا) 

الدراركة اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98515.

111I

BTP CONSULTANTS

GOMRADELEC TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة الوحدة بلوك D رقم 518 

البيو  ، 10000، البيو  املغرب

 GOMRADELEC TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة 25 مار1 رقمX 206 نوع 

HC2  البيو  البيو  10000 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOMRADELEC TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء واألعمال املتنوعة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

  HC2 نوع X 206مدينة 25 مار1 رقم

البيو    10000 البيو   البيو  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اوحدا   ايت  الحسي   السيد 

 01 االمل  حي   151 رقم  عنوانه)ا) 

البيو  10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اوحدا   ايت  الحسي   السيد 

 01 االمل  حي   151 رقم  عنوانه)ا) 

البيو  10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 566/21.

118I
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AGOUNTIT

 ELECTRICITE GENERAL

 AUTOMATISATION DE

SYSTEME  EGAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGOUNTIT

 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،

Mohammedia Maroc

 ELECTRICITE GENERAL

 AUTOMATISATION DE

SYSTEME  EGAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

 BIS 145 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 HAY EL FARAH MOHAMMEDIA

 - 28810 MOHAMMEDIA

.MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21889

البام  الجمع  بمقت�سى 

 2020 21 دجنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 ELECTRICITE GENERAL املحدودة 

 AUTOMATISATION DE

رأسمالها  معلغ    SYSTEME  EGAS

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

 BIS HAY EL FARAH 145 اإلجتماعي

 MOHAMMEDIA - 28810

نتيجة   MOHAMMEDIA MAROC

. PAS  DE VENTES : ل

 BIS 145 و حدد مقر التصفية ب

 HAY EL FARA MOHAMMEDIA

 - 28810 MOHAMMEDIA

 .MAROC

و عي :

 MEHDI  DAIF السيد)ة) 

 BIS HAY EL  145 عنوانه)ا)  و 

 FARAH 28810 MOHAMMEDIA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 26 يناير 

2021 تحت رقم 184.

119I

ml congestfin

CPSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
CPSM  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 195 شارع 
الزرقطوني الطابق الخامس  - 
20000 الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343945
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2016 نونبر   22 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) درا1 

خديجة كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

نونبر 2016 تحت رقم 00618916.

180I

CABINET BADREDDINE

 PHARMACIE PRINCIPALE
CHRIFIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
972 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش المغرب

 ELAPICNIRP EICAMRAHP
AIFIRHC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حدائق 
حي الشريفية طريق اسني 

عمارة47المجمع السكني 8 محالت 
11و21الشريفية - 00004 مراكش 

المغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
946111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE PRINCIPALE

.CHRIFIA

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

اسني  طريق  الشريفية  حي  حدائق 

محالت   8 السكني  عمارة14املجمع 

مراكش   40000  - 11و12الشريفية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رياض  فضيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رياض  فضيل  السيد 

شطر   56 اركا  كولف ريزورت فيال 

1تسلطانت 40000 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رياض  فضيل  السيد 

شطر   56 اركا  كولف ريزورت فيال 

1تسلطانت 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120915.

181I

BTP CONSULTANTS

AGRFRA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة الوحدة بلوك D رقم 518 

البيو  ، 10000، البيو  املغرب

AGRFRA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الرحما  ين ابي بكر حي الراحة رقم 
435 الشقة 04 البيو  البيو  

10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRFRA TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء املتنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ععد الرحما  ين ابي بكر حي الراحة 
البيو  البيو    04 الشقة   435 رقم 

10000 البيو  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايشو ابابا عنوانه)ا) غليل 

تغزوت تنغير  45800 تننغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايشو ابابا عنوانه)ا) غليل 

تغزوت تنغير  45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 568/21.

183I

RIAD CONSULTANT

ARTYM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

ARTYM SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 165 

الخيام 3 حي املنصور الدهبي تمارة - 

12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTYM SERVICE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE PLOMBERIE ET

.CLIMATISATION
 165  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الخيام 3 حي املنصور الدهبي تمارة - 

12000 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
800 حصة    : السيد محمد خويا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : زايداني  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد خويا عنوانه)ا) حي 
  26 تارودانت رقم  زنقة  الدهب  واد 

12000 تمارة املغرب.
عنوانه)ا)  زايداني  ياسي   السيد 
كلميمة   5250 كلميمة  حرت  قصر 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد خويا عنوانه)ا) حي 
  26 تارودانت رقم  زنقة  الدهب  واد 

12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5013.
185I

G.MAO.CCF

STE K.R.I.A.Z.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCC.OAM.G
 ELLIV II NASSAH EUNEVA 42

 SEF ،00003 ، ELLEVUON
CORAM

M.Z.A.I.R.K ETS شركة ذات 
المسؤولية المحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  رقم 327  
تجزئة  بركة  حي  الرياض  طريق 
سيدي احرازم فا1  رقم 327  
تجزئة  بركة  حي  الرياض  طريق 

سيدي احرازم فا1 00003 فا1 
المغرب

تأسيس شركة ذات المسؤولية 
المحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92366

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.K.R.I.A.Z.M
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة و العناء.
عنوا  املقر االجتماعي :  رقم 123  
طريق  الرياض   حي   بركة   تجزئة  
سيدي احرازم فا1  رقم 123  تجزئة  
سيدي  طريق  الرياض   حي   بركة  

احرازم فا1 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد محمد قريقش  
املسيرة  املستقعل   تجزئة    18 رقم 

فا1 30000 فا1 املغرب.
ادري�سي  الرحما   ععد  السيد 
 AC  1011 أمستردام  أزمي عنوانه)ا) 

أمستردام هولندا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد محمد قريقش  
املسيرة  املستقعل   تجزئة    18 رقم 

فا1 30000 فا1 املغرب
ادري�سي  الرحما   ععد  السيد 
 AC  1011 أمستردام  أزمي عنوانه)ا) 

أمستردام هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 815/21.
186I

fiduciaire elbakkouri sarl au

SHMADEV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

SHMADEV SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 211 

زنقة 11 شارع املقاومة ، حسنية 

1 البالية   -   28830  املحمدية    

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14919

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تم تبيي   31 دجنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جديد  مسير 

محسن  حسني  كمسير وحيد

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 314.

181I

fiduciaire elbakkouri sarl au

SHMADEV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

SHMADEV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 211 

زنقة 11 شارع املقاومة ، حسنية 

1 البالية  -  28830   املحمدية     

املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.14919

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسني   )ة)   السيد  تفويت 

وسكينة  محسن     وحيدر عالء   350 

 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

عز الدين        )ة)  السيد  حصة لفائدة  

بلبشير  بتاريخ 25 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 314.

188I

fiduciaire elbakkouri sarl au

BS WDL INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 BS WDL INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 3 
زنقة آيت أورير ،الطابق 2 ، شارع 

موالي يوسف ، حي بوركو    -  

20040 الدار العيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.412901

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2020 تقرر حل 

BS WDL INVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
 ،  2 ،الطابق  زنقة آيت أورير   3 رقم 

شارع موالي يوسف ، حي بوركو    -  

20040 الدار العيضاء  املغرب نتيجة 

لوقف نشاط الشركة.

و عي :

عمرو  بلقاسم  السيد)ة) 

وعنوانه)ا)  فيال 255 تجزئة الليمو  

املغرب  العيضاء   الدار   20190

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 3 وفي رقم   2020 دجنبر   15 بتاريخ 

شارع   ،  2 ،الطابق  أورير  آيت  زنقة 

  - بوركو     حي   ، يوسف  موالي 

20040 الدار العيضاء  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161451.

189I

CABINET BADREDDINE

Z IMPRESSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

219 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

Z IMPRESSION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 522 طريق 

اسفي سيدي غانم - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28215

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  01 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ    Z IMPRESSION

مقرها  وعنوا   درهم   500.000

طريق اسفي سيدي   522 اإلجتماعي 

غانم - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

ل :  منافسة قيمة.

 522 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 40000  - طريق اسفي سيدي غانم 

مراكش املغرب. 

و عي :
الزغاري كرامة  احمد   السيد)ة) 
جوري  جو   زنقة   59 عنوانه)ا)  و 
املغرب  العيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

522 طريق اسفي سيدي غانم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121050.

190I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

FULL UP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
FULL UP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 111 مكرر  
زنقة فرحات حشاد قعيعات الرباط  

- 100000 الرباط  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
149811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FULL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.UP

غرض الشركة بإيجاز : االعالميات 

مجال  في  تطوير   ( تحليل  و  )برمجة 

االعالميات و تتبيث الرابط الشعكة .

 111  : االجتماعي  املقر  عنوا  

قعيعات  فرحات حشاد  زنقة  مكرر  

الرباط  - 100000 الرباط  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

معلغ رأسمال الشركة:  99 درهم، 

مقسم كالتالي:

السيد صالح بياز :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سال   السيد صالح بياز عنوانه)ا) 

11160 سال  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سال   السيد صالح بياز عنوانه)ا) 

11160 سال  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111359.

192I

chef Brahim

شاف براهيم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

chef Brahim

حي النهضة 1 مجموعة البهد 916 ، 

10210، الرباط املغرب

شاف براهيم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

1 مجموعة البهد 916 الرباط 

10210 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
149143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شاف   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

براهيم.
و  ممو     : غرض الشركة بإيجاز 

خدمات تموين أخرى.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 916 البهد  مجموعة   1 النهضة 

الرباط 10210 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد براهيم بسكيكي عنوانه)ا) 
 916 البهد  مجموعة   1 النهضة  حي 

10210 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براهيم بسكيكي عنوانه)ا) 
 916 البهد  مجموعة   1 النهضة  حي 

10210 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111305.
193I

WAR 4 BUILDING

MOSTAFA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOSTAFA CAR
- الدار العيضاء املغرب - الدار 

العيضاء املغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

MOSTAFA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

شوفالي  بيار الطابق 5 رقم 16 

بلفدير - 20100  الدار العيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.328969

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ANAS )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BENHAMDOUCH 250

 1.000 أصل  من  اجتماعية 

 BADR )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

AFENDOU بتاريخ 04 فبراير 2021.

 ANAS )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BENHAMDOUCH 250

حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 

 ABDELHAQ )ة)  السيد  لفائدة  

 04 بتاريخ   OULD CHAMKHA

فبراير 2021.

 ANAS )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BENHAMDOUCH 250

حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 

 MOHAMED )ة)  السيد  لفائدة  

KARDAD بتاريخ 04 فبراير 2021.

 ANAS )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BENHAMDOUCH 250

حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 

 DOUAA OULD )ة)  لفائدة  السيد 

CHAMKHA بتاريخ 04 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166158.

194I

DATA COMPTA

USADEN PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

USADEN PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي البرانص1 

شا رع ابن عرضو  رقم  142 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.USADEN PROMO

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقارى.

عنوا  املقر االجتماعي : البرانص1 

 -  142 رقم   عرضو   ابن  رع  شا 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكريا زععولى :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زععولى  زكريا  السيد 

رقم   عرضو   ابن  رع  شا  البرانص 

142 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زععولى  زكريا  السيد 

رقم   عرضو   ابن  رع  شا  البرانص  

142 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239513.

195I

WAR 4 BUILDING

AZ UNIVERSEL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ UNIVERSEL SERVICE

- الدار العيضاء املغرب - الدار 

العيضاء املغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

AZ UNIVERSEL SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 الدار العيضاء 20320 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSEL SERVICE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املمتلكات.
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زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 
الطابق  لزالب  إقامة  املجاطي  أحمد 
20320 الدار  8 الدار العيضاء  1 رقم 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الزفير  الزوهرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  MBAREK OUMAS-OU : السيد
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء   -.  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزفير  الزوهرة  السيدة 
بلوك   2 إقامة بانوراما عمارة ب رقم 
الدار   20100 البرنو�سي   4 شطر   9

العيضاء املغرب.
 MBAREK OUMAS-OU السيد 
عنوانه)ا) إقامة بانوراما عمارة ب رقم 
 20100 2 بلوك 9 شطر 4 البرنو�سي 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزفير  الزوهرة  السيدة 
بلوك   2 إقامة بانوراما عمارة ب رقم 
الدار   20100 البرنو�سي   4 شطر   9

العيضاء املغرب
 MBAREK OUMAS-OU السيد 
عنوانه)ا) إقامة بانوراما عمارة ب رقم 
 20100 2 بلوك 9 شطر 4 البرنو�سي 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166159.

196I

O2 Trans

O2 Trans
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O2 Trans
حي الداخلة  شارع الحسن األول  زنقة 
الغزالي عمارة »افنسو« رقم الشقة 2 
الطابق األول ، 80000، اكادير املغرب

O2 Trans شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الداخلة  شارع الحسن األول  زنقة 

الغزالي عمارة »افنسو« رقم الشقة 

 AGADIR 80000 - 2 الطابق األول

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 O2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Trans

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSPORT ROUTIER

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

زنقة  شارع الحسن األول   الداخلة  

رقم الشقة  »افنسو«  الغزالي عمارة 

 AGADIR  80000  - الطابق األول   2

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

400.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   AIT ALI ADIL السيد 

 Imm I-209 Apprt 87 Al Wifaq

 Bensergaou 80000 AGADIR

.MAROC

 KHOBOUZ YOUNES السيد 

 Oued IFNI Hay Lalla عنوانه)ا) 

 Mariem  85200 SIDI IFNI

.MAROC

 EL IDRISSI ABDELLATIF السيد

 Res SAADA nr° 22 Imm (عنوانه)ا

 12 Hay El Mouhammadi  80000

.AGADIR MAROC

 TOTSS ABDELLATIF السيد 

 Tamanar 44200 عنوانه)ا) 

.ESSAOUIRA MAROC

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   AIT ALI ADIL السيد 

 Imm I-209 Apprt 87 Al Wifaq

 Bensergaou 80000 AGADIR

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98418.

191I

WAR 4 BUILDING

WAR 4 BUILDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAR 4 BUILDING

- الدار العيضاء املغرب - الدار 

العيضاء املغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

WAR 4 BUILDINGS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 - 20320 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

489131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 WAR 4 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDINGS

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري- مقاول نقل العضائع.

زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

أحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق 

العيضاء  الدار   20320  -  8 رقم   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : ععدالقادر  الوردي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ععدالقادر  الوردي  السيد 

دوار تيكني جماعة موالي  عنوانه)ا) 

ععد هللا  10120 الجديدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ععدالقادر  الوردي  السيد 

دوار تيكني جماعة موالي  عنوانه)ا) 

ععد هللا  10120 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164811.

199I

قيك مهرقضهسخى

RDM LIVRAISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

قيك مهرقضهسخى

29 عمر ابن الباص الطابق 3 رقم 

26 ، 90000، طنجة املغرب

RDM LIVRAISON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 29 عمر 
ابن الباص الطابق3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113193
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RDM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LIVRAISON
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. Distribution
 29  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  26 رقم  عمر ابن الباص الطابق3 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  السيد ذهبي محمد :  

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد ذهبي ر�سى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  ذهبي  السيد 
البرفا 2 الجناح 3 البمارة رقم 116 
طنجة   90000  20 رقم   4 الطابق 

املغرب.
عنوانه)ا)  ر�سى  ذهبي  السيد 
البرفا 2 الجناح 3 البمارة رقم 116 
طنجة   90000  20 رقم   4 الطابق 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ر�سى  ذهبي  السيد 
البرفا 2 الجناح 3 البمارة رقم 116 
طنجة   90000  20 رقم   4 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239456.

201I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

MZ IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
MZ IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
املصلى اقامة السالم 15 الطابق 
االول رقم 92 - 90000 طنجة  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18363

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير   05 املؤرخ في 
ذات  شركة   MZ IMMOBILIER
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 400.000 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الطابق   15 السالم  اقامة  املصلى 
االول رقم 92 - 90000 طنجة  املغرب 

نتيجة لظرف السفر الى الخارج.
و عي :

السيد)ة) مريم كرمص وعنوانه)ا) 
 15 السالم  اقامة  املصلى  شارع 
الطابق االول رقم 92 90000 طنجة  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2021 يناير   05 بتاريخ 
الطابق   15 السالم  اقامة  املصلى 
طنجة    90000  -  92 رقم  االول 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239406.

202I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

GLAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب

GLAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الريف خندق الزربوح زنقة 1 رقم 

15  - 93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

.GLAP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

 COMMERCIALISATION DES

 LUBRIFIANTS ET PIÈCES

AUTOMOBILES

 MAINTENANCE ET SERVICE

.RAPISE

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الريف خندق الزربوح زنقة 1 رقم 15  

- 93000 تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : الخطابي ععدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : محمد  الخطابي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : ععدالرحما   الخطابي  السيد 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 200   : بالل  الحسناوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخطابي ععدهللا عنوانه)ا) 

دار  الزربوح  خندق  الريف  شارع 

تطوا    93000  15 رقم  الخطابي 

املغرب.

السيد الخطابي محمد عنوانه)ا) 

زنقة  الشفشاوني  هللا  ععد  شارع 

 93000 خندق الزربوح   15 رقم   01

تطوا  املغرب.

ععدالرحما   الخطابي  السيد 

خندق  الريف  شارع  عنوانه)ا) 

الزربوح دار الخطابي رقم 15 93000 

تطوا  املغرب.

السيد الحسناوي بالل عنوانه)ا) 

رقم  البهروري طريق سمسة  سيدي 

2108 93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخطابي ععدهللا عنوانه)ا) 

دار  الزربوح  خندق  الريف  شارع 

تطوا    93000  15 رقم  الخطابي 

املغرب

السيد الخطابي محمد عنوانه)ا) 

زنقة  الشفشاوني  هللا  ععد  شارع 

 93000 خندق الزربوح   15 رقم   01

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 385.

203I
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KARIMA EL HAUZI

 GRANDIR ENSEMBLE

PRIVÉ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

 GRANDIR ENSEMBLE PRIVÉ

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

بوخالف رقم 304 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GRANDIR ENSEMBLE PRIVÉ

.SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ÉTABLISSEMENT PRIVÉ DE

.L’ENSEIGNEMENT

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

طنجة   90000  -  304 بوخالف رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

20 حصة    : السيدة نادية انزمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

80 حصة    : السيد عثما  انزمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انزمي  نادية  السيدة 

العحراويي    جماعة  النوينويش  دوار 

94022 فحص أنجرة  املغرب.

عنوانه)ا)  انزمي  عثما   السيد 

دوار النوينويش  العحراويي   94022 

الفحص أنجرة  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  انزمي  نادية  السيد 

العحراويي    جماعة  النوينويش  دوار 

94022 فحص أنجرة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239163.

204I

GRETIN INNOVATION

GAME BILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GAME BILD

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

GAME BILD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

41 مفتاح الخير شارع ولي البهد - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GAME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BILD

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية والخدمة عبر اإلنترنت.
 41 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

مفتاح الخير شارع ولي البهد - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : قبداوي  الدين  نور  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
قبداوي  الدين  نور  السيد 

 91000 فرنسا  ايفري  عنوانه)ا) 

ايفري  فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
قبداوي  الدين  نور  السيد 

 91000 فرنسا  ايفري  عنوانه)ا) 

ايفري  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239840.

205I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

BAB TAZA CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب

BAB TAZA CHANGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي باب تازة 

محطة عي  التي  - 91002 باب تازة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.189
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  04 فبراير  املؤرخ في 
 BAB شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  معلغ    TAZA CHANGE
مقرها  وعنوا   درهم   1.000.000
اإلجتماعي باب تازة محطة عي  التي  
باب تازة املغرب نتيجة ل   91002  -
ومشاكل  الشريفة  الغير  املنافسة   :

التسيير.
و حدد مقر التصفية ب بابا تازة - 

91002 باب تازة املغرب. 
و عي :

زرغيل  محمد   السيد)ة) 
وعنوانه)ا) باب تازة 91002 باب تازة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بشفشاو    االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 21.
206I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

BAB TAZA CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شركة األزامي للخدمات ش.م.م
شارع الجيش امللكي إقامة السالم 
مكتب رقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب
BAB TAZA CHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : باب تازة - 

91002 باب تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.189

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  12 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات   BAB TAZA CHANGE
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 



5685 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

مقرها  وعنوا   درهم   1.000.000

باب   91002  - تازة  باب  اإلجتماعي 

الغير  الملنافسة  نتيجة  املغرب  تازة 

الشريفة ومشاكل التسير.

و عي :

و  زرغيل  محمد   السيد)ة) 

باب تازة   91002 باب تازة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 12 فبراير 2021 وفي باب تازة - 

91002 باب تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بشفشاو    االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 22.

201I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

envaweb
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب

envaweb شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن بلمهدي تجزئة الحداد 

اقامة الطاهري رقم 01 الطابق 3 

رقم 1 - 93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.envaweb

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 SOLUTION INFORMATIQUE

 ET COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS DIGITALES

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الحسن بلمهدي تجزئة الحداد اقامة 

 -  1 رقم   3 الطابق   01 الطاهري رقم 

93000 تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 150   : السيد الخطابي ععد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : علي  الحصيني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : عصام   التودلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : بالل  الحسناوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  ععد  الخطابي  السيد 

خندق  الريف  شارع  عنوانه)ا) 

الزربوح دار الخطابي رقم 15 93000 

تطوا  املغرب.

عنوانه)ا)  علي  الحصيني  السيد 

الثاني اقامة االزدهار  شارع الحسن 

تطوا    93000  16 رقم   4 ط   136

املغرب.

عنوانه)ا)  السيد التودلي عصام  

 122 رقم  الرشيد  هارو   شارع 

93000 تطوا  املغرب.

السيد الحسناوي بالل عنوانه)ا) 

رقم  البهروري طريق سمسة  سيدي 

2108 93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  ععد  الخطابي  السيد 

خندق  الريف  شارع  عنوانه)ا) 

الزربوح دار الخطابي رقم 15 93000 

تطوا  املغرب

السيد الحسناوي بالل عنوانه)ا) 

رقم  البهروري طريق سمسة  سيدي 

2108 93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 384.

208I

دنيا صوجيم

A.G.T MOTORS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

دنيا صوجيم

261 شارع ععد املومن الطابق 

األول رقم 3 الدارالعيضاء ، 2022، 

الدارالعيضاء املغرب

A.G.T MOTORS SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني، الطابق 9، رقم 

92، الدارالعيضاء . املغرب 2022 

الدارالعيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

486151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 A.G.T  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MOTORS SARLAU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية الجديدة و  وشراء 

املستبملة و لوازمها .

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم   ،9 الطابق  الزرقطوني،  شارع 
 2022 املغرب   . الدارالعيضاء   ،92

الدارالعيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد النبي الحجام  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحجام   النبي  ععد  السيد 
 ،11 مدينة الرحمة بلوك  عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   بوعزة،  دار   ،22 رقم 

2022 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحجام   النبي  ععد  السيد 
 ،11 مدينة الرحمة بلوك  عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   بوعزة،  دار   ،22 رقم 

2022 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162619.
210I

fcdf

ملك فارم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fcdf
oujda ، 60000، OUJDA MAROC

ملك فارم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ايريس 
طريق واد سعو 4 رقم 30 وجدة - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36683

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ملك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فارم.

شعه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : حي ايريس 
 - وجدة   30 رقم   4 واد سعو  طريق 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : توفيق  لبرج  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لبرج توفيق عنوانه)ا) حي 

 35020 تازة   82 النهضة بلوك د رقم 

تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبرج توفيق عنوانه)ا) حي 

 35020 تازة   82 النهضة بلوك د رقم 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 689.

211I

FIDUINVEST

OUN TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC

OUN TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

السيد قطب اقامة الصدق الطابق 

االر�سي رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101061

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»406.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   506.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239820.

212I

كاش 1455

CASH 1455 SARL
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املبنويو )

 فسخ عقد تسيير حر ألصل 
تجاري

كاش 1455

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

مقرها  الكائن   1455 كاش  لشركة 

العيضاء  الدار  زنقة   : ب  االجتماعي 

 44000  -  192 رقم  أزلف  تجزئة 

15 فبراير  الصويرة املغرب املؤرخ في 

2021 تقرر مايلي:

لألصل  الحر  التسيير  عقد  فسخ 

الدار  زنقة   : ب  الكائن  التجاري 

 -  192 رقم  أزلف  تجزئة  العيضاء 

44000 الصويرة املغرب ، املوقع من 

بصفتها   :  1455 كاش  شركة  طرف 

مالكة لألصل التجاري و شركة ريزو 

كاش بصفتها مسيرة حرة.  

213I

ATLAS MOUNAINTAINS REST

ATLAS MOUNTAINS REST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS MOUNAINTAINS REST

 AV MY HASSAN RES BERDAAI

 IMM B APPT 2 GUELIZ

 MARRAKECH MAROC ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ATLAS MOUNTAINS REST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار أرغ 

جماعة وقيادة أسني اقليم الحوز 

مراكش - 42152 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

110151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOUNTAINS REST

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة و مطبم.

دوار أرغ   : عنوا  املقر االجتماعي 

الحوز  اقليم  أسني  وقيادة  جماعة 

مراكش - 42152 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البزيز ايت ععدالكريم 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد البزيز ايت ععدالكريم 

مراكش  اسني  أرغ  دوار  عنوانه)ا) 

42152 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد البزيز ايت ععدالكريم 

مراكش  اسني  أرغ  دوار  عنوانه)ا) 

42152 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 286.

214I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE DE RECHERCHE«
 D›INVESTISSEMENT EN

EURO »SRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DE RECHERCHE«

 D›INVESTISSEMENT EN EURO

SRIE«   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 55 عمارة 

جكار شارع محمد الخامس جليز - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2020 دجنبر   08 في  املؤرخ 

 SOCIETE DE RECHERCHE« حل 

 D’INVESTISSEMENT EN EURO

مسؤولية  ذات  شركة     »SRIE

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
رأسمالها 10.000,00 درهم.
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 55 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا    
الخامس  محمد  شارع  جكار  عمارة 
جليز - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

لتوقف نشاط الشركة.
و عي :

 PATRICK   LEHUEDE (السيد)ة
   AV. MARIE LOUISE 21 (و عنوانه)ا
ST HILAIRE 94210 فرنسا كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
حي  وفي   2020 دجنبر   11 بتاريخ 
 46100  - اسحيم  جمبة  الرزاقة 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120216.

215I

STE MAJDI LINE SARL.AU

ماجدي الين م ل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAJDI LINE SARL.AU
 LOT CHERKAOUI IMM N° 32
 APPT N°5 HORS BAB SEBTA ،

11000، SALE MAROC
ماجدي الين م ل شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشرقاوي عمارة 32 شقة 05 خارج 
باب سبتة سال - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ماجدي 

الين م ل.غرض الشركة بإيجاز : نقل 

العضائع.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

خارج   05 32 شقة  الشرقاوي عمارة 

باب سبتة سال - 11000 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد سبيد املجودي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سبيد املجودي عنوانه)ا) 

تجزئة رياض اهل سال البمارة الف 5 

الشقة 15 سال تابريكت 11000 سال 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبيد املجودي عنوانه)ا) 

تجزئة رياض اهل سال البمارة الف 5 

الشقة 15 سال تابريكت 11000 سال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 203.

216I

ST2C

NOVINDUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

NOVINDUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة بطنجة للصادرات التجزئة 6 - 

قطبة 13  - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48031

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سبدي  مهند  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   144 حداد 
السيد  لفائدة   حصة   1.240 أصل 
)ة) عادل  املبتصم بتاريخ 02 دجنبر 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1400.

211I

ST2C

BEITO AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

BEITO AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
بطوطة التجزئة 26, طابق 1 شقة 

1, - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BEITO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AUTO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العطاريات  وبيع  التشحيم  زيوت 

ومستلزمات السيارات..
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ابن 
بطوطة التجزئة 26, طابق 1 شقة 1, 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ياسي   محمد  املجدوب  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ياسي   محمد  املجدوب  السيد 
فولكسيم  فا   شارع  عنوانه)ا) 
 1190 غابة بروكسيل    3001BT01

بروكسيل بلجيكا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أيوب عنوانه)ا)  املجدوب  السيد 
تجزئة البساتي  شارع ليث بن سبد 

رقم 49 90000 طنجة املغرب
ياسي   محمد  املجدوب  السيد 
فولكسيم  فا   شارع  عنوانه)ا) 
 1190 غابة بروكسيل    3001BT01

بروكسيل بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1436.

218I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BOUPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BOUPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 303 

الطابق السفلي املحل رقم 02 تجزئة 

مغرب عربي بلوك د القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUPROM

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

تاجر التجزئة ملواد العناء

مقاول نقل.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 303 

الطابق السفلي املحل رقم 02 تجزئة 

 - القنيطرة  د  بلوك  عربي  مغرب 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بوليل مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوليل مصطفى عنوانه)ا) 

القنيطرة   462 املغرب البربي د رقم 

14000 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  بوليل مصطفى عنوانه)ا) 

القنيطرة   462 املغرب البربي د رقم 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81300.

219I

TQG FIDUCIAIRE

MN-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفي  ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
MN-AGRI   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
بلبطار جماعة سيدي داود ايت 
اورير - 42050 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
MN-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.  AGRI
تركيب    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمسية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ايت  داود  سيدي  جماعة  بلبطار 

اورير - 42050 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الكر1  معارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : ويحما   نورا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد معارك الكر1 : 500 بقيمة 

100 درهم.

السيدة نورا ويحما  : 500 بقيمة 
100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكر1  معارك  السيد 
دوار بلبطار جماعة سيدي داود ايت 

اورير 42050 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ويحما   نورا  السيدة 
دوار بلبطار جماعة سيدي داود ايت 

اورير 42050 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكر1  معارك  السيد 
دوار بلبطار جماعة سيدي داود ايت 

اورير 42050 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121004.
220I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRANS GANADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

TRANS GANADOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
لهيادنة جماعة لهيادنة قلبة 

السراغنة - 43000 قلبة السراغنة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3615
البام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 31 دجنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
املحدودة TRANS GANADOR  معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي دوار لهيادنة جماعة 
 43000  - السراغنة  قلبة  لهيادنة 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلبة 

عجز الشركة عن تغطية مصاريفها.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

قلبة  لهيادنة  جماعة  لهيادنة 

قلبة السراغنة   43000  - السراغنة 

املغرب. 

و عي :

هالل بك  ععد البالي    السيد)ة) 

جماعة  لهيادنة  دوار  عنوانه)ا)  و 

 43000 السراغنة  قلبة  لهيادنة 

)ة)  قلبة السراغنة املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلبة السراغنة  بتاريخ 10 

فبراير 2021 تحت رقم 56/2021.

221I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

FOURNITURES KOLCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

FOURNITURES KOLCHI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 134 

تجزئة بادو البطاوية قلبة السراغنة 

- 43100 قلبة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOURNITURES KOLCHI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقاقير بالتقسيط.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 134 

تجزئة بادو البطاوية قلبة السراغنة 

- 43100 قلبة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد دوخو احمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد دوخو محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  دوخو  السيد 

134 تجزئة بادو البطاوية قلبة  رقم 

السراغنة  قلبة   43100 السراغنة 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  دوخو  السيد 

134 تجزئة بادو البطاوية قلبة  رقم 

السراغنة  قلبة   43100 السراغنة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  دوخو  السيد 

134 تجزئة بادو البطاوية قلبة  رقم 

السراغنة  قلبة   43100 السراغنة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلبة السراغنة  بتاريخ 08 

فبراير 2021 تحت رقم 50/2021.

222I

QUALICIA CONSULTING

BEAUTY INDUSTRIES BI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage APPT N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

BEAUTY INDUSTRIES BI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 116, زنقة 
زبيرإبن البوام الصخور السوداء - 

20303 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTY INDUSTRIES BI

-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

مستحضرات التجميل;

مستحضرات  وتصدير  -استيراد 

التجميل وأي مادة أخرى تستخدم في 

صناعة مستحضرات التجميل;

مستحضرات  وتسويق  -توزيع 

التجميل;

-استيراد وتصدير;

املركعات  جميع  تأجير  أو  -اقتناء 

لنقل األفراد أو العضائع..
عنوا  املقر االجتماعي : 116, زنقة 
 - السوداء  الصخور  البوام  زبيرإبن 

20303 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملنعهي سامي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الدين  النور  بنسحابة  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سامي  ملنعهي  السيد 
 21 البمارة  بسكورة  شرف  إقامة 
طابق 2 شقة رقم 5 املد ينة الخضراء 
الدارالعيضاء   21182 بسكورة 

املغرب.
الدين  النور  بنسحابة  السيد 
ماجوريل  الحدائق  إقامة  عنوانه)ا) 
ب شقة رقم كاليفورنيا   01 البمارة 
 2150  4 رقم  طابق   15 الشق  عي  

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سامي  ملنعهي  السيد 
 21 البمارة  بسكورة  شرف  إقامة 
طابق 2 شقة رقم 5 املد ينة الخضراء 
بسكورة 21182 الدارالعيضاء املغرب
الدين  النور  بنسحابة  السيد 
ماجوريل  الحدائق  إقامة  عنوانه)ا) 
ب شقة رقم كاليفورنيا   01 البمارة 
 2150  4 رقم  طابق   15 الشق  عي  

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162802.

223I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AMEUBLEMENT SORIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

AMEUBLEMENT SORIM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي رقم 264 
الهناء 2  قلبة السرافنة - 43000 

قلبة السرافنة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3513

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-1 منبش عقاري 

-2 مقاول في اشغال العناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلبة السراغنة  بتاريخ 15 

فبراير 2021 تحت رقم 66/2021.
224I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ZEROS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،
STE ZEROS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 HAY وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 HASSANI RUE SIDI OULD

 BRAHIM SAID 3 ES SEMARA -
12000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZEROS



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5690

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
البامة.

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 HASSANI RUE SIDI OULD
 BRAHIM SAID 3 ES SEMARA -

12000 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الليث  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم الليث عنوانه)ا) حي 
 15 رقم  البيو   زنقة  رشيد  موالي 

السمارة  12000 السمارة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم الليث عنوانه)ا) حي 
 15 رقم  البيو   زنقة  رشيد  موالي 

السمارة  12000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 42/2021.

225I

RGCM

KAMY Z2 SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي50 عمارة 

الشعاب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحمدية ، 20800، املحمدية 

املغرب
KAMY Z2 SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 RDC INARA 1 N°06 -

 MOHAMMEDIA - 20800
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26951

 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 KAMY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Z2 SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : *التنظيف

• الحراسة

• الحدائق

• مؤقت

منتجات  وإنتاج  تسويق   •

التنظيف

• شركة أعمال متنوعة.

 RDC  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 INARA 1 N°06 - MOHAMMEDIA

20800 - املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املهدي  الفاهم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  الفاهم  السيد 

تجزئة املسيرة الخضراء عمارة 23 ف 

الطابق 1 الشقة 3 20800 املحمدية 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املهدي  الفاهم  السيد 

تجزئة املسيرة الخضراء عمارة 23 ف 

الطابق 1 الشقة 3 20800 املحمدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 20 يناير 

2021 تحت رقم 134.

221I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

LA ROUTE REBEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 16 زاوية شارع 

طانطا  وشارع لعنا  لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

LA ROUTE REBEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 29 

عمر بن الباص الطابق 3 - 90000 

طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113205

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROUTE REBEL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للعضائع.

 29 زنقة   : عنوا  املقر االجتماعي 

 90000  -  3 عمر بن الباص الطابق 

طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ادريس  ياسي   السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  ياسي   السيد 
 90000   3 رقم   13 حي مبروك زنقة 

طنجة املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  ياسي   السيد 
 90000   3 رقم   13 حي مبروك زنقة 

طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1615.
228I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

JASMIN DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
JASMIN DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 1 - 20330 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
490001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JASMIN DECO
غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
الدار   20330  -  1 طابق  بارادي 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : البرابي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البرابي  مريم  السيدة 
ش   2 زنقة ابن الحكم درج أ ط   21
العيضاء  بوركو    1 اقامة هيعة   10

20000 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  البرابي  مريم  السيدة 
ش   2 زنقة ابن الحكم درج أ ط   21
العيضاء  بوركو    1 اقامة هيعة   10

20000 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
229I

FIDERSER

STE ENNAYER TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE ENNAYER TOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

اجعابرة كراج 3 القصيعية - 14200 

سيدي سليما  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENNAYER TOUR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص . االشغال املختلفة للعناء.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 14200  - القصيعية   3 اجعابرة كراج 

سيدي سليما  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد السني ياسي  :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسي   السني  السيد 

 14200 القصيعية  اجعابرة   دوار 

سيدي سليما  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسي   السني  السيد 

 14200 القصيعية  اجعابرة   دوار 

سيدي سليما  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما   بتاريخ 19 

فبراير 2021 تحت رقم 44/2021.

230I

pharmacie de l’aerogare mohammed v

 PHARMACIE DE
 L›AEROGARE

MOHAMMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
تأسيس شركة

 pharmacie de l›aerogare
mohammed v

 hall public/zone hors douane,
 niveau 1 du Terminal 1 de
 l’aéroport Mohammed V

 casablanca، 0، casablanca
maroc

 PHARMACIE DE L›AEROGARE
MOHAMMED V  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املدخل 

البام / املنطقة الخالية من 
الجمارك ، املستوى 1 من املعنى 1 
بمطار محمد الخامس نواصر الدار 

العيضاء 21182 الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
490321

 09 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE DE L’AEROGARE

. MOHAMMED V
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

املدخل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
البام / املنطقة الخالية من الجمارك 
بمطار   1 املعنى  من   1 املستوى   ،
محمد الخامس نواصر الدار العيضاء 

21182 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سبد بن ايدامو عنوانه)ا) 

مراكش   39 رقم  البعدالوية  تجزئة 

20630 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبد بن ايدامو عنوانه)ا) 

مراكش   39 رقم  البعدالوية  تجزئة 

20630 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165912.

231I

SOCIETE NUMAY CULTURE

 SOCIETE NUMAY 

CULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE NUMAY CULTURE

 4EME ETAGE N 420 BLOC D

 EL KHAWARIZMI II HAY TILILA

 TIKIOUINE AGADIR ، 80560،

AGADIR MAROC

  SOCIETE NUMAY CULTURE 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 4EME وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 ETAGE N 420 BLOC D EL

 KHAWARIZMI II HAY TILILA

 TIKIOUINE AGADIR - 80560

.Agadir Agadir

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45215

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة) نزار الزاهي 300 
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة) عزيز الزاهي 

بتاريخ 22 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98431.

232I

fidomek

 CAFE LA CORNICHE
OUARGHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
 CAFE LA CORNICHE

OUARGHA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي دونوغو 
الخنيشات سيدي قاسم - 16020 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LA CORNICHE OUARGHA
غرض الشركة بإيجاز : مقهى

نقل العضائع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - قاسم  سيدي  الخنيشات  دونوغو 

16020 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رشيد  الكردودي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الكردودي نور الدين :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكردودي رشيد عنوانه)ا) 
دوار الربيالت قيادة الخنيشات جرف 

امللحة 16020 سيدي قاسم املغرب.
الدين  نور  الكردودي  السيد 
قيادة  الجديد  الحي  عنوانه)ا) 
 16020 امللحة  جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكردودي رشيد عنوانه)ا) 
دوار الربيالت قيادة الخنيشات جرف 

امللحة 16020 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

فبراير 2021 تحت رقم 58.
233I

فيكاميد

 STE EL HARRAS DU NORD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب
 STE EL HARRAS DU NORD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع واد 
درعة عمارة 13 تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HARRAS DU NORD SARL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

- DIVERS OU CONSTRUCTION

 IMPORTATION ET

 - EXPORTATION

.- NEGOCIANT

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

واد درعة عمارة 13 تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الهرا1  منصف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الشريعي  أميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منصف الهرا1 عنوانه)ا) 

أ  بلوك  املجد  زنقة  ترجيست  شارع 

 93000 تطوا    25 رقم   5 الطابق 

تطوا  املغرب.

السيدة أميمة الشريعي عنوانه)ا) 

 5 إليا1 رقم  إقامة  شارع واد سعو 

تطوا    93000 تطوا    1/1 طابق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصف الهرا1 عنوانه)ا) 

أ  بلوك  املجد  زنقة  ترجيست  شارع 

 93000 تطوا    25 رقم   5 الطابق 

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 382.

234I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 GROUPE SCOLAIRE EL

MAHMOUDI PRIVE-GSMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE EL

 MAHMOUDI PRIVE-GSMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

2-1ف طريق عي  الشقف تجزئة 

مدينة الورود  - 30000 فا1 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38203

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   3.000 املحمودي 

لفائدة   حصة   30.000 أصل  من 

بتاريخ  املحمودي  نسرين  )ة)  السيد 

19 نونبر 2020.

تفويت السيد )ة) أمي   املحمودي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   30.000

نونبر   19 بتاريخ  املحمودي  نسرين 

.2020

رياض  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   1.500 املحمودي 

لفائدة   حصة   30.000 أصل  من 

 19 السيد )ة) نوال املحمودي بتاريخ 

نونبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 805/021.

235I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

D H I TISSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

D H I TISSAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

وكاد البطاوية الشبيبية قلبة 

السراغنة - 43100 قلبة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 D H I  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TISSAGE

الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

والطرز

التجارة في املالبس الجاهزة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اوالد وكاد البطاوية الشبيبية قلبة 

قلبة السراغنة   43100  - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف  غانم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  غانم  السيد 

سيدي  القد1  مسجد  القد1  حي 

الدار   20620 العضاء  البرنو�سي 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  غانم  السيد 

سيدي  القد1  مسجد  القد1  حي 

الدار   20620 العضاء  البرنو�سي 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلبة السراغنة  بتاريخ 18 

فبراير 2021 تحت رقم 16/2021.

236I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 K&L  ك & ل فاشيون

FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

  K&L FASHION   ك & ل فاشيو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية، تجزئة 331، 

الطابق االول - 90000 طنجة  

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109189

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 04 فبراير  املؤرخ في 

لحلو  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

علي  كمسير آخر

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239419.
231I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MEGA PROFIL  ميكا بروفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

 MEGA PROFIL  ميكا بروفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي زاوية 

شارع طانطا   و زنقة لعنا ، اقامة 
لينا، طابق الرابع، رقم 49 - 90000 

طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22023

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التنظيف  منتجات  تصنيع   -

الصناعية واملنزلية.
استيراد وتصدير وتسويق املواد   -

ومنتجات النظافة والتنظيف..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238980.
238I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE ISAOUL DES
 TRAVAUX DIVERS ET

ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ISAOUL DES

 TRAVAUX DIVERS ET

ENVIRONNEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار تفزة 

أسكي  أوريكة - 42452 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45233

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2020 أكتوبر   19 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 SOCIETE ISAOUL DES TRAVAUX

  DIVERS ET ENVIRONNEMENT

معلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوا  

أسكي   تفزة  دوار  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  مراكش   42452  - أوريكة 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

وحدد مقر التصفية ب حي التقدم 

خنيفرة   45203 القعاب  زنقة بهت   

املغرب. 

و عي :

حوري  حسن   موالي  السيد)ة) 

بهت  زنقة  التقدم  حي  عنوانه)ا)  و 

املغرب  خنيفرة   45203 القعاب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120211.

239I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MEGA PROFIL ميكا بروفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

ميكا بروفيل MEGA PROFIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

طانطا   و زنقة لعنا ، اقامة لينا، 

طابق الرابع، رقم 49 زاوية شارع 

طانطا   و زنقة لعنا ، اقامة لينا، 

طابق الرابع، رقم 49 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22023

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد لبرو�سي 

 250 حصة اجتماعية من أصل   25

اسماعيل   )ة)  السيد  حصة لفائدة  

ملبرو�سي بتاريخ 01 يناير 2021.

تفويت السيد )ة) محمد لبرو�سي 

 250 حصة اجتماعية من أصل   25

ياسي    )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

لبرو�سي بتاريخ 01 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238980.

240I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MEGA PROFIL ميكا بروفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

ميكا بروفيل MEGA PROFIL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع طانطا   و زنقة لعنا ، اقامة 
لينا، طابق الرابع، رقم 49 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22023

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

طريق .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238980 .

241I

FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE MENZA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،
 SOCIETE MENZA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني زنقة لبعيدي ولد حميم 

رقم 105 السمارة - 12000 السمارة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1911
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحلولي  ايوب  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   15.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   15.000

خالد  اكريم بتاريخ 29 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 44/2021.

242I

WAROD CONTA SARL

TOP BORAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LRAS ATNOC DORAW

43 شارع المملكة البربية السبودية 

قطبة رقم 85 الطابق الثاني رقم 60 

طنجة ، REGNAT ،00009 المغرب

ZAROB POT شركة ذات 

المسؤولية المحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

المملكة البربية السبودية تجزئة 

انعار، قطبة 85 ,الطابق 20 رقم 60  

- 00009 طنجة المغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93181

البام  الجمع  بمقت�سى 

 2020 08 دجنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

معلغ    TOP BORAZ املحدودة 

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

اململكة  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

انعار،  تجزئة  السبودية  البربية 

 -   06 رقم   02 ,الطابق   58 قطبة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

فشل الغرض االجتماعي

الذي تأسست من اجله.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة  السبودية  البربية  اململكة 

انعار، قطبة 58 ,الطابق 02 رقم 06  

- 90000 طنجة املغرب. 

و عي :

السيد)ة) محم  شداد و عنوانه)ا) 

 90000 13 22 رقم  حي لبوينة زنقة 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238058.

243I

WAROD CONTA SARL

YUBA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LRAS ATNOC DORAW

43 شارع المملكة البربية السبودية 

قطبة رقم 85 الطابق الثاني رقم 60 

طنجة ، REGNAT ،00009 المغرب

ECIVRES ABUY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

المملكة البربية السبودية تجزئة 

انعار، قطبة 85 ,الطابق 3 رقم 7 

طنجة - 00009 طنجة المغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  29 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  YUBA SERVICE الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 

شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

تجزئة  السبودية  البربية  اململكة 

 1 رقم   3 ,الطابق   58 قطبة  انعار، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : فشل الغرض االجتماعي

الذي تأسست من اجله.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة  السبودية  البربية  اململكة 

 1 رقم   3 ,الطابق   58 قطبة  انعار، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
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و عي :

و  بوعشمير  خالد   السيد)ة) 

رقم  زنقة  برواقة  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   90000  12 رقم   50

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238403.

244I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ALFONSO CLEANING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع االمير موالي ععد هللا ، 

10000، البيو  املغرب

ALFONSO CLEANING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة رأ1 

الخيمة الحي الحجري بدو  رقم 

البيو   - 10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALFONSO CLEANING

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف البامة - أشغال عمومية .
عنوا  املقر االجتماعي : زنقة رأ1 

رقم  بدو   الحجري  الحي  الخيمة 

البيو   - 10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البزيز كيني  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد البزيز كيني  عنوانه)ا) 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   429 رقم 

البيو   10000 البيو   املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد البزيز كيني  عنوانه)ا) 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   429 رقم 

البيو   10000 البيو   املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 523.

245I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE KAMAL OUARAK DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املبطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

 STE KAMAL OUARAK DE

TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي دوار 

لقواوسة جماعة  املزامزة الجنوبية - 

26000 سطات املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5319

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نشاط اغاثة املركعات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

24 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 100/21.

246I

EXPERAMA

MR.CHEEZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERAMA

3 زنقة اركشو  شارع املقاومة زاوية 

141 إقامة كنزة الطابق االول -الدار 

العيضاء- ، 20500، الدار العيضاء 

املغرب

MR.CHEEZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النخيل 

ساحة U3 و M6 زاوية شارع ابراهيم 

الروداني و زنقة املدني عمارة 3 محل 

رقم 6 -العيضاء- - 20340 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490839

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2020 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تس

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وإدارة املطاعم ومطبم العيتزا وغرفة 

وجميع  السريبة  والوجعات  الشاي 

البمليات أو األنشطة املماثلة أو ذات 

الصلة..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

النخيل ساحة U3 و M6 زاوية شارع 

ابراهيم الروداني و زنقة املدني عمارة 

 20340  - -العيضاء-   6 محل رقم   3

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 15   : السيد عمر برادة الرخامي 

حصة بقيمة 1.500 درهم للحصة .

25 حصة  السيد حمزة الشرقي :  

بقيمة 2.500 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرخامي  برادة  عمر  السيد 

بن  فار1  ابو  زنقة   10 عنوانه)ا) 

  4 شقة  الثاني  الطابق  حمدا  

20250 الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الشرقي  حمزة  السيد 

حي   14 رقم  ر  عمارة  نادية  إقامة 

العيضاء  الدار   20390 العطحاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرخامي  برادة  عمر  السيد 

بن  فار1  ابو  زنقة   10 عنوانه)ا)  

  4 شقة  الثاني  الطابق  حمدا  

20250 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

241I
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مكتب املحاسعة الصالحي

SOTRAMIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب المحاسعة الصالحي
زنقة المدينة المنورة عمارة 

اليبقوبي الطابق الثالث الشقة رقم 

6 وجدة ، 00006، وجدة االمغرب

OMMIMARTOS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

تجزئة السالمة رقم431  - 00006 

وجدة المغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOTRAMIMMO

غرض الشركة بإيجاز : 1/ أشغال 

العناء واألشغال املختلفة.

2/النجارة البامة الحديد الخشب 

واألملينيوم.

3/أشغال التهيئة والتجهيز.

4/ منبش عقاري.

5/ بيع مواد العناء.

6/العيع والشراء..

عنوا  املقر االجتماعي : طريق تازة 

 60000  - السالمة رقم134   تجزئة 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بن الضيف :  1.000 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الضيف  بن  محمد  السيد 
تجزئة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا) 
الوحدة زنقة عدي بن حاتم رقم19 

60000 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الضيف  نب  محمد  السيد 
تجزئة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا) 
الوحدة زنقة عدي بن حاتم رقم19  

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 651.
248I

FIDUROC SARL AU

 SLH BATIMENT ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUROC SARL AU
رقم 4 الطابق االول عمارة D املركب 
التجاري كارفور ، 45000، ورزازات 

املغرب
 SLH BATIMENT ET TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 433 

حي واد الذهب  - 45000 ورزازات 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2939
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 45000  - الذهب   واد  حي   433«
»تكمي الجديد  إلى  ورزازات املغرب« 
ترميكت - 45000 ورزازات  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2021 تحت رقم 94.

249I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AGRO NET CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YNARMA LE ERIAICUDIF
 DEMAHOM EUNEVA 891°N
 ANHGARS SED AALEK LE V

 SED AALEK LE ،00034 ،
CORAM ANHGARS

 GNITLUSNOC TEN ORGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 654 
منارة 3 قلبة السراغنة - 00034 

قلبة السراغنة المغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1344

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NET CONSULTING
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء
تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية

التجارة البامة.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 456 
 43000  - السراغنة  قلبة   3 منارة 

قلبة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

هاشم  موالي  علوي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هاشم  موالي  علوي  السيد 
قلبة   3 منارة   456 رقم  عنوانه)ا) 
السراغنة  قلبة   43000 السراغنة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  موالي  علوي  السيد 
 38 رقم  املستقعل  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20150 العيضاء  مبروف  سيدي 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة  بتاريخ 24 

فبراير 2021 تحت رقم 85/2021.

250I

أسماء ميديا

ENRAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي العيضاء، 20000، 
العيضاء املغرب

ENRAS    شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 81 شارع 
املقاومة الطابق 6 رقم 11   

 - 20000 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

412115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENRAS

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة على املصاعد.

81 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
املقاومة الطابق 6 رقم 11  - 20000 

الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الناجي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الناجي  رشيد  السيد 

اقامة السالم عمارة 1 1 الشقة 20 

 20000 زيا   والد  طريق   4 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الناجي  رشيد  السيد 

اقامة السالم عمارة 1 1 الشقة 20 

 20000 زيا   والد  طريق   4 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

شتنبر 2020 تحت رقم 30234 .

251I

UNION BEST SOLUTIONS

SOUZAI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

SOUZAI NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ج ش رقم 

5 أبراج الكتبية محاميد 9 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUZAI NEGOCE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املبدات الكهربائية والحاسوب
األعمال املختلفة والعناء.

عنوا  املقر االجتماعي : ج ش رقم 
 40000  - 9 5 أبراج الكتبية محاميد 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : زايدي  الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد طاهير نوفل الصوالي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز الدين زايدي عنوانه)ا) 
تجزئة العهجة رقم 11 سبادة 40000 

مراكش املغرب.
الصوالي  نوفل  طاهير  السيد 
الكبرى  الحديقة  اقامة  عنوانه)ا) 
جليز   9 عمارة  عائشة  ابن  زنقة 

40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين زايدي عنوانه)ا) 
تجزئة العهجة رقم 11 سبادة 40000 

مراكش املغرب
الصوالي  نوفل  طاهير  السيد 
الكبرى  الحديقة  اقامة  عنوانه)ا) 
جليز   9 عمارة  عائشة  ابن  زنقة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120924.

252I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIÉTÉ IMINTANOUTE
 ACCESSOIRES
AUTOMOBILES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIÉTÉ IMINTANOUTE

 ACCESSOIRES AUTOMOBILES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 248 
سوق املتالشيات ادمي  ايت ملول 

عمالة انزكا  ايت ملول - 86603 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ IMINTANOUTE

.ACCESSOIRES AUTOMOBILES

غرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

والتصدير

-نقل العضائع لحساب الغيروطنيا 

ودوليا

املرفقة  الغير  األمتبة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

البمليات  كل  عامة  بصفة  -و 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و البقارية التي من شانها أ  تساهم 

في تنمية الشركة..
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 248 
ملول  ايت  ادمي   املتالشيات  سوق 

 86603  - ملول  ايت  انزكا   عمالة 

ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رجاوي  سبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رجاوي  سبيد  السيد 
ازرو   لبرب  حي   46 رقم   3 بلوك 

86603 ايت ملول املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رجاوي  سبيد  السيد 
ازرو   لبرب  حي   46 رقم   3 بلوك 

86603 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت رقم 490.

253I

مكتب توجة للمحاسعة

TL TRANS   تل تخونز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب توجة للمحاسعة

شارع املسيرة زنقة 1 رقم 8 كلميم ، 

82000، كلميم املغرب

تل تخونز   TL TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني بلوك 101 رقم 04  أكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46369

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TL TRANS   تخونز

 , التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

النقل الشخ�سي .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسني بلوك 101 رقم 04  أكادير - 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة لعنى تاكيو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيدة لعنى تاكيو عنوانه)ا) 
أكادير    04 رقم   101 الحسني بلوك 

80000 اكادير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيدة لعنى تاكيو عنوانه)ا) 
أكادير    04 رقم   101 الحسني بلوك 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98492.

254I

ائتمانية الشريفي معارك

 STE PYRAMID بيراميد ويست

WEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية الشريفي معارك

حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 

رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املبرب

 STE PYRAMID بيراميد ويست

WEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي حي االمل 1 

زنقة جياللي بناني رقم 31 بويزكار  - 

81000 كلميم املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1931

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الفندقة و الطبامة

الوساطة التجارية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت رقم 13.

255I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MOUMID-CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE MOUMID-CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 58 

بلوك 4 شارع الحسن التاني  - 

86150 ايت ملول  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MOUMID-CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدو  سائق .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - شارع الحسن التاني    4 بلوك   58

86150 ايت ملول  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : موميد  السيد ععدهللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موميد  ععدهللا  السيد 
4 شارع الحسن التاني   58 بلوك  رقم 

86150 ايت ملول  املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  موميد  ععدهللا  السيد 
4 شارع الحسن التاني   58 بلوك  رقم 

86150 ايت ملول  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت رقم 489.

256I

ائتمانية الشريفي معارك

 STE PYRAMID بيراميد ويست
WEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية الشريفي معارك
حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املبرب
 STE PYRAMID بيراميد ويست
WEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
زنقة جياللي بناني رقم 31 بويزكار  - 

81000 كلميم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1931

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خديجة واليل   )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة) زينة السايح  

بتاريخ 02 فبراير 2021.
ادريفي محمد  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

اخما1 بتاريخ 02 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت رقم 13.
251I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AKWATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
SOCIETE AKWATI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 140 

بلوك ب حي املستقعل درركة - 

80650 أكادير  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AKWATI

-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

التلفيف و  انواع  و تسويق و توزيع 

التبعئة و التغليف.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - بلوك ب حي املستقعل درركة   140

80650 أكادير  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : iصدلو  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد ععدالرحيم أمدلن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  iصدلو  عصام  السيد 
رقم 146 حي السالم بلوك أ الدراركة   

80650 أكادير  املغرب .

أمدلن  ععدالرحيم  السيد 
04 زنقة  عنوانه)ا) حي اغيو1 بلوك 
أكادير   80652 تيكوين   21 رقم    12

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  iصدلو  عصام  السيد 
رقم 146 حي السالم بلوك أ الدراركة 

80650 أكادير  املغرب 

أمدلن  الرحيم  ععد  السيد 
04 زنقة  عنوانه)ا) حي اغيو1 بلوك 
أكادير    80652 تيكوين   21 رقم    12

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98321.
258I

ائتمانية الشريفي معارك

 STE PYRAMID بيراميد ويست
WEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

ائتمانية الشريفي معارك
حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املبرب
 STE PYRAMID بيراميد ويست
WEST  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
زنقة جياللي بناني رقم 31 بويزكار  - 

81000 كلميم املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1931

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 02 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) واليل 

خديجة  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت رقم 13.
259I

beta conseil

IMAY INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

IMAY INFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 4RUE  وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 BEAUJOLAIS RCE GHITA

 QUARTIER DESHOPITAUX

 CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153441

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   3.000.000«

»4.000.000 درهم« إلى »1.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161303.
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ائتمانية الشريفي معارك

 Ste فينتيميليا ملتي ترافو

 VINTIMILLIA MULTI

-TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي معارك

حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 

رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املبرب

 Ste فينتيميليا ملتي ترافو

 VINTIMILLIA MULTI -TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ام 

الكردا  قيادة اديس  - 84023 

طاطا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Ste ترافو  ملتي  فينتيميليا   :

.VINTIMILLIA MULTI -TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او العناء

التجارة البامة.

ام  دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الكردا  قيادة اديس  - 84023 طاطا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الخلطي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر الخلطي عنوانه)ا) دوار 

ام الكردا   84023 طاطا املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر الخلطي عنوانه)ا) دوار 

ام الكردا   84023 طاطا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  االبتدائية بطاطا  

2021 تحت رقم 11.
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JURIS LEGAL

C.A.E.P LOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

C.A.E.P LOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61, زنقة 

عزيز بالل، الطابق 2, الرقم 3 - 

املبارف - 20000 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 C.A.E.P : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOG

غرض الشركة بإيجاز : نقل جميع 

اللوجستية  والخدمات  العضائع 

والرسائل.

 ,61  : االجتماعي  املقر  عنوا  

الرقم   ,2 الطابق  بالل،  عزيز  زنقة 

الدار العيضاء   20000  - املبارف   -  3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشريف   ايت  ر�سى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشريف   ايت  ر�سى  السيد 
زنقة عي  جوهرة حي   69 عنوانه)ا) 

ياسمي  1 25000 خريعكة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف   ايت  ر�سى  السيد 
زنقة عي  جوهرة حي   69 عنوانه)ا) 

ياسمي  1 25000 خريعكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.
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LABRASS MULTISERVICES SARL

ETB AFIRAI.BOUJDOURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي ععد هللا ، 

10000، البيو  املغرب
ETB AFIRAI.BOUJDOURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة 02 زنقة 32 الرسم البقاري 
عدد 5659/11 البيو   - 10000 

البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ETB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFIRAI.BOUJDOURE

حفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتنقيب  املائية  واألحواض  اآلبار 

العناء  أشغال   - الجوفية  املياه  عن 

والحفر املتبددة - تجارة املتالشيات - 

خدمات عامة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
32 الرسم البقاري  02 زنقة  الوحدة 

 10000  - البيو     11/5659 عدد 

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بوجمبة ازالل  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد بوجمبة ازالل  

حي سيدي محمد زنقة املامونية رقم 

15 البيو   10000 البيو   املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد بوجمبة ازالل  

حي سيدي محمد زنقة املامونية رقم 

15 البيو   10000 البيو   املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 524.
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STE FIDUKARS SARL

STE ANNOUN.M.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE ANNOUN.M.A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تكمي 
الجديد ترميكت - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNOUN.M.A
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع للغير.
تكمي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ورزازات   45000  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اعنو   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : اعنو   محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعنو   محمد  السيد 
 45000  812 رقم  املحمدي  حي 

ورزازات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعنو   محمد  السيد 
 45000  812 رقم  املحمدي  حي 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 218.
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زوبير بوتغما1

STE BELLABIL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغما1

اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE BELLABIL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كبدة الزيتو  رقم 215 تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLABIL CAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

كبدة الزيتو  رقم 215 تازة - 35000 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل بلة :  50 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

السيد نور الدين بلة :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 11 عنوانه)ا)  بلة  نبيل  السيد 
زنقة سيدي ععد النور بيت غالم تازة 

35000 تازة املغرب.

عنوانه)ا)  بلة  الدين  نور  السيد 
105 تازة  9 رفم  1 املجموعة  القد1 

35000 تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دحماني  امي   محمد  السيد 

باب  الوداية  درب   01 عنوانه)ا) 

الشريبة تازة 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 105.
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RGCM

Gold réfrigération
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RGCM

شارع الجيش امللكي50 عمارة 
الشعاب الشقة رقم 5 الطابق االول 

املحمدية ، 20800، املحمدية 

املغرب

Gold réfrigération  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 50 اقامة 

الشعاب شقة 5 شارع الجيش امللكي  

- 20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21235

 30 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 دجنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 Gold  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. réfrigération

التبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجاري والصناعي

صنع رقائق الثلج.

بيع وشراء مبدات التبريد.

تجهيز وتخزين األسماك الطازجة

التنسيق.

التجارة.

النقل.

االستيراد والتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : 50 اقامة 

5 شارع الجيش امللكي   الشعاب شقة 

- 20800 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد مصطفى النفيس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : اللطيف  ععد  مبروف  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النفيس  مصطفى  السيد 

 20800  140 حي انفا رقم  عنوانه)ا) 

املحمدية املغرب.

اللطيف  ععد  مبروف  السيد 

عنوانه)ا) عملية البشير م 1 1 شقة 

3 الطابق 1 عي  الشق 20800 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

النفيس  مصطفى  السيد 

 20800  140 حي انفا رقم  عنوانه)ا) 

املحمدية املغرب

اللطيف  ععد  مبروف  السيد 

عنوانه)ا) عملية البشير م 1 1 شقة 

3 الطابق 1 عي  الشق 20800 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 411.

266I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MOR-IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

MOR-IMPORT   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

ععد هللا املديوني الطابق االول 

الشقة 2 - 20000 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

MOR- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.  IMPORT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMPORTATION DE MATERIELS

.INDUSTRIELS ET AGRICOLES

زنقة   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععد هللا املديوني الطابق االول الشقة 

2 - 20000 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : املرشد   الكعير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرشد   الكعير  السيد 

 26000 البروج   خلوق  بني  مركز 

سطات  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املرشد   الكعير  السيد 

 26000 البروج   خلوق  بني  مركز 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 6536.
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ائتمانية الشريفي معارك

 Ste كاهيا لالشغال املختلفة

 KAHIA DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي معارك

حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 

رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املبرب

 Ste KAHIA كاهيا لالشغال املختلفة

DES TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اليالم 

دوار فاصك - 81000 كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

كاهيا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Ste KAHIA DES لالشغال املختلفة

.TRAVAUX DIVERS

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او العناء

بيع لوازم املكاتب.

عنوا  املقر االجتماعي : حي اليالم 

دوار فاصك - 81000 كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : معارك  الكاهية  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الكاهية بالل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معارك  الكاهية  السيد 

دوار فاصك 81000 كلميم املغرب.

عنوانه)ا)  بالل  الكاهية  السيد 

دوار فاصك 81000 كلميم املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  معارك  الكاهية  السيد 

دوار فاصك 81000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت رقم 14.

268I

ديفي اكسعيرتيز

AFRO DIGITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديفي اكسعيرتيز

إقامة الياسمي  زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة العنفسج عمارة 1 

بوسيجور ، 20220، الدار العيضاء 

املغرب

AFRO DIGITS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني رقم 92  - 20300 الدار 

العيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AFRO  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DIGITS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية ، تطوير األعمال 

 ، ، اإلدارة  التنظيم   ، ، اإلستراتيجية 

 ، البشرية  املوارد   ، املبلومات  نظم 

التصميم  من   ، التسويق واالتصال 

إلى التنفيذ..

 265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 20300  -   92 شارع الزرقطوني رقم 

الدار العيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 RED PILL SARL :  500 الشركة

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 INSTINCT SARLAU الشركة 

درهم   50.000 حصة بقيمة   :  500

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  RED PILL SARL الشركة 
ععد  تجزئة   20 رقم  عنوانه)ا) 

الرحمن الطابق رقم 16 20390 الدار 

العيضاء املغرب.

 INSTINCT SARL AU الشركة 

مجاتي  أحمد  شارع   13 عنوانه)ا) 
 ،  8 رقم   1 الطابق  ليه ألب  اقامة  

20390 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زنيفي  سفيا   السيد 

جولف ريزورت فيال 412 جرين سيتي 

بوسكورة. 21182 بوسكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 

269I

SOCIETE ADLER TRANS

APIMIGRATRICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

APIMIGRATRICE SARL

مكنا1 ، 50000، مكنا1 املغرب

APIMIGRATRICE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : متجر 

رقم 1اقامة رقم 4 مشروع املجد 5 

ويسال  - 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

48461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. APIMIGRATRICE SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

- تربيه النحل

- املفاوضة   

- األشغال املختلفة

متجر   :  : املقر االجتماعي  عنوا  

 5 مشروع املجد   4 1اقامة رقم  رقم 

ويسال  - 50000 مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املصطفى كحالوي  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد أشرف بن عشراق  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كحالوي   املصطفى  السيد 

عنوانه)ا) دوار اوالد بلكيز واد الجديدة  

51112 مكنا1 املبرب.

عشراق   بن  أشرف  السيد 
موالي  تجزئة   24 رقم  عنوانه)ا) 

 50000 إدريس حي الرياض ويسال  

مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عشراق   بن  أشرف  السيد 
موالي  تجزئة   24 رقم  عنوانه)ا) 

 50000 إدريس حي الرياض ويسال  

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2019 تحت رقم 3181.

210I

SP TEXTILE MOROCCO

س ب طكستيل موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SP TEXTILE MOROCCO

 DHAR MHANECH II TCHE 1

 LOT DE LA DR DE MINISTERE

 D›HABITAT NO 619 ، 93000،

TETOUAN MAROC

1 ب طكستيل موروكو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ظهر 

املحنش 2 الشطر 1 تجزئة املندوبية 

الجهوية لوزارة السكنى وإعداد 

التراب الوطني بتطوا  رقم 619 - 

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
: 1 ب  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

طكستيل موروكو.
الطعاعة   : غرض الشركة بإيجاز 

على الثوب
منتوجات  توزيع  و  تصميم,انتاج 

بالثوب
منتوج  كل  تصدير  و  استيراد 

مرتعط  بالنشاط.
ظهر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املحنش 2 الشطر 1 تجزئة املندوبية 
وإعداد  السكنى  لوزارة  الجهوية 
 -  619 رقم  بتطوا   الوطني  التراب 

93000 تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحمامي  نسرين  السيدة 
ه  زنقة  الحاجب  شارغ  عنوانه)ا) 
تطوا    93000  2 املحنش   14 الرقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحمامي  نسرين  السيدة 
ه  زنقة  الحاجب  شارغ  عنوانه)ا) 
تطوا    93000  2 املحنش   14 الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0321.
211I

UNION BEST SOLUTIONS

 BETONS DU N›FIS
KHALDOUN

إعال  متبدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

 BETONS DU N›FIS KHALDOUN

»شركة  التضامن«

وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

البكاري رقم 11 النخيل بلكهية 

النخيل  - - مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1565

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

طرف  من  حصة   19000 تفويت 

السيد أحمد خلدو  لفائدة السيد 
يوسف خلدو 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

450 حصة من طرف السيد  تفويت 

هشام خلدو  لفائدة السيد يوسف 
خلدو 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

50 حصة من طرف السيدة  تفويت 

لطيفة سالمي لفائدة السيد يوسف 
خلدو 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

50 حصة من طرف السيدة  تفويت 

خلدو  لفائدة السيد يوسف  سناء 
خلدو 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

السيد يوسف خلدو  جميع  إعطاء 

الصالحيات بصفته مسير وحيد تعبا 
إلستقالة السيد أحمد خلدو 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ستكو  الشركة ملزمة قانوًنا بجميع 

من  بها  املتبلقة  والبمليات  األعمال 

خالل التوقيع الوحيد للسيد يوسف 

خلدو  ملدة غير محدودة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: الحصص-رأسمال 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تبيي  مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120689.

212I

you pro service

يو برو سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

you pro service
 Hay Adrar 01 Imm B2 App 2105
 Tikiouine Agadir Hay Adrar 01
 Imm B2 App 2105 Tikiouine
Agadir، 80000، Agadir Ida-

Outanane املغرب
يو برو سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي Hay حي 
أدرار 01 عمارة ب2 شقة 2105 
تيكوين أكادير - 80000 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 ماي   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
يو برو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سيرفيس.
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األمن    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات   / النظافة   / الخاص 

الخضراء .

 Hay  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 2105 01 عمارة ب2 شقة  حي أدرار 

أكادير   80000  - أكادير  تيكوين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االصفر  يونس  السيد 

 2105 شقة  عمارة ب2   1 حي أدرار 

Agadir Ida-  80000 أكادير 

Outanane املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االصفر  يونس  السيد 

 2015 شقة  عمارة ب2   1 حي أدرار 

Agadir Ida-  80000 أكادير 

Outanane املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   22 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 90108.

213I

مكتب املحاسعة

TODOSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسعة

13 شارع يبقوب املنصور رقم 

14/13 تطوا  ، 93000، تطوا  

املغرب

TODOSER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21  شارع 

املقاومة رقم 22 مكرر - 93000 

تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TODOSER

مقاولة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع   وصيانة  وادارة   لتقديم  

والصناعية  اإلدارية  الخدمات 

.وتنظيم  والرقابية  والتجارية 

الحفالت بجميع أنواعها.

عنوا  املقر االجتماعي : 21  شارع 

 93000  - مكرر   22 رقم  املقاومة 

تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد النصر :  100 حصة 

بقيمة 900 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النصر  محمد  السيد 

جوهرة  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الثاني 93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  النصر  محمد  السيد 

جوهرة  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الثاني 93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 345.

214I

karama conseil

 STE GOLDEN LUXURY

EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1، 

30000، فا1 املغرب

 STE GOLDEN LUXURY EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1 

البمارة 33 زنقة اسامة بن زيد شارع 

الجيش امللكي فا1 - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN LUXURY EVENTS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت  واللقاءات واملؤتمرات .

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البمارة 33 زنقة اسامة بن زيد شارع 

فا1   30000  - الجيش امللكي فا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد ععو عمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععو عمر عنوانه)ا) رقم 88 

شارع عالل بن ععد هللا فا1 30000 

فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععو عمر عنوانه)ا) رقم 88 

شارع عالل بن ععد هللا فا1 30000 

فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 813/2021.

215I

karama conseil

STE MAHAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1، 

30000، فا1 املغرب

STE MAHAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 313 

شارع 202 حي زينب عي  هارو  

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52009

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  16 دجنبر  املؤرخ في 

STE MAHAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 

رأسمالها 100.000 درهم.
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رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا    

313 شارع 202 حي زينب عي  هارو  

فا1 املغرب نتيجة   30000  - فا1 

اللركود االقتصادي/جائحة كورونا.

و عي :

السيد)ة) احمد  مبهد و عنوانه)ا) 
311 حي زينب عي  هارو  فا1  رقم 

)ة)  كمصفي  املغرب  فا1   30000

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 16 دجنبر 2020 وفي رقم 313 

شارع 202 حي زينب عي  هارو  فا1 

- 30000 فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 806/021.

216I

kamil affaires consulting group sarl au

GOUDDAMI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

GOUDDAMI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 208 

الحي الصناعي سيدي غانم طريق 

اسفي مكتب رقم 22 مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOUDDAMI TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي للمستخدمي 
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 208 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 - مراكش   22 رقم  مكتب  اسفي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الكودامي  سالم  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكودامي  سالم  محمد  السيد 
رقم  هللا  مبطى  تجزئة  عنوانه)ا) 
 40000 مراكش  اسكجور   2058

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكودامي  سالم  محمد  السيد 
رقم  هللا  مبطى  تجزئة  عنوانه)ا) 
 40000 مراكش  اسكجور   2058

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119631.
211I

ائتمانية ماجسترال

COSMOCOSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكو  القطبة 1/11 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فا1 ، 30100، فا1 

املغرب

COSMOCOSM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 28 

الطابق الرابع مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موالي رشيد  - 30000 فا1  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMOCOSM

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

مواد التجميل و البطور

بيع املالبس الجاهزة

التصدير و األستيراد 

عنوا  املقر االجتماعي : مكتب 28 

طريق  الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

فا1    30000  - صفرو موالي رشيد  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

خالدي   ادري�سي  البربي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خالدي   ادري�سي  البربي  السيد 
األمام  زنقة   5 شقة   40 عنوانه)ا) 

فا1    30000 الدكارات   األوزعي 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خالدي   ادري�سي  البربي  السيد 

األمام  زنقة   5 شقة   40 عنوانه)ا) 

فا1    30000 الدكارات   األوزعي 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 192/2021.

218I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مابالند

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مابالند   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراكش، 

رقم 8 د1، إقامة باب دكالة، شارع 

موالي ععد هللا - 40000 مراكش 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2021 18 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بانيزي 

جيل غولو  جوزيف كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121051.

219I
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HZ import  export

ه ز لإلستراد و التصدير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HZ import  export

زنقة الرفاعي،رقم 20, تانقعيت، 

توالل،مكنا1. ، 50000، مكنا1 

املغرب

ه ز لإلستراد و التصدير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الرفاعي،رقم 20, تانقعيت، 

توالل،مكنا1. مكنا1 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ز  ه   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لإلستراد و التصدير.

اإلستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

تانقعيت،   ,20 الرفاعي،رقم  زنقة 

 50000 مكنا1  توالل،مكنا1. 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوري ر�سى عنوانه)ا) شارع 
1، رقم 160  ,توالل ،مكنا1 50000 

مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوري ر�سى عنوانه)ا) شارع 
 50000 160،توالل،مكنا1.  رقم   ,1

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

PM-210218- رقم  تحت   2021

.MK-2353

280I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE THERAPIX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE THERAPIX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

59 شارع محمد الخامس فا1  - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE THERAPIX SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.
 59 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

شارع محمد الخامس فا1  - 30000 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : زاكور  إبن  رضا  محمد  السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زاكور  إبن  رضا  محمد  السيد 

12 شارع عالل بن  العناية  عنوانه)ا) 

إقامة هند فا1    9 ععد هللا الشقة 

30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زاكور  إبن  رضا  محمد  السيد 

12 شارع عالل بن  العناية  عنوانه)ا) 

إقامة هند فا1    9 ععد هللا الشقة 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 842.

281I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TCHOUIR SAHARA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،

 STE TCHOUIR SAHARA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV D وعنوا  مقرها االجتماعي

 N°72 ESSEMARA - 72000

السمارة  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1353

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل العضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 50/2021.

282I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مابالند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مابالند  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي مراكش، 

رقم 8 د1، إقامة باب دكالة، شارع 

موالي ععد هللا - 40000 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 18 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121051.

283I
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ETUDE Maître Reda BOULMANE

مابالند

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

املسؤولية  ذات  شركة  مابالند  

املحدودة

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

باب  إقامة  د1،   8 رقم  مراكش، 

دكالة، شارع موالي ععد هللا - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماري،  بينوا،  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   10 دومار1  بول   برونو، 

حصة   100 أصل  من  اجتماعية 

غولو   جيل  )ة)  السيد  لفائدة  

فبراير   18 بتاريخ  بانيزي  جوزيف  

.2021

دو   « شركة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   90 عقارية  شركة  بلو «  

حصة   100 أصل  من  اجتماعية 

غولو   جيل  )ة)  السيد  لفائدة  

فبراير   18 بتاريخ  بانيزي  جوزيف  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121051.

284I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNION DES PECHERIES

AFRICAINES - UPA
شركة املساهمة

وفاة شريك

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

51 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 UNION DES PECHERIES

AFRICAINES - UPA   شركة 

املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  طريق 

الجرف اليودي - 20160 اسفي 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 دجنبر 2020 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك الحاج ياسي  أوليا1 

 
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

نونبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :

  ، سفياني  لطيفة  السيد)ة) 

1.450 حصة .

  ، أوليا1   حمزة  السيد)ة) 

2.255,55 حصة .

  ، أوليا1   مصطفى  السيد)ة) 

2.255,55 حصة .

  ، أوليا1   عائشة  السيد)ة) 

1.121,18 حصة .

  ، أوليا1   خديجة  السيد)ة) 

1.121,18 حصة .
  ، أوليا1   زينة  السيد)ة) 

1.121,18 حصة .

  ، أوليا1   سبدية  السيد)ة) 

1.121,18 حصة .

  ، أوليا1   حعيعة  السيد)ة) 

1.121,18 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت رقم 101.

285I

ACDEN

ادج بارتنرز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

ادج بارتنرز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 

الفتح ،211، إبراهيم الروداني، 

الطابق1 رقم 3  - 20390  الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

489609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ادج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بارتنرز.

تقديم   •  : غرض الشركة بإيجاز 

معاشر  بشكل  واملشورة  املساعدة 

من  أكثر  أو  واحد  بمساعدة  أو 

ومالكي  واملستثمرين  املتباقدين 

وتسويق  وتطوير  لتصميم  البقارات 

أو مشروع  البقارية  أصولهم  وإدارة 

االستثمار البقاري ؛

االستثمار  صناديق  إدارة   •

في  االستثمارات  إدارة  في  واملساعدة 

إطار الصناديق االستثمارية.

البقارية  األصول  مالكي  تزويد   •

أو اإلشراف على توفير مقدم خدمة 

اإلدارية  الخدمات  هذه  ألصحاب 

واملحاسبية وإدارة الشؤو  القانونية.

تحقيق أو اإلشراف على جميع   •

والوساطة  املالية  الهندسة  عمليات 

الدراسات  جميع  وكذلك  والتمثيل 
التقنية أو دراسات الفرص أو السوق 

أو الجدوى في قطاع البقارات.

على  اإلشراف  أو  تحقيق   •

أو  معاشر  بشكل  املتبلقة  الخدمات 

غير معاشر بإدارة السلع أو الخدمات 

البقارية وعلى وجه الخصوص:

- املشورة في مجال االستثمار؛

حيازة  في  واملساعدة  املشورة   -

وتطوير وإدارة األصول البقارية.

بناء  عمليات  على  اإلشراف   -

األصول البقارية.

- املشورة واملساعدة في تأجير وبيع 

 ، عام  وبشكل   ، البقارية  األصول 

يكو  أو سيكو  ضرورًيا أو  اي �سيء 

مفيًدا إلدارة األصول البقارية

إقامة   :  : االجتماعي  املقر  عنوا  

الروداني،  إبراهيم   ،211، الفتح 
الدار    20390  -   3 رقم  الطابق1 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : السيدة نادية زاهي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 31 السيدة نادية زاهي عنوانه)ا) 

الطابق  القطبري  قاسم  أبو  شارع 

الدار    20040 بوركو    5 الشقة   3

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 31 السيدة نادية زاهي عنوانه)ا) 

الطابق  القطبري  قاسم  أبو  شارع 

الدار    20040 بوركو    5 الشقة   3

العيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.
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 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

IGIATEL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES

 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET

 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS

حي أم ملحار ص ب 91 بوجدور ، 

11000، بوجدور املغرب

IGIATEL SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة اللة 
سكينة الشطر 02 رقم 112 بوجدور  

- 11000 بوجدور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IGIATEL SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : املبلوميات 

املكاتب  تجهيز   - التواصل  وخدمات 

استيراد   - عامة  تجارة   - واإلدارات 

وتصدير - خدمات عامة .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 112 رقم   02 الشطر  سكينة  اللة 

بوجدور  - 11000 بوجدور  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد حسني سمايطي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسني سمايطي عنوانه)ا) 
آسفي   انا1  حي   11 الزنقة   29

20160 آسفي املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسني سمايطي عنوانه)ا) 
آسفي   انا1  حي   11 الزنقة   29

20160 آسفي املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبيو   بتاريخ 30 دجنبر 

2020 تحت رقم 3258.
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MM FINANCE

SABRINE SK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MM FINANCE
 APPRT B 33 RUE MOHAMED
 BAQAL IMM HELIT GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SABRINE SK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
تجزئةاالما  عمارة 22 شقة رقم 3 
تسلطانت مراكش - 40065 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111153
 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SABRINE SK

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارةاالنترنت.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 3 شقة رقم   22 تجزئةاالما  عمارة 

40065 مراكش   - تسلطانت مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 95   : الخضار  صابرين  السيدة 

حصة بقيمة 9.500 درهم للحصة .

5 حصة    : السيدة واوزار عائشة 

بقيمة 500 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخضار  صابرين  السيدة 

رقم  هللا  مبطى  تجزئة  عنوانه)ا) 

 40160 مراكش   املحاميد   1992

مراكش  املغرب.

عنوانه)ا)  عائشة  واوزار  السيدة 

تجزئة مبطى هللا رقم 1992 املحاميد 

مراكش  40160 مراكش  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخضار  صابرين  السيدة 

رقم  هللا  مبطى  تجزئة  عنوانه)ا) 

 40160 مراكش   املحاميد   1992

مراكش  املغرب

عنوانه)ا)  عائشة  واوزار  السيدة 

تجزئة مبطى هللا رقم 1992 املحاميد 

مراكش 40160 مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 M028218229215 2021 تحت رقم

.512099682021/D.A.C.C

288I

أسماء ميديا

IBRAHIM LIL ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي العيضاء، 20000، 

العيضاء املغرب

IBRAHIM LIL ISKANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

أحمد املجاطي اقامة األلبس الطابق 

األول رقم 8  - 20000 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IBRAHIM LIL ISKANE

معاني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطورين البقاريي .

13 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

أحمد املجاطي اقامة األلبس الطابق 

الدارالعيضاء   20000  -   8 األول رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : ععدهلل  فتوح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000   : السيد ابراهيم الغندالي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فتوح  ععدهللا  السيد 

حي موالي ععداهللا زنقة 202 رقم 31 

الدارالعيضاء   20000 ع ش العيضاء 

املغرب.

السيد  الغندالي ابراهيم عنوانه)ا) 

ب  مجموعة  النور  عثما    سيدي 

 20000 العيضاء    53 رقم   21 زنقة 

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فتوح  ععدهللا  السيد 

حي موالي ععداهللا زنقة 202 رقم 31 

الدارالعيضاء   20000 ع ش العيضاء 

املغرب

السيد الغندالي ابراهيم عنوانه)ا) 

ب  مجموعة  يالنور  عثما   سيدي 

 20000 العيضاء    53 رقم   21 زنقة 

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166512.

289I

FID-ACCEUIL

ZARIDEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID-ACCEUIL

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

ZARIDEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

املتنبي، رقم 41 حي النجاح 

الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29111

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZARIDEN SARL

استراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير و بيع أجزاء السيارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
النجاح  حي   41 رقم  املتنبي، 

الخميسات   15000  - الخميسات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : كيبيعي  عثما   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : زروال   عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زروال  عائشة  السيدة 

النخيل  حي   1.5 كلم  تونس  طريق 

تونس  صفاقص   3 شقة  أ  بلوك 

3000 صفاقص  تونس.

عنوانه)ا)  كيبيعي  عثما   السيد 

569 مكرر ب م ع  عي  الشبيك رقم 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كيبيعي  عثما   السيد 

569 مكرر ب م ع  عي  الشبيك رقم 

مكنا1 50000 مكنا1 ااملغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يناير   20

.20411121001284

290I

ste imtiyaz conseils sarl

REBATRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة البربية السبودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

REBATRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

دوارالغوازي عي  الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62053

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الربطي   )ة) هشام   تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) ععد 

دجنبر   28 بتاريخ  الوصيف  الرزاق 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 843.

291I

STE FIDUKARS SARL

 STE BOULANGERIE

 PATISSERIE ASOUAK

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

ASOUAK MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
حميا  قلبة مڭونة - 45800 تنغير 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمعلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« أي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 291.

292I

ETUDE MAITRE HOUDA BENKHALED

 CHARHEBILI ET
COMPAGNIE

إعال  متبدد القرارات

 ETUDE MAITRE HOUDA
BENKHALED

 MARRAKECH GUELIZ
 AV.Y YAACOUB EL MARINI
 RESIDENCE AL ANDALOUS
 IV-A RDC APPARTEMENT 2،
40000، MARRAKECH MAROC
 CHARHEBILI ET COMPAGNIE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: مراكش 
حي الحسني كستو، بلوك 39، رقم 

920 - 40000 مراكش املدينة.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5819

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 نونبر   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  جميع  تحويل  مباينة 
االجتماعية و الحساب الجاري، باسم 
الشريك الوحيد الجديد السيد زريب 

سفيا 
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
الحي  مراكش،   : التالي  البنوا   الى 

الصناعي سيدي غانم رقم 129
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  زاهدي  محمد  السيد  استقالة 
منصعه كمسير و تبيي  مسير جديد 
و هو الشريك الوحيد السيد سفيا  

زريب
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  تحيي   مايلي: 
بتاريخ  موثق  عقد  بموحب  للشركة 
بمراكش  مسجل  و   29/12/2020
تحت املراجع   ،31/12/2020 بتاريخ 
2020-  : اإليداع  سجل  التالية، 
11071-0087475، أمر االستخالص 
 : بالدفع  توصيل   ،15036  :

 .20203056511049
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
  ... رأ1 املال الحصص االجتماعية   
هذه الحصص االجتماعية مخصصة 
سفيا   السيد   : التالي  النحو  على 
إجتماعية  حصة   3500  : زريب 
ثالثة  يساوي  مجموع   ،  100٪
حصة   (3500( وخمسمائة  آالف 

إجتماعية،  ... 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  
االجتماعي  املقر  االجتماعي   املقر 
الصناعي  الحي  بمراكش،  يتواجد 

سيدي غانم رقم 129، 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
«السيد   … الشركة   تسيير  مايلي:  
املبي   الشريك   هو  زريب  سفيا  
 CHARHEBILI « كمسير وحيد لشركة
ذات  شركة   ،«  ET COMPAGNIE
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ملدة غير محدودة« … . 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي:  التوقيع  الشركة ملزمة قانوًنا 
باألعمال املتبلقة بها بتوقيع املسير أو 
زريب.  سفيا   السيد  هنا  املسيرين 
تفويض  املسيرين  أو  للمسير  يجوز 
إلى  مناسعة  يرونها  التي  صالحياتهم 
غير  أو  شريك  سواء  أكثر  أو  وكيل 

تفويضات  تحمل  أ   يجب  شريك، 

الصالحيات توقيع املسير أو املسيرين. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120818.

293I

CABINET RAMI EXPERTISE

 CENTRE D’ORTHOPHONIE
MARRAKCHI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 CENTRE D’ORTHOPHONIE

MARRAKCHI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  رقم 06 

مكرر ، مكتب21 ، الطابق 2 ، شارع 

أحمد شوقي ،املدينة الجديدة فا1 

- 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE D’ORTHOPHONIE

. MARRAKCHI

مبالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النطق.

 06 رقم    : عنوا  املقر االجتماعي 
مكرر ، مكتب21 ، الطابق 2 ، شارع 
أحمد شوقي ،املدينة الجديدة فا1 - 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بنجبفر  مراك�سي  ايما   السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجبفر  مراك�سي  ايما   السيدة 
ععد  بن  محمد  زنقة   23 عنوانه)ا) 
فا1  بورمانة  البراقي  الرحما  

30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنجبفر  مراك�سي  ايما   السيدة 
ععد  بن  محمد  زنقة   23 عنوانه)ا) 
فا1  بورمانة  البراقي  الرحما  

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 813.

294I

NOTAIRE

TAJ ABO-Trans
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE IMM. ABDALASS
 II ENTRE SOL BUREUA N° 25،

90000، TANGER MAROC
TAJ ABO-Trans شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي نجيعة 

زنفة 88 رقم 11 الطابق االر�سي 
طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112953

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TAJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABO-Trans

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع داخل املغرب و خارجه.

عنوا  املقر االجتماعي : حي نجيعة 

االر�سي  الطابق   11 رقم   88 زنفة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 90   : السبيدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 10   : السبيدي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السبيدي عنوانه)ا) 

حي السليماني زنقة 1 رقم 15  90000 

طنجة املغرب.

السيد احمد السبيدي عنوانه)ا) 

حي السليماني زنقة 1 رفم 15 90000 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد السبيدي عنوانه)ا) 

حي السليماني زنقة 1 رفم 15 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1430.

295I
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MISSION TRAINING  S.A.R.L 

 MISSION TRAINING « «

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MISSION TRAINING  S.A.R.L

إقامة » دار اإليما « 13 زنقة 

حسنونة MA.6   90000، طـنـجـــــة ، 

90000، طنجة املغرب

 MISSION TRAINING « S.A.R.L «

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة » دار 

 ، MA.6 اإليما « 13 زنقة حسنونة

طـنـجـــــة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISSION TRAINING « S.A.R.L

الهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أساسيا  تمار1  أ    : االجتماعي 

الشركة األنشطة التالية باملغرب أو 

خارج املغرب :

- تكوين منهي الخاص.

في  للشركات  املستمر  تكوين   -

اإلدارات  وكذلك  القطاعات  جميع 

البامة.

تربية وتبليم الخاص والرقمنة   -

والتكنولوجيا.

- تكوين في إطار برامج ANAPEC و

OFPTT )املساعدة في التوظيف).

- تكوين في إطار املتبرعي  وتمثيلهم.

التوظيف  في  الشعاب  مواكعة   -

واملقاولة.

- حضانة املقاولي .

- تكوين أطور الشركة ومهنيي .
- التباو  مع املنظمات الحكومية 

وغير الحكومية الوطنية والدولية.
- تسيير مشاريع وطنية وأجنبية. 

- متاببة ومواكعة املوارد البشرية.
- استشارات في مختلف املجاالت.

- مهام خارج الوطن.
- التشخيص ودراسات السوق.

جميع  في  املشاركة  أو  التقديم   -
أو دعوات  والخاصة  البامة  البقود 
املناقصات املتبلقة بغرض الشركة.

- تبلم اللغة وعلم الكومعيوتر.
- تكوين في املجالت مختلفة.

- تقديم كافة أنواع الخدمات.
- تدريب واكتساب املهارات.

واملعارات  لالمتحانات  تحضير   -
للمدار1 الكبرى.

وجامعي  مدر�سي  دعم  دورات   -
وتدريس املواد.

- أنشطة املنهجية والثقافية.
الحر،  وتسيير  تأجير  تأسيس،   -
وبيع جميع املمتلكات املنقولة  شراء 
وغير املنقولة أو أصل تجاري املتبلقة 

بغرض الشركة.
كيف  البمليات  جميع  وعموما 
اقتصادية أو  ما كا  نوعها ثقافية، 
مدنية أو تجارية،  قانونية أو مالية، 
أ   يمكن  التي  عقارية  أو  منقولة 
ترتعط بكيفية معاشرة أو غير معاشرة 
وكذا  أعاله  املذكورة  األهداف  بهذه 
بجميع األهداف املماثلة أو ذات صلة 
والتي من شأنها تشجيع انجاز وتنمية 

نشاط الشركة.
 « إقامة   : عنوا  املقر االجتماعي 
 MA.6 دار اإليما « 13 زنقة حسنونة

، طـنـجـــــة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 300 الشتوكي  سهام  السيدة 
 ،25 عنوانه)ا)  اجتماعية  حصة 
 1 زنقة ابن تيمية اقامة سهام طابق 

90000 طنجة املغرب.

 300 الفردو1  إيما   السيدة  
شارع  عنوانه)ا)  اجتماعية  حصة 
الحاج محمد التازي رقم 16، مرشا  

90000 طنجة املغرب.
بنسليما   حفيظ  موالي  السيد 
400 حصة اجتماعية عنوانه)ا) زنقة 
 58 1 طابق4 رقم  لعنا  اقامة يامنة 

90000 طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام الشتوكي عنوانه)ا) 
سهام  اقامة  تيمية  ابن  زنقة   ،25

طابق 1 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239461.
296I

الرفاغي هولدينك

RA PROMO - اغا برومو ش 
م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

الرفاغي هولدينك
121 مكرر شارغ الحسن التاني  
الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 
العيضاء ، 12000، الدار العيضاء 

املغرب
RA PROMO - اغا برومو ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

سيدي ععد الرحما  الدار العيضاء - 
20240 الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91169
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بشرى  )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   2.501 غرباوي 
لفائدة   حصة   11.000 أصل  من 
هولدينغ  الرفاعي  شركة  )ة)  السيد 
 RIFAI م  م  ش  انفستيسمو  
HOLDING INVESTISSEMENT-

RHI SARL بتاريخ 22 دجنبر 2020.

مريم  )ة)   السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   2.496 غرباوي 

لفائدة   حصة   11.000 أصل  من 

هولدينغ  الرفاعي  شركة  )ة)  السيد 

 RIFAI م  م  ش  انفستيسمو  

HOLDING INVESTISSEMENT-

RHI SARL بتاريخ 22 دجنبر 2020.
غرباوي  منى  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.491

السيد  لفائدة   حصة   11.000

هولدينغ  الرفاعي  شركة  )ة) 

 RIFAI م  م  ش  انفستيسمو  

HOLDING INVESTISSEMENT-

RHI SARL بتاريخ 22 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166989.

291I

ste imtiyaz conseils sarl

REBATRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة البربية السبودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

REBATRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

دوارالغوازي عي  الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62053

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

فا1  الشقف  عي   »دوارالغوازي 
رقم   « إلى  املغرب«  فا1   30000  -

الشقف  عي   مبلى  اوالد  دوار   2

فا1    30000  - موالي يبقوب فا1 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 843.

298I

ESPACE ALGEBRE

MECAPACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE

 BLOC 74 N°18BIS SIDI

 BERNOUSSI ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MECAPACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 كو1 

مو1 4 الزنقة 1 الرقم 2 الفيالت 

الطابق 2 الحي املحمدي - 20320 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

489581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MECAPACK

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املكانيكية والتدقيق االلي.

عنوا  املقر االجتماعي : 15 كو1 

الفيالت   2 الرقم   1 الزنقة   4 مو1 

 20320  - املحمدي  الحي   2 الطابق 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  شاكري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  شاكري  السيد 
زنقة   01 مجموعة  السدري  حي 
العيضاء  الدار   20510  23 رقم   11

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  شاكري  السيد 
 11 زنقة   01 السدري مجموعة  حي 
رقم 23 20510 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 489581.

299I

hmm compta

م او ب ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hmm compta

 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA MAROC

م او ب ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شعاب 

منطقة 1 عمارة 21 الطابق السفلي 

شقة 1 عي  السعع العيضاء - 

20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : م او ب 

ماروك.

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتبلقة بالتكييف.

شعاب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

منطقة 1 عمارة 21 الطابق السفلي 

شقة 1 عي  السعع العيضاء - 20000 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هشام  سالمة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  سالمة  السيد 

البطاوية   149 رقم  كفاية  تجزئة 

القلبة 35814 القلبة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  سالمة  السيد 

البطاوية   149 رقم  كفاية  تجزئة 

القلبة 35814 القلبة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166086.

300I

FICOSAGE

 STE PERLE BLEU

PARAPHARMACIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES ، 30000، fes maroc

 STE PERLE BLEU

PARAPHARMACIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

1 تجزئة رقم 86 1 تجزئة رياض 

الياسمي  فا1 - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERLE BLEU PARAPHARMACIE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتوجات صيدلية .

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رياض  تجزئة   1  86 رقم  تجزئة   1

فا1   30000  - فا1  الياسمي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الزهراء  فاطمة  نسيم  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  نسيم  السيدة 

عنوانه)ا) حائق العديع فيال رقم 181 

 30000 االندلس عي  الشقف فا1 

فا1 املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  نسيم  السيدة 

عنوانه)ا) حائق العديع فيال رقم 181 

 30000 االندلس عي  الشقف فا1 

فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 866/2021.

301I

FITICOF

AGRI FRERES LAARIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسا  كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فا1 املغرب

AGRI FRERES LAARIBI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املكزاري طريق صفرو - 30000 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FRERES LAARIBI

تربية    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية واألبقار

- تغذية العقر والعجل

- تاجر حليب بالجملة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املكزاري طريق صفرو - 30000 فا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد جواد لبريبي :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد زوهير  لبريبي :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد تهامي لبريبي :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : أكنموش  زكرياء  السيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبريبي  جواد  السيد 
بوبيدما   آيت  جماعة  قعالة  دوار 

51000  الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  لبريبي  زوهير   السيد 
بوبيدما   آيت  جماعة  قعالة  دوار 

51000  الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  لبريبي  تهامي  السيد 
بوبيدما   آيت  جماعة  قعالة  دوار 

51000  الحاجب املغرب.
السيد  زكرياء أكنموش عنوانه)ا) 
رقم  قادسية  اقامة  مامونية  تجزئة 
فا1   30000 بورمانة    8 شقة   6

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لبريبي  تهامي  السيد 
بوبيدما   آيت  جماعة  قعالة  دوار 

51000  الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 885/2021.
302I

CHETTIOUI AHMED

AHMED COMPTOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكعير 
املغرب

AHMED COMPTOIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مسجد 

اوالد سلطا  جماعة و قيادة سوق 
الطلعة  - 92150 القصر الكعير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHMED COMPTOIR
غرض الشركة بإيجاز : بيع الدوية 

الفالحية.
مسجد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اوالد سلطا  جماعة و قيادة سوق 
الكعير  القصر   92150  - الطلعة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عزو   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزو   ابراهيم  السيد 
بوجديا   جماعة  امجادي  مدشر 
القصر الكعير   92150 قيادة تطفت 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عزو   ابراهيم  السيد 
بوجديا   جماعة  امجادي  مدشر 
القصر الكعير   92150 قيادة تطفت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكعير  

فبراير 2021 تحت رقم 139.
303I

STE ELYOZR LOGISTIQUE

STE ELYOZR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ELYOZR LOGISTIQUE
 RDC BLOC C N° 280 HAY AL
 HOUDA ، 80000، AGADIR

MAROC
 STE ELYOZR LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك 1 
رقم 280 حي الهدى اكادير - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
46323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELYOZR LOGISTIQUE
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR

.COMPTE DAUTRUI
: بلوك 1  عنوا  املقر االجتماعي 
رقم 280 حي الهدى اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوكر   امينة  السيدة 

 11 46  شقة  2 عمارة  اقامة تمنارت 

بنسركاو أكادير 80000 أكادير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوكر   امينة  السيدة 

 11 46  شقة  2 عمارة  اقامة تمنارت 

بنسركاو أكادير 80000 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98441.

304I

CABINET CADRE CONSEIL

BOUTGARF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BOUTGARF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار امراد 

تزارين زاكورة - 41103 زاكورة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 26 

فبراير 2021.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   1.900.000,00«

إلى  درهم«   600.000,00« من 

  : عن طريق  درهم«   2.500.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2021 تحت رقم 98.

305I

فيد بيست كونسيلتي 

MARIPOSA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 
حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 01 الطابق االول ، 

10000، البيو  املغرب
MARIPOSA FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 249 
تجزئة مدينة الوحدة الشطر الثاني 

البيو  رقم 249 تجزئة مدينة 
الوحدة الشطر الثاني البيو  

10000 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARIPOSA FISH
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

االسماك.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الشطر  الوحدة  مدينة  تجزئة   249
الثاني البيو  رقم 249 تجزئة مدينة 
الوحدة الشطر الثاني البيو  10000 

البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى املترجي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى املترجي عنوانه)ا) 
حي التباو  زنقة 11 رقم 48 البيو  

10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى املترجي عنوانه)ا) 
حي التباو  زنقة 11 رقم 48 البيو  

10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 6252021.

306I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE IZOUGANE

TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE IZOUGANE TRANS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 35 

شارع ععد املالك بن مراوا   حى 

موالى رشيد الشطر الول  - 10000 

البيو  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22813

البام  الجمع  بمقت�سى 

يناير   25 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2021

درهم«   500.000,00« قدره  بمعلغ 

إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 

طريق  عن  درهم«   600.000,00«

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 312.

301I

OUHAMMID MOHAMED

BGA TRAVAUX »ب ج أ 
تغافو«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA

 CASABLANCA، 20230،

CASABLANCA MAROC

BGA TRAVAUX »ب ج أ تغافو« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النصر 
رقم 215 إبن جرير - 43152 إبن 

جرير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BGA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

TRAVAUX »ب ج أ تغافو«.
املقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البام لألشغال البامة والعناء.

عنوا  املقر االجتماعي : حي النصر 
إبن   43152  - جرير  إبن   215 رقم 

جرير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : شاكيرالحسن  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شاكيرالحسن  السيد 
اقامة باب امسمرير عمارة اف شقة 
20 البزوزية مراكش 40110 مراكش  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شاكيرالحسن  السيد 
اقامة باب امسمرير عمارة اف شقة 
20 البزوزية مراكش 40110 مراكش  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم -.
308I

فيد بيست كونسيلتي 

ABOU RALITI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 
حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 01 الطابق االول ، 

10000، البيو  املغرب
ABOU RALITI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
السبادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركا  رقم 01 طابق االول البيو  

حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 01 طابق االول 
البيو  10000 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ABOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RALITI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
السبادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركا  رقم 01 طابق االول البيو  حي 
السبادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
البيو   االول  طابق   01 رقم  بركا  

10000 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حرامش  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حرامش  عمر  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حرامش  عمر  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 516/2021.
309I

ائتمانية لرفيد

ELLIBI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، البرائش املغرب
ELLIBI FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة رقم: 14, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى‘ البرائش. - 92000 

البرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ELLIBI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة

بائع السمك .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املحيط,  عمارة   ,14 رقم:  طنجة 

 92000  - البرائش.  الثانى‘  الطابق 

البرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الليبي  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الليبي  محمود  السيد 
14, عمارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 

 92000 البرائش.  الثانى‘  الطابق 

البرائش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الليبي  محمود  السيد 
14, عمارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 

 92000 البرائش.  الثانى‘  الطابق 

البرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش  بتاريخ 22 فبراير 

2021 تحت رقم 249.

310I

فيد بيست كونسيلتي 

ST-H-K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 

حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 01 الطابق االول ، 

10000، البيو  املغرب

ST-H-K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

مزوار رقم 26 البيو  شارع مزوار 
رقم 26 البيو  10000 البيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ST-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H-K

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

مزوار رقم 26 البيو  شارع مزوار رقم 

26 البيو  10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيدة الطيب اركنو1 :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطيب اركنو1 عنوانه)ا) 
حي القد1 تجزئة عصار صوفيا زنقة 
 10000 البيو    02 واد اشياف رقم 

البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيب اركنو1 عنوانه)ا) 
حي القد1 تجزئة عصار صوفيا زنقة 
 10000 البيو    02 واد اشياف رقم 

البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 548/2021.

311I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

M2M TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينعع رقم 32 البيو  ، 
10000، البيو  املغرب

M2M TRANSPORT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 25 
مار1 رقم 1040 مكرر  - 10000 

البيو  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 دجنبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شداخ  بوبكر   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
فبراير   25 بتاريخ  انجار  الحسي  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 633/21.

312I

فيد بيست كونسيلتي 

ST DANI AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 

حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 01 الطابق االول ، 

10000، البيو  املغرب

ST DANI AFRICA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
25 مار1 بلوك Y رقم 1044 مكرر 

 Y البيو   تجزئة 25 مار1 بلوك
رقم 1044 مكرر البيو   10000 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DANI AFRICA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مكرر   1044 رقم   Y مار1 بلوك   25
البيو   تجزئة 25 مار1 بلوك Y رقم 
1044 مكرر البيو   10000 البيو  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 
2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 6.800   : انصاري  فؤاد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

انصاري  الهادي  ععد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   6.600   :

للحصة .
 6.600   : انصاري  السيد حسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انصاري  فؤاد  السيد 
ملول  ايت   99 رقم  التيسير  تجزئة 

10000 ايت ملول املغرب.
انصاري  الهادي  ععد  السيد 
موالي  شارع   210 رقم  عنوانه)ا) 
 10000 اسماعيل حي الحمري ارفود 

الراشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  انصاري  السيد حسن 
كلميم   10000 كلميم  التواغيل  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انصاري  فؤاد  السيد 
ملول  ايت   99 رقم  التيسير  تجزئة 

10000 ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 563/2021.

313I

OUHAMMID MOHAMED

 ZONARCHITECTURE
زونغشتكتور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC
 ZONARCHITECTURE

زونغشتكتور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 159 

شارع بوركو  الشقة رقم 25 الدار 

العيضاء - 20040  الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ZONARCHITECTURE  :

زونغشتكتور.

مهنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املهند1 املبماري.

عنوا  املقر االجتماعي : 159 شارع 

بوركو  الشقة رقم 25 الدار العيضاء 

- 20040  الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زينب  اعزيزي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  اعزيزي  السيدة 
العيضاء  الدار  مدريد  زنقة   3 رقم 

20310 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زينب  اعزيزي  السيدة 
العيضاء  الدار  مدريد  زنقة   3 رقم 

20310 الدار العيضاء املغرب



5717 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

314I

SOCIETE IMRANE MARPIERRE

IMRANE MARPIERRE
تأسيس شركة املساهمة

SOCIETE IMRANE MARPIERRE

 DOUAR SIKHA COMMUNE

 GHIATA AL GHARBIA OUED

 AMLIL TAZA ، 35250، OUED

AMLIL MAROC

IMRANE MARPIERRE »شركة 

املساهمة« 

وعنوا  مقرها االجتماعي: دوار 

السيخة جماعة غياثة الغربية واد 

أمليل تازة -، 35250 واد أمليل 

MAROC

إعال  عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   21

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMRANE MARPIERRE

إيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الرخام  وشراء  وبيع  وتصدير 

والديكور  العناء  وحجر  الكرانيت 

واالالت املختلفة واالشغال املختلفة.  

صلة  له  بالرخام  يتبلق  ما  وكل 

معاشرة أو غير معاشرة..

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الغربية  غياثة  جماعة  السيخة 

أمليل  واد   35250  - تازة  أمليل  واد 

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000 ويعلغ رأسمال الشركة 
درهم،مقسم كالتالي:

 T :  500السيد جواد الحطحاط
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ععد الحكيم كرزال :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفو  
الرقابة: 

السيد جواد الحطحاط بصفته)ا) 
مسير الشركة عنوانه)ا) حي أكال واد 

أمليل تازة 35250 واد أمليل املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا) الحطحاط  جواد  السيد 
حي  بصفته مسير الشركة عنوانه)ا) 
أكال واد أمليل تازة 35250 واد أمليل 

املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتبلقة 

األرباح :
ببد خصم خمسة في املائة لتكوين 
االحتياطي القانوني فا  العاقي يوزع 
املعالغ  على املساهيمن ببد اسقاط 
لالدخارات  اقتطاعها  يقرر  التي 
الطارئة البامة والخاصة املنصوص 

عليها لكل شخص.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
الحطحاط  جواد  السيد  يبي  

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
بقعول  متبلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتبيي  جهاز الشركة املخول 

له العث في طلعات القعول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
315I

fiduciaire didi

DELICES 100
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18
 IMMEUBLE ELHAMOUTI

 2eme ETAGE N 03 18 BD
 IMAM EL GHAZALI IMMEUBLE
 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N 03،

60000، oujda maroc
DELICES 100 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  12 تجزئة  
اولج قاسم طريق بوقنادل - 60000 

وجدة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36681

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
يناير 2021 تم إعداد القانو  األسا�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 100  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELICES
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مجزرة.
عنوا  املقر االجتماعي :  12 تجزئة  
 60000  - اولج قاسم طريق بوقنادل 

وجدة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أمينة  يوسفي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أمينة  يوسفي  السيدة 

وجدة  60000 وجدة  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أمينة  يوسفي  السيدة 

وجدة  6000 وجدة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 685.
316I

فيد بيست كونسيلتي 

LAAYOUNE AUTO PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 

حي السبادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركا  رقم 01 الطابق االول ، 

10000، البيو  املغرب

LAAYOUNE AUTO PARTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 12 

بلوك A3 مجموعة 204 حي موالي 

رشيد الشطر الثاني البيو  رقم 12 

بلوك A3 مجموعة 204 حي موالي 

رشيد الشطر الثاني البيو  10000 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE AUTO PARTS

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

قطع غيار السيارات.

 12 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

حي موالي   204 مجموعة   A3 بلوك 

 12 رشيد الشطر الثاني البيو  رقم 

حي موالي   204 مجموعة   A3 بلوك 

 10000 رشيد الشطر الثاني البيو  

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جواد يو�سي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيد رشيد شابيب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد يو�سي  عنوانه)ا) رقم 
416 بلوك ب مدينة الوحدة البيو  

10000 البيو  املغرب.

عنوانه)ا)  شابيب  رشيد  السيد 
رقم 40 بلوك و مدينة الوحدة البيو  

10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جواد يو�سي  عنوانه)ا) رقم 
416 بلوك ب مدينة الوحدة البيو  

10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 546/2021.

311I

ائتمانية الجوهرة

TADLA CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 25000، 

خريعكة اململكة املغربية

TADLA CARRIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11 تجزئة 

لعليدية  - 25060 ابي الجبد املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.259

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ابي   25060  - لعليدية   تجزئة   11«

 2/33 »مازيال  إلى  املغرب«  الجبد 

ليعور   زنقة   31 زيا   اوالد  طريق 

مكتب رقم   22 الطابق الرابع الرقم 

2  - 26202 الدار العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  الجبد   بابي  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 03/2021.

318I

مكتب الجرودي

LAGMOUCHI IMP-EXP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الجرودي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

LAGMOUCHI IMP-EXP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

راحة حي كاليطا  بني انصار 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور االنجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAGMOUCHI IMP-EXP

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمية.  مواد  االعالميات.  مؤاد   :

لوازم  العناء.  مواد  ظيية.  لوازم 

السيارات.......

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 62000 بني انصار  راحة حي كاليطا  

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لكمؤ�سي  كؤثر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يؤسف راحة :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 : لكمؤ�سي  كؤثر  السيدة 
50.000درهم بقيمة 100 درهم.

 : راحة  يؤسف  السيد 
50.000درهم بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كؤثر لكمؤ�سي عنوانه)ا) 
حي الفيض عرا1 بني انصار 62000 

الناضور املغرب.
السيد يؤسف راحة عنوانه)ا) حي 
 62000 انصار  بني  عرا1  الفيض 

الناضور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كؤثر لكمؤ�سي عنوانه)ا) 
حي الفيض عرا1 بني انصار 62000 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 431.
319I

COMPANIE DAMIS LES SACS ALTERNATIF

 COMPANIE DAMIS LES
SACS ALTERNATIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPANIE DAMIS LES SACS
ALTERNATIF

الدريوش الدريوش، 62253، 
الدريوش املغرب

 COMPANIE DAMIS LES
SACS ALTERNATIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدريوش 
الدريوش 62253 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

251
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPANIE DAMIS LES SACS

.ALTERNATIF

غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 

األكيا1 العديلة.

عنوا  املقر االجتماعي : الدريوش 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : السيد جمال طجة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : أعواد  السيد فريد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيد عادل لوكيلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : السيد علي دحوتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طجة  جمال  السيد 

الدريوش   62253 ميضار  الدريوش 

املغرب.

عنوانه)ا)  أعواد  فريد  السيد 

الدريوش  62253 الدريوش املغرب.

عنوانه)ا)  لوكيلي  عادل  السيد 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

عنوانه)ا)  دحوتي  علي  السيد 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أعواد  فريد  السيد 

الدريوش  62253 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 20.

320I
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فدكريد كونساي

OLD ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فدكريد كونساي

81 زنقة يوسف بن تاشفي  برشيد ، 

26100، برشيد املغرب

OLD ART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

3 يساربرشيد - 26100 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 OLD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ART

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-تزيي  البمارات و  األلواح اإلشهارية 

املحاالت التجارية  .

13 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

برشيد   26100  - يساربرشيد   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نيوف محمد :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : حمدي  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ليموني ايوب :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  نيوف  السيد 
بن�سي  تجزئة  غاندي  شارع   240

برشيد 26100 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  حمدي  اشرف  السيد 
بن�سي  تجزئة  غاندي  شارع   188

برشيد 26100 برشيد املغرب.
السيد ليموني ايوب عنوانه)ا) 06 
العيضاء  الدار   13 زنقة  افريقيا  حي 

20450  الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   محمد  نيوف  السيد 
بن�سي  تجزئة  غاندي  شارع   240

برشيد 26100 برشيد املغرب
عنوانه)ا)  حمدي  اشرف  السيد 
بن�سي  تجزئة  غاندي  شارع   188

برشيد 26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 أكتوبر  االبتدائية ببرشيد  بتاريخ 

2020 تحت رقم 1381.
321I

SIMPLCOMPT CONSULTING

GAZANYA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل الفا�سي عمارة 12 شقة 
رقم 2 حي سي  مراكش ، 40001، 

مراكش املغرب
GAZANYA SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
فتيحة رقم 1-2-3 شارع محمد 

الخامس غمارة حمزة سال - 11150 
سال املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16501
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   GAZANYA SERVICE
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000

 1-2-3 اإلجتماعي تجزئة فتيحة رقم 

حمزة  غمارة  الخامس  محمد  شارع 

نتيجة  املغرب  سال   11150  - سال 

لضبف مردودية املشروع.

و عي :

السيد)ة) فطومة  فرح و عنوانه)ا) 

مراكش   40000 تاركة  الوازيس   14

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

تجزئة  وفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 

محمد  شارع   1-2-3 رقم  فتيحة 

الخامس غمارة حمزة  - 11150 سال 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 35988.

322I

Boumalek de distribution

بومالك للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Boumalek de distribution

 Dr ait lahoussine imi mqourne

 cht ait baha Dr ait lahoussine

 imi mqourne cht ait baha،

 87200، AGADIR - IDA OU

TANANE Maroc

بومالك للتوزيع  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

الحسي  امي مقور  اشتوكة ايت 

باها - 81200 بيوكرى املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بومالك 

للتوزيع .
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصبرات.
: دوار ايت  عنوا  املقر االجتماعي 
ايت  اشتوكة  مقور   امي  الحسي  

باها - 81200 بيوكرى املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ععدالسالم   بومالك  السيد 
امي  الحسي   ايت  دوار  عنوانه)ا) 
 81200 باها  ايت  اشتوكة  مقور  

بيوكرى املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ععدالسالم   بومالك  السيد 
امي  الحسي   ايت  دوار  عنوانه)ا) 
 81200 باها  ايت  اشتوكة  مقور  

بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت رقم 385.

323I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

SAYO TRAVAUX
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

SAYO TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 
الرباط، كلم 9 - 90090 طنجة 

املغرب.
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»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64025
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
البنوا  السابق الكائن بطنجة طريق 
إلى البنوا  الجديد   ،9 كلم  الرباط، 
القروية  الجماعة  بطنجة،  الكائن 

حجر النحل، مدشر قنوعة. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الهدف  تقليص 
والتشييد  لينحصر في عمليات العناء 

فقط.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
القانو   من  محينة  نسخة  اعتماد 

األسا�سي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الجماعة  حدد مقر الشركة بطنجة، 
القروية حجر النحل، مدشر قنوعة.  
آخرى  مدينة  الى  تحويله  ويمكن 
غير  البامة  الجمبية  قرار  بموجب 
داخل  املسير  قرار  وبموجب  البادية 

نفس املدينة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
من السجل   1835 تحت رقم   2021

الترتيبي .
324I

ccf roubia

شركة تنقيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 11
oujda ، 60000، oujda maroc

شركة تنقيب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 98 شارع 
محمد الخامس الطابق 2 رقم 6 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تنقيب.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفر  الجوفية-  املياه  عن  التنقيب 

للري-  السواقي  و  األحواض  اآلبار، 

الهيدروجولوجية  الدراسات 
الهيدرو  و  للفيضانات  الهيدرولية 

الجعوفيزيقية  الدراسات  فتاحية- 

املضخات  مبدات  الجعوتقنية-  و 

و  تقنعة  مساعدة  التفريغ-  ووسائل 

دراسة األتر..

98 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 -  6 رقم   2 الطابق  الخامس  محمد 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف رزوق :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شنعكي محمد :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : اسحيسح  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف رزوق عنوانه)ا) حي 

البرفا  زنقة الصنوبر 4/19 60000 

وجدة املغرب.

السيدة شنعكي محمد عنوانه)ا) 

شهرع حسن لوكيلي عمارة األشغال 

وجدة   60000  9 رقم  البمومية 

املغرب.

السيد نوفل اسحيسح عنوانه)ا) 

 60000  250/8 إريس إقامة النصر 

وجدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغاني  ععد  محمدي  السيد 

الخالق  ععد  شارع  عنوانه)ا) 

 1 رقم  ريفيت  تجزئة  الطوريس 

60000 وجدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 610.

325I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

OTIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 16 زاوية شارع 

طانطا  وشارع لعنا  لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

OTIMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 شارع 

قا�سي عياد و منيوالص اقامة أبا 

سفيا  14 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43191

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2009 نونبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTIMO

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 
البقاري.

18 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
أبا  اقامة  منيوالص  و  عياد  قا�سي 

سفيا  14 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سيف الدين كنيني :  100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كنيني  الدين  سيف  السيد 
عياد  قا�سي  شارع   18 عنوانه)ا) 
 14 سفيا   أبا  اقامة  منيوالص  و 

90000 طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كنيني   الدين  سيف  السيد 
عياد  قا�سي  شارع   18 عنوانه)ا) 
 14 سفيا   أبا  اقامة  منيوالص  و 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2009 تحت رقم .

326I

SAHEL ETAB

STE TRALDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY
 EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
STE TRALDIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة بلوك ب رقم 153 البيو   - 

10000 البيو   البيو 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

35301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRALDIC

مدينة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوحدة بلوك ب رقم 153 البيو  .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

153 البيو   -  الوحدة بلوك ب رقم 

10000 البيو   البيو .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اعليات  البشير  محمد  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

 : اعليات  البشير  محمد  السيد 

100 بقيمة 1.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

اعليات  البشير  محمد  السيد 
زنقة   02 الرملة  حي خط  عنوانه)ا) 
 10000 البيو    133 رقم  شاوية  

البيو  البيو .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اعليات  البشير  محمد  السيد 
زنقة   02 الرملة  حي خط  عنوانه)ا) 
 10000 البيو    133 رقم  شاوية  

البيو  البيو 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 545/21.

321I

TIEF

 TRAVAUX INDUSTRIELS

 ELECTRIQUES

FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TIEF

 RUE AZIZ BELLAL ETG 2 61

 N° 3 MAARIF ، 20300، CASA

MAROC

 TRAVAUX INDUSTRIELS

 ELECTRIQUES FOURNITURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املباريف 

- 0 العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

486801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX INDUSTRIELS

.ELECTRIQUES FOURNITURES

انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال الكهرباء الصناعية و التجهيز.
زنقة   61  : عنوا  املقر االجتماعي 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املباريف - 

0 العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الباتي   البربي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الباتي   البربي  السيد 
 18 اقامة نجمة سيدي مومن م 1 
عمارة 31 شقة 1 0 العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الباتي   البربي  السيد 
عمارة   18 نجمة سيدي مومن م 1 

31 شقة 1 0 العيضاء املبرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162659.

328I

أميليك

ROMITRA شركة روميطرا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أميليك
240 تجزئة الزهرة 1 حد السوالم 
240 تجزئة الزهرة 1 حد السوالم، 

26400، برشيد املغرب
شركة روميطرا ROMITRA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 591 
تجزئة الساحل حد السوالم رقم 
591 تجزئة الساحل حد السوالم 
برشيد 26400 حد السوالم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2010 نونبر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. ROMITRA روميطرا
أشغال   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة و أشغال الطرقات
* التجارة .

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 591 
رقم  السوالم  حد  الساحل  تجزئة 
السوالم  حد  الساحل  تجزئة   591
برشيد 26400 حد السوالم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   : امليساوي  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد امليساوي عنوانه)ا) 
العيضاء   24000 العيضاء  بوسكورة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد امليساوي عنوانه)ا) 
العيضاء   24000 العيضاء  بوسكورة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2010 تحت رقم 1549.

329I

FIDUNEL

IHARGAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUNEL
51 زنقة ععد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار العيضاء ، 
20000، الدار العيضاء املغرب

IHARGAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14، زنقة 
21 ياسمينة 2 عي  الشق - 20480 

الدار العيضاء املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.245823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 04 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»14، زنقة 21 ياسمينة 2 عي  الشق 

إلى  املغرب«  الدار العيضاء   20480  -

 24 2 محل رقم  »تجزئة املسرة زنقة 

الدار العيضاء    20480  - عي  الشق 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161404.

330I

SAHEL ETAB

ste ETABLISSEMENT HAYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB

 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 ste ETABLISSEMENT HAYAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك ب رقم 150 البييو  - 
10000 البيو  البيو 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETABLISSEMENT HAYAT

مدينة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوحدة بلوك ب رقم 150 البييو .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الوحدة بلوك ب رقم 150 البييو  - 

10000 البيو  البيو .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : اعليات  حياة  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة حياة اعليات : 100 بقيمة 

1.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعليات  حياة  السيدة 
02 زنقة شاوية  رقم  حي خط الرملة 

131 البيو  10000 البيو   البيو .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعليات  حياة  السيدة 
02 زنقة شاوية  رقم  حي خط الرملة 
131 البيو  10000 البيو   البيو 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 538/21.

331I

ديوا  األستاذ ععد البزيز ميدو  موثق

 ESTHETIQUE AND BEAUTY
AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا  األستاذ ععد البزيز ميدو  

موثق

60 شارع بيرنزرا  ، 20100، الدار 

العيضاء املغرب

 ESTHETIQUE AND BEAUTY

AFRICA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 63 شارع 
البنق - 20250 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ESTHETIQUE AND BEAUTY

.AFRICA
غرض الشركة بإيجاز : الحالقة 

و  الحالقة  مواد  بيع  و  شراء 
التجميل

.
 63  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الدار العيضاء   20250  - شارع البنق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
تيام  دييك  فاطمتا  السيدة 
درهم   10 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تيام  دييك  فاطمتا  السيدة 
نور  إقامة  طانطا   زنقة  عنوانه)ا) 
الطابق 1 شقة 101 بوركو  20250 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تيام  دييك  فاطمتا  السيدة 
نور  إقامة  طانطا   زنقة  عنوانه)ا) 
الطابق 1 شقة 101 بوركو  20250 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161513.

332I

o.b.compta

TIGER FILM COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع محمد الديوري عمارة ب 

رقم 33 ، 14000، القنيطرة املغرب

TIGER FILM COMPANY  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 382 شارع 

محمد الخامس مكتب 21 اقامة 

صومبة حسا  - 14000 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TIGER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. FILM COMPANY

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفالم السينمائية.

عنوا  املقر االجتماعي : 382 شارع 

اقامة   21 مكتب  الخامس  محمد 

القنيطرة   14000  - صومبة حسا  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البط�سي  السيد سمير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البط�سي  سمير  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البط�سي  سمير  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81322.

333I

o.b.compta

FROLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع محمد الديوري عمارة ب 

رقم 33 ، 14000، القنيطرة املغرب

FROLIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 41 زنقة 

عمر بن الباص اقامة اسماعيل 

مكتب Ville 14000 4 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FROLIL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحليب و مشتقاته.

زنقة   41  : عنوا  املقر االجتماعي 
اسماعيل  اقامة  الباص  بن  عمر 
القنيطرة   Ville 14000  4 مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بزناك محمد :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ايت محماد املهدي :  400 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املغرب  عنوانه)ا)  املغرب  السيد 

14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  بزناك  السيد 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي  محماد  ايت  السيد 
القنيطرة   14000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81321.

334I

FOUZMEDIA

 NAWRAS INTERNATIONAL
GENERAL TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 NAWRAS INTERNATIONAL
GENERAL TRADING   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 211 - 14000 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42849
البام  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   10 في  اإلستثنائياملؤرخ 
ذات  شركة  حل  تقرر   2020
 NAWRAS املحدودة  املسؤولية 
 INTERNATIONAL GENERAL
TRADING    معلغ رأسمالها 50.000 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
 14000  -  211 محمد الخامس رقم 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.
 181 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القنيطرة   14000  - تجزئة كورسيكا 

املغرب. 
و عي :

السيد)ة) منى البعيوي و عنوانه)ا) 
 211 الرقم  الخامس  محمد  شارع 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14000

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود والوثائق 

املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 14 يناير 

2021 تحت رقم 80912.

335I

الصويرة مناجمنت

STE QUAD ATTITUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الصويرة مناجمنت
شارع محمد الخامس عمارة جعار 
الطابق األول الصويرة ، 44000، 

الصويرة املغرب
STE QUAD ATTITUDE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT AJJAAWANI
 CENTRE OUNAGHA  2 AVENUE

 MAY HICHAM .QUARTIER
 INDUSTRIEL. ESSAOUIRA

.ESSAOUIRA MAROC 44000

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 KAMAL )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   MOUMAD 250

من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 

 01 بتاريخ   NAJIB ESSAMLALY )ة) 

دجنبر 2020.

 YASSINE )ة)  السيد  تفويت 

MOUMADE 250 حصة اجتماعية 

من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 

 01 بتاريخ   NAJIB ESSAMLALY )ة) 

دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 20 يناير 

2021 تحت رقم 24.

336I

ST2C

LIGHA CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

LIGHA CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

شقرو  14، طريق الجعل ، الطابق 

2 رقم 11  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LIGHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق   ، طريق الجعل   ،14 شقرو  

2 رقم 11  - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسي  اوالد يخلف :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سمية برادة بداوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
يخلف  اوالد  حسي   السيد 
 ،  01 ف   136 برشلونة  عنوانه)ا) 

تورتوسا  43516 تاراغونا اسعانيا.
بداوي  برادة  سمية  السيدة 
 P 4 C  21  ، جامبة الفدا  عنوانه)ا) 

ليغانيس   28005 مدريد اسعانيا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بداوي  برادة  سمية  السيدة 
 P 4 C  21  ، جامبة الفدا  عنوانه)ا) 

ليغانيس   28005 مدريد اسعانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1989.
331I

cth

RAJI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cth
 N° 5 angle bd zerktouni*
 CASABLANCA، 12000،
CASABLANCA MAROC

RAJI PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر1 سلطا  طابق 3 شقة 1 - 

20360 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RAJI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

إنباش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقار.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 -  1 شقة   3 طابق  سلطا   مر1 

20360 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة  السيد  زهير راجي :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  زهير راجي عنوانه)ا) تجزئة 
كالفورنيا    4 و   2 رقم   1 كلثوم زنقة 

20000 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  زهير راجي عنوانه)ا) تجزئة 
كالفورنيا    4 و   2 رقم   1 كلثوم زنقة 

20000 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 1622.

338I

ديوا  األستاذ ععد البزيز ميدو  موثق

BENLMOUDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا  األستاذ ععد البزيز ميدو  
موثق

60 شارع بيرنزرا  ، 20100، الدار 
العيضاء املغرب

BENLMOUDEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بني سبيد 

بوعمار بقبة رقم 816 كزناية - 
90100 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENLMOUDEN
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

املنتجات الصيدالنية 
شعه الصيدالنية 

التجميلية والعيطرية
املبدات الطعية

البضوية  املنتجات  تسويق 
الطعيبية والزيوت األساسية.

عنوا  املقر االجتماعي : بني سبيد 
 - كزناية   816 رقم  بقبة  بوعمار 

90100 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ببدوش  السيد حسن 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ببدوش  السيد حسن 

الدار   90100 21 ق ح   6 رقم  بلوك 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ببدوش  السيد حسن 

الدار   90100 21 ق ح   6 رقم  بلوك 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239503.

339I

SUCCES JOBS CONSULTIN

DIMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SUCCES JOBS CONSULTIN

شارع العبث رقم 36 حي القد1 

البيو  ، 10000، البيو  املغرب

DIMAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد الشطر التالت املجموعة 3 

رقم 28 - 10000 البيو  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25089

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البعادة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   500 الطاهرة  

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

فبراير   18 بتاريخ  الناجم أحريم  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

19 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 552.

340I
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N2M CONSEIL-SARL

ABNAE LBATAL MARITINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 ABNAE LBATAL MARITINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي وهدانة 
بني انصار - 62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11451
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عزيز بوقديدة  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد )ة) لطفي 

بوقديدة بتاريخ 10 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 438.

341I

COMPTA-ECO MAROC

ARAMTOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      121
 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC
ARAMTOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث العقبة 11 تجزئة الصافي  
برشيد - 23600 برشيد املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10129

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحزومي   )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية من  حصة   1.000 محمد 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

22 فبراير  املحفوظ  الحزومي بتاريخ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 252.

342I

KLH SIGNATURE

KLH SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KLH SIGNATURE

 ZI ATTASNIE TEMARA ، 54

10160، TEMARA MAROC

KLH SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 54 الحي 

الصناعي التصنيع – تمارة  - 10160 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 KLH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE

:  التسمية  غرض الشركة بإيجاز 

 KLH سينياتير     اش  إل-  ك- 

SIGNATURE

الهدف االجتماعي 

البمليات الصناعية 

تصنيع األثاث

مقاول ديكور

الحي   54  : عنوا  املقر االجتماعي 

الصناعي التصنيع – تمارة  - 10160 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 340   : نورني  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لحسن نورني :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد كريم الغربي :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نورني  الحسي   السيد 

11 تجزئة الفردو1 حي الوفاق  فيال 

12040 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  نورني  لحسن  السيد 

شارع محمد الساد1 تجزئة لكولي  

تمارة  الصخيرات  املنزه   03 فيال 

12000 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  الغربي  كريم  السيد 

زنقة التوت حي   10 حي   1 عمارة    5

الرياض 10100 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نورني  الحسي   السيد 

11 تجزئة الفردو1 حي الوفاق  فيال 

12040 تمارة املغرب

عنوانه)ا)  الغربي  كريم  السيد 

زنقة التوت حي   10 حي   1 عمارة     5

الرياض 10100 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 389.

343I

STE VIP COMPTA

S.M LUXURY CAR SARL AU
تأسيس شركة املساهمة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA، 46300،

YOUSSOUFIA MAROC

 S.M LUXURY CAR SARL AU

»شركة املساهمة« 

وعنوا  مقرها االجتماعي: درب 

الجديد شارع البيو  رقم 28 

شماعية اقليم اليوسفية  -، 46053 

الشماعية  املغرب

إعال  عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 غشت   25

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 S.M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUXURY CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

درب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 28 رقم  البيو   شارع  الجديد 

 46053  - شماعية اقليم اليوسفية  

الشماعية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأسمال  ويعلغ 

500.000,00 درهم،

مقسم كالتالي:

 5.000   : محمد  سماللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5000  : محمد  سماللي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفو  

الرقابة: 
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بصفته)ا)  السيد سماللي محمد  
درب الجديد زنقة  عنوانه)ا)  مسير  
 46053 الشماعية    15 رقم  سعو 

شماعية  املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

السيدة بشرى الحربلي )ا)بصفته 
محاسعة  عنوانه)ا) شارع بئر انزرا  
 46300   01 رقم  سامية  عمارة 

اليوسفية  املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتبلقة 

األرباح :
حسب عدد الحصص 5000 .

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص :

حسب عدد الحصص.
بقعول  متبلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتبيي  جهاز الشركة املخول 

له العث في طلعات القعول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

شتنبر 2020 تحت رقم 304.
344I

COMPTA-ECO MAROC

ARAMTOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      121
 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC
ARAMTOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث  الرقم 11 تجزئة الصافي  
برشيد  - 26100 برشيد املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10129
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 22 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الحزومي   محمد  كمسير وحيد تعبا 

لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 252.

345I

COMPTA-ECO MAROC

CHEZ TONTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR      121

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

CHEZ TONTON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي  الرقم 5 تجزئة سيدي 

لحسن 2 برشيد  - 26100 برشيد  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TONTON

اعداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع الوجعات واملاكوالت  املنقولة 

او املسنهلكة  في عي  املكا  .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االر�سي  الرقم 5 تجزئة سيدي لحسن 

2 برشيد  - 26100 برشيد  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : غيال    الحسن  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : كنوني  فايزة   السيدة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد الحسن غيال   
الرقم 212 حي وفيق برشيد  26100 

برشيد املغرب.
كنوني عنوانه)ا)  فايزة   السيدة  
زنقة ستيفا  كرابولي باريس    1 القم 

15011 باريس  فرنسا .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد الحسن غيال   
الرقم 212 حي وفيق برشيد  26100 

برشيد املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 212.

346I

البيو  استشارات

B’TOGETHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

البيو  استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي ععد هللا ، 

10000، البيو  املغرب
B’TOGETHER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد بلوك 11 رقم 116 الشطر 

االول  - 10000 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B’TOGETHER

كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال  العناء  بنشاط  مايتبلق 

البامة ....

عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 
الشطر   116 رقم   11 بلوك  رشيد 

االول  - 10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيدة مريم خي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحي  السيدة مريم خي عنوانه)ا) 
 10000  19 رقم   11 زنقة  االداري 

البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ناصر  زبيدة  السيدة 
م حي موالي رشيد   بلوك   244 رقم 

10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 511.

341I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 FROID INDUSTRIEL
 ELECTRICITE NEGOCE

GENERAL FIENG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار العيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار العيظاء، 20450، 

الدار العيظاء املغرب
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 FROID INDUSTRIEL

 ELECTRICITE NEGOCE

GENERAL FIENG  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 65 

شارع محمد إقعال لخيام - 20100  

أكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FROID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 INDUSTRIEL ELECTRICITE

.  NEGOCE GENERAL FIENG

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توريد   - التبريد  أجهزة  وصيانة 

وتركيب االجهزة الكهربائية.

 65 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

  20100  - شارع محمد إقعال لخيام 

أكادير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ياسي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوهوش  محمد  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسي   محمد  السيد 

20100 أكادير   455 تجزئة ابراز  رقم 

املغرب.

السيد  محمد بوهوش عنوانه)ا) 

ايت املود  20100  أكادير  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسي   محمد  السيد 
رقم 455 تجزئة ابراز رقم 455 تجزئة 

ابراز أكادير  املغرب

السيد  محمد بوهوش عنوانه)ا) 

ايت املود  20100  أكادير  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 234.

348I

KARIMA EL HAUZI

ZAHER IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

ZAHER IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طارق بن 
زياد زنقة منصور بن أبي عامر رقم 

95 الطابق الثالث - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZAHER IMMOBILIER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Promotion immobilière

عنوا  املقر االجتماعي : طارق بن 
زياد زنقة منصور بن أبي عامر رقم 

طنجة   90000  - الطابق الثالث   95

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد السالم الشايب :  400 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الشايب  الرحما   ععد  السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 250   : السيد الحسن العجدايني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : السيد محمد العجداني  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشايب  السالم  ععد  السيد 

شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  1 رقم  التوزاني 

املغرب.

الشايب  الرحما   ععد  السيد 

شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  1 رقم  التوزاني 

املغرب.

العجدايني  الحسن  السيد 

محمد  شارع  الشعار  حي  عنوانه)ا) 

 18 رقم  ترغة  واد  زنقة  الحراق 

93102 الفنيدق  املغرب.

السيد محمد العجداني  عنوانه)ا) 

 19 زنقة واد درعة رقم  حي الشعار  

93102 الفنيدق  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشايب  الرحما   ععد  السيد 

شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 

التوزاني رقم 1 90000 طنجة املغرب

السيد محمد العجداني  عنوانه)ا) 

 19 زنقة واد درعة رقم  حي الشعار  

93102 الفنيدق  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239626.

349I

مكتب محاسعة

MBM CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

مكتب محاسعة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن ععد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

MBM CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1048 

املركب الحب�سي بوتالمي  - 52000 

الرشيدية املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13901

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و   MBM CAR SARL AU التسمية 

الكائن بالبنوا  شارع الحسن الثاني 

- 52000 تنجداد املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة) املعخوتي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 100/2021.

350I

LAMSA TRANS

LAMSA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

LAMSA TRANS

22 شارع ابن تومرت اقامة نرجس 

الطابق االول رقم 4 طنجة ، 

90020، طنجة املغرب

LAMSA TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 22 شارع 

ابن تومرت إقامة نرجس الطابق 

االول رقم 4 طنجة - 90020 طنجة 

املغرب.
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تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1885

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 يناير   18 املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جديد  مسير 

ملساوري سيدي أحمد كمسير وحيد

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239130.

351I

CCONSEILS

ENNACER DE CHASSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCONSEILS

تقاطع شارع منصور الدهبي وشارع 

جمال الدين األفغاني مكتب رقم 1 

 kenitra ،14000 ، .و2- القنيطرة

maroc

ENNACER DE CHASSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر في 

تجزئة الحوزية بلوك ف رقم 151 

القنيطرة  - 14000 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENNACER DE CHASSE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 1-Organisation de chasse au

 gibier

 2-Transport touristique

.3-Hébergement

متجر في   : عنوا  املقر االجتماعي 

 151 رقم  ف  بلوك  الحوزية  تجزئة 

القنيطرة  - 14000 القنيطرة املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عالش حميد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حميد  عالش  السيد 

فيال بقبة 31 حي م ج ا ف غ 202 2 

بئر الرامي الشرقية القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حميد  عالش  السيد 

فيال بقبة 31 حي م ج ا ف غ 202 2 

بئر الرامي الشرقية القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81319.

352I

QUALICIA CONSULTING

SEVEN CATERING SARL
إعال  متبدد القرارات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SEVEN CATERING SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: إقامة 

سيليكت طابق 5 مكتب رقم 10 م ج 

مكنا1 - - إقامة سيليكت طابق 5 

مكتب رقم 10 م ج مكنا1 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 500 الحصص  مجموع  بيع  مايلي: 

حصة إجتماعية و التي كانت في ملك 

السيد فلكي سبيد الحامل للعطاقة 

لفائدة   531  1  1 عدد  الوطنية 

الحامل  يوسف  السعاري  السيد 

 18525 للعطاقة الوطنية عدد د ق 

و الكائن ب شارع موالي رشيد مجمع 
طنجة.   4 رقم   9 عايدة فيالج عمارة 

والذي سيصعح في ملكه 1000 حصة 

إجتماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

فلكي  املسيرالسيد  إستقالة  قعول 

سبيد الحامل للعطاقة الوطنية عدد 

1 1 531 و السيد السعاري يوسف 

الحامل للعطاقة الوطنية عدد د ق 

18525

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السيد  لشركة  جديد  مسير  تبيي  

للعطاقة  الحامل  يوسف  السعاري 

الكائن  18525و  ق  د  الوطنية عدد 

ب شارع موالي رشيد مجمع عايدة 
فيالج عمارة 9 رقم 4 طنجة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تفويت الحصص

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني لشركة

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تبيي  مسير جديد لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 2320.

353I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

OIL DE L›AVENIR AH
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلبربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

 OIL DE L›AVENIR AH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

تزموريت الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 OIL DE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.L’AVENIR AH SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تزموريت الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

صلبي  الحفيظ  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

صلبي  الحفيظ  ععد  السيد 

عنوانه)ا) الزنقة 11 رقم 08 حي تاركة 

الجديدة  52000 الرشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

صلبي  الحفيظ  ععد  السيد 

عنوانه)ا) الزنقة 11 رقم 08 حي تاركة 

الجديدة  52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 245/2020.

354I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

BOUSSATTA IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب)

  BOUSSATTA IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط املجمع السكني البرفا  

املجموعة 10 عمارة 5 الطابق 

االر�سي رقم 82 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113029

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUSSATTA IMMOBILIERE

انباش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البرفا   السكني  املجمع  الرباط 

املجموعة 10 عمارة 5 الطابق االر�سي 
رقم 82 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   5   : السيد محمد بوستى 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 45   : السيد محمد امي  بوستى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة فتيحة بوستى :  45 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

5 حصة    : السيدة سمية اسعول 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوستى  محمد  السيد 

01 الرياض زنقة صالح ابن  البرانص 

طنجة   90000  12 رقم  الغضعا  

املغرب.

السيدة سمية اسعول عنوانه)ا) 

الرياض زنقة صالح   01 البرانص   12

ابن الغضعا  الطابق االر�سي 90000 

طنجة املغرب.

السيدة فتيحة بوستى عنوانه)ا) 

01 الرياض زنقة صالح ابن  البرانص 

طنجة   90000  12 رقم  الغضعا  

املغرب.

بوستى  امي   محمد  السيد 

الرياض زنقة   01 البرانص  عنوانه)ا) 

صالح ابن الغضعا  رقم 12 90000 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سمية اسعول عنوانه)ا) 

الرياض زنقة صالح   01 البرانص   12

ابن الغضعا  الطابق االر�سي 90000 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)  بوستى  محمد  السيد 

01 الرياض زنقة صالح ابن  البرانص 

طنجة   90000  12 رقم  الغضعا  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1485.

355I

SN MAROC

SN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SN MAROC

-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi ، ,11

20600، Casablanca Maroc

SN MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

التقدم املجموعة السكنية 11-2، 

الطابق 2، سيدي البرنو�سي          - 

20600 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC

ايراد،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتجارة  بيع  شراء،  استراد، 

أواملتبلقة  الرياضية  املنتجات 

بالرياضة..

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،2-17 السكنية  املجموعة  التقدم 

2، سيدي البرنو�سي          -  الطابق 

20600 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة    : السيدة امل عديل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سمير مصادق :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    : السيد كريم نويكة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 SSH SARL-AU :  250 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عديل  امل  السيدة 

شارع يبقوب املنصور إقامة مازوريل 

 20330 املباريف   2 شقة  أ  درج 

الدارالعيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  مصادق  سمير  السيد 

إقامة  الدين  تاج  الجياللي  بن  زنقة 

 1 شقة   5 طابق  درج 1  ياسمي  

الدارالعيضاء   20330 املباريف 

املغرب.

عنوانه)ا)  نويكة  كريم  السيد 

 4 شقة   125 عمارة  سيتي  كولف 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

21182 الدارالعيضاء املغرب.

 SSH SARL-AU الشركة 

عنوانه)ا) شارع املسيرة زنقة 6 أكتوبر 

رقم 6 الطابق 3 الشقة 3 أنفا 20100 

الدارالعيضاء املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عديل  امل  السيدة 

شارع يبقوب املنصور إقامة مازوريل 

 20330 املباريف   2 شقة  أ  درج 

الدارالعيضاء املغرب

عنوانه)ا)  مصادق  سمير  السيد 

إقامة  الدين  تاج  الجياللي  بن  زنقة 

 1 شقة   5 طابق  درج 1  ياسمي  

الدارالعيضاء   20330 املباريف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

356I

AB LAW GROUP

 DISTRIBUTEURS

 AUTOMATIQUES DE

 BOISSONS ET D›ALIMENTS

DU MAROC
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

AB LAW GROUP

 18rue ahmed al moqri,

 résidence moulay driss,  2ème

 étage - porte droite ، 20000،

CASABLANCA Maroc

 Distributeurs Automatiques

 de Boissons et d›Aliments du

Maroc »شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 3، زاوية 

شارع  ابن سينا، نهاية ميموزا، 

20310 تمديد املباريف، الدار 

العيضاء - 20000 الدار العيضاء 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2020 دجنبر   01 في  املؤرخ 

املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161921.

351I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CARLINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،

STE CARLINE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 CAMP وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 EL WAHDA EL GAIZ N° 317 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2021/49

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 24 فبراير 2021.

358I

COMPTA-ECO MAROC

VETTELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR      121

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

VETTELO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 10 

)بقبة 110) املمر 1 حي تيسير 2 

برشيد - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VETTELO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متبددة - تجارة- تصدير و استيراد.
 10 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 2 تيسير  حي   1 املمر   (110 )بقبة 

برشيد - 26100 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم داوا :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : السيد يحيى زويكى 

بقيمة 100 درهم للحصة .

340 حصة    : السيدة نادية داوا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  داوا  ابراهيم  السيد 
 26100 110  حي  تيسير برشيد  رقم 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  زويكى  يحيى  السيد 
محمد بن ابراهيم حي  زنقة    3 رقم 

املنظر الجميل برشيد 26100 برشيد 

املغرب.

السيدة نادية داوا عنوانه)ا) عي  

 1114 الفيدا رقم  شارع   2 الشيفاء 

20530 الدار العيضاء   الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نادية داوا عنوانه)ا) عي  

 1114 الفيدا رقم  شارع   2 الشيفاء 

20530 الدار العيضاء   الدار العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 211.

359I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ETABLISSEMENT AL-

MASJID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،

STE ETABLISSEMENT AL-

MASJID   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV SIDI وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 AHMED ERGUIBI N° 15 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13BIS

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 25 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بابوزيد البشير  كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 51/2021.

360I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE ETABLISSEMANT AL-

MASJID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،

STE ETABLISSEMANT AL-

MASJID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV SIDI وعنوا  مقرها االجتماعي

 AHMED ERGUIBI N° 15 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 13BIS

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منبش  و  البقارات  شراء  و  بيع 

عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 51/2021.

361I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

ميداشور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة  

الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

املحمدية املغرب

ميداشور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

املختار السو�سي الطابق 1 السبادة 

رقم 151 الباليا - 28800  املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميداشور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع نيابة عن اآلخرين.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السبادة   1 املختار السو�سي الطابق 

رقم 151 الباليا - 28800  املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رشيد  البشور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  البشور  السيد 

السبادة رقم 231 28800  املحمدية 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  البشور  السيد 

السبادة رقم 231 28800  املحمدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 493.

362I

FIDUCIAIRE ENNOUR

CHARI-GHAZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

CHARI-GHAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 30 

زنقة 06 حي لرمود قواسم الفقيه 

بن صالح - 23200  الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARI-GHAZ

عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خالل  من  املباد   عن  التنقيب 

 - )مقاول)  الجيوفيزيائية  البمليات 

)مقاول)  أعمال متنوعة أو إنشاءات 

- تاجر.

 30 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

الفقيه  قواسم  لرمود  حي   06 زنقة 

بن صالح - 23200  الفقيه بن صالح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شريق ععد الفتاح  :  800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : السيد الغازي ععد البالي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح   ععد  شريق  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة التوفيق الرقم 336 

سطات 26000 سطات املغرب.

البالي  ععد  الغازي  السيد 

بمركز  الوظيفي  السكن  عنوانه)ا) 

خريعكة   25000 جريعكة  بولنوار 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح   ععد  شريق  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة التوفيق الرقم 336 

سطات 26000 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

24 فبراير 2021 تحت رقم 11/2021.

363I

FINANCE CENTER

PROPALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شبار 

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

PROPALM  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: دوار اكارة 

تسلطانت الحوز مراكش - - مراكش 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شبار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.102601

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

إضافة شبار تجاري للشركة وهو:

»CASA ABRACADABRA« 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121053.
364I

MANAGEMENTD3 SARL

 GOUMED TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
 GOUMED TRAVAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مسنانة 
الشطر األول تجزئة االنارة، صندوق 

البريد 9552 - 90000 طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50191
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   03 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239658.
365I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SUPERMARCHE GARE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 SUPERMARCHE GARE FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 6 زنق 

االرد  املدينة الجديدة  - 30000 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPERMARCHE GARE FES

متجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لعيع عدة أنواع من العضائع.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 6 زنق 

 30000  - الجديدة   املدينة  االرد  

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : سبيد  القا�سي  ايت  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   20.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سبيد  القا�سي  ايت  السيد 

عنوانه)ا) فيال رقم 14 شارع بوعنانية 

طريق ايموزار 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت القا�سي ععد الرحما  

شارع  النخيل  تجزئة   21 عنوانه)ا) 

فا1   30000 هللا   ععد  بن  عالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 881/2021.

366I

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

OMEGA TRAIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

السواني 3 زنقة 129 ج رقم 11 ، 

90100، طنجة املغرب

OMEGA TRAIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE AL BARAKA 1

 IMM 128 RDC N° 49 EL MERS

 ACHENNAD  - 90060 TANGER

.MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.102525

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 شتنبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SAIDA )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية   MAJDOUBI 100

100 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

 02 بتاريخ   MOUNIR AFRAH )ة) 

شتنبر 2020.

KHADIJA EL- )ة)  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   KTATI 100

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

 02 بتاريخ   FATIHA BOUALAM

شتنبر 2020.

 HAMMOU )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BOUAZZA EL KTATI 100

حصة   100 أصل  من  اجتماعية 

 ABDELLAH )ة)  السيد  لفائدة  

AKDIM بتاريخ 02 شتنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 234354.

361I

PRESTACOMPTA

AUTO O.L.D.F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 310,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

AUTO O.L.D.F شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي الحي 

االداري مجاط شيشاوة  - 41000 

شيشاوة املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 831

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 نونبر   11 املؤرخ في 

 AUTO« من  الشركة  تسمية 

 AUTO ECOLE« إلى   »O.L.D.F

. « LACHGUER

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 398/2020.

368I

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

OMEGA TRAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

السواني 3 زنقة 129 ج رقم 11 ، 

90100، طنجة املغرب

OMEGA TRAIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها االجتماعي 

 COMPLEXE AL BARAKA 1

 IMM 128 RDC N° 49 EL MERS

 ACHENNAD - 90060 TANGER

.MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

102525

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 شتنبر   02 املؤرخ في 

 OMEGA« من  الشركة  تسمية 

 »AFRAH FORGERON« إلى »TRAIT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 234354.

369I

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

OMEGA TRAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

السواني 3 زنقة 129 ج رقم 11 ، 

90100، طنجة املغرب

OMEGA TRAIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي 

 COMPLEXE AL BARAKA 1

 IMM 128 RDC N° 49 EL MERS

 ACHENNAD - 90060 TANGER

.MAROC

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102525

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 شتنبر   02 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »TRAITEUR« إلى 

.»TRAVAUX DE FORGE«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 234354.

310I

beroc conseil

MIMOUN ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

MIMOUN ALUMINIUM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

30 شارع بيروث الزهور 2 فا1 - 

30060 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIMOUN ALUMINIUM

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال  واللحامة  األملنيوم 

املختلفة.

 30 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

شارع بيروث الزهور 2 فا1 - 30060 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بودواسر ميمو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بودواسر ميمو  عنوانه)ا) 

بوعرك   11 بلوك  حسا   سكتور 

الناظور 62023 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودواسر ميمو  عنوانه)ا) 

بوعرك   11 بلوك  حسا   سكتور 

الناظور 62023 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 861.

311I

PRESTACOMPTA

AUTO ECOLE LACHGUER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 310,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

AUTO ECOLE LACHGUER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري مجاط شيشاوة الحي 

االداري مجاط شيشاوة 41000 

شيشاوة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.831

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

االله  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية من  حصة   500 بوبريك  

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

محمد الشكر  بتاريخ 11 نونبر 2020.

مصطفى    )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   250 بوبريك 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

محمد الشكر بتاريخ 11 نونبر 2020.

بوبريك  رشيد   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
محمد الشكر بتاريخ 11 نونبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 398/2020.
312I

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

OMEGA TRAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م
السواني 3 زنقة 129 ج رقم 11 ، 

90100، طنجة املغرب
OMEGA TRAIT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE AL BARAKA 1
 IMM 128 RDC N° 49 EL MERS
 ACHENNAD - 90060 TANGER

.MAROC
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.102525

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تم تبيي   02 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

AFRAH MOUNIR كمسير آخر
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 234354.
313I

PROGRESS MANAGEMENT

LUJANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
LUJANE IMMO شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 91 زنقة 
بن الرا�سي السالوي شقة 20 - 
20300 الدار العيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUJANE IMMO
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
زنقة   91  : عنوا  املقر االجتماعي 
 -  20 شقة  السالوي  الرا�سي  بن 

20300 الدار العيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف أيت سبيد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سبيد  أيت  يوسف  السيد 
الخير  مجمع  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرقم181 36104 سطات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سبيد  أيت  يوسف  السيد 
تجزئة مجمع الخير الرقم  عنوانه)ا) 

181 36104 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161914.

314I

SOCIETE BEMAFI

 DOMAINE IRZANE & 
VICTORIA ESPERANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

 DOMAINE IRZANE & 

VICTORIA ESPERANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار أيت 

علي جماعة سرغينة  - 33000 

بوملا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DOMAINE IRZANE & VICTORIA

.ESPERANCE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشجار  وتصنيع  إنتاج  الزعفرا , 

والفستق,  والجوز  واللوز  الزعفرا  

االستيراد و التصدير.

: دوار أيت  عنوا  املقر االجتماعي 

علي جماعة سرغينة  - 33000 بوملا  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مقدري حفيظة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مقدري حفيظة عنوانه)ا) 

فرنسا 02500 فرنسا فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مقدري حفيظة عنوانه)ا) 

فرنسا 02500 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 43/2021.

315I

rachid ayad

مكاسب طرونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

rachid ayad

11 ‘ محج محمد الخامس‘ اقامة 

بوفابيس بويلدينك‘الطابق الثالث 

رقم 16 ، 90020، طنجة املغرب

مكاسب طرونسعور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1319 

حي بني سبيد بقبة 1319 طابق 1 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1848

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرفيق   ععد  )ة)  السيد  تفويت 

شردال 50 حصة اجتماعية من أصل 

100 حصة لفائدة  السيد )ة) االزهر 

البسري بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239691.

316I

مكتب محاسعة

STE TOUFAYOUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسعة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن ععد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

  STE TOUFAYOUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة رقم 

01 حي املسيرة - 52000  بودنيب  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TOUFAYOUR SARL AU

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تبليم السياقة.

عنوا  املقر االجتماعي : زنقة رقم 

بودنيب     52000  - املسيرة  حي   01

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة طالبي فاطمة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .



5735 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة طالبي فاطمة  
املحيط  حي   24 رقم   05 زنقة 

الرشيدية 52200 الراشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فاطمة  طالبي  السيدة 
املحيط  حي   24 رقم   05 زنقة 

الرشيدية 52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 190.

311I

 Société Nord-Africaine des Produits de la

Mer SARL

الشركة الشمال إفريقية 

للمنتوجات البحرية ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 Société Nord-Africaine des

Produits de la Mer SARL

 VILLE EL WIFAQ BLOC W

 N°600 LAAYOUNE ، 70000،

Laayoune Maroc

الشركة الشمال إفريقية للمنتوجات 

العحرية ش.م.م. شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق بلوك و رقم 600 البيو  

مدينة الوفاق بلوك و رقم 600 

البيو  10000 البيو  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31119

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   03 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000 درهم« أي من »200.000 

عن  درهم«   400.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 611/10.

318I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE BET SENATOR TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

 SOCIETE BET SENATOR TEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني رقم 209 الفرح 2 أحداف  - 

53100 أزرو النغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BET SENATOR TEC

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 , والعحوث  واملسوحات  الدراسات 

االستيراد  املساعدة في عمل اإلتقا , 

و التصدير.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - أحداف    2 الفرح   209 الثاني رقم 

53100 أزرو النغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خربو ععد اللطيف :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  ععد  خربو  السيد 
 2 الفرح  حي   209 رقم  عنوانه)ا) 

أحداف  53100 أزرو املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  ععد  خربو  السيد 
 2 الفرح  حي   209 رقم  عنوانه)ا) 

أحداف 53100 أزرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 10.

319I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE JABBARI JBR

إعال  متبدد القرارات

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

SOCIETE JABBARI JBR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الطابق 

األر�سي رقم 350 حي األطلس - 

53000 افرا  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.965

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير النشاط التجاري

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 SOCIETE من  الشركة  اسم  تغيير 
 SOCIETE إلى HOUSNI DE CARDE

JABBARI JBR
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيير مقر الشركة من الطابق الثاني 
إلى  افرا   األطلس  حي   350 رقم 
الطابق األر�سي رقم 350 حي األطلس 

افرا 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير نشاط الشركة من التجارة إلى 

مقهى 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 13/2021.
380I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE EVEN FOR
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب
 SOCIETE EVEN FOR

CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مرآب 
رقم 131 تجزئة أدم  - 53100 أزرو 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1091

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يناير   18 في  املؤرخ 
 SOCIETE EVEN FOR حل 
ذات  شركة    CONSULTING
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
تجزئة   131 رقم  مرآب  اإلجتماعي 
نتيجة  املغرب  أزرو   53100  - أدم  

اللتوقف عن مزاولة النشاط.
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و عي :

يكو و عنوانه)ا)  نوال   السيد)ة) 
 53100 زنقة أكادير أحداف   90 رقم 

أزرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

مرآب  وفي   2021 يناير   18 بتاريخ 

أزرو   53100  - 131 تجزئة أدم   رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 12.

381I

BUSINESS CENTER.COM

E1 ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع ععد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالعيضاء املغرب

E1 ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 - 

20390 الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482159

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امي  االدري�سي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   50.000

فبراير   04 بتاريخ  خالص  اسامة  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161940.

382I

BUSINESS CENTER.COM

E1 ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع ععد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالعيضاء املغرب

E1 ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي شارع ععد 

املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 - 

20390 الدار العيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482159

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161940.

383I

CONCILIUM EXPERTISE

SNAILINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي الدار 

العيضاء ، 20060، الدار العيضاء 

املغرب

SNAILINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني ط 2 ش 6 - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.445691

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   05 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املنتجات  وتصدير  استيراد 

الفالحية و الغذائية

.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161929.

384I

CONCILIUM EXPERTISE

PRIMABUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

الدار العيضاء ، 20060، الدار 

العيضاء املغرب

PRIMABUS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11 زاوية 

شارع محمد الخامس و زنقة ازيالل 

ط 3  - 20000 الدار العيضاء 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.331115

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تم تبيي   29 دجنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي سيدي محمد مجيد كمسير 

وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161928.

385I

FREE COMPTA SARL

AH 2M TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

AH 2M TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي   شارع 

القا�سي عياض و مغنوليا1 اقامة 

ابا سفيا  الطابق 3 الرقم11     - 

90000  طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.2M TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES

شارع     : املقر االجتماعي  عنوا  

اقامة  مغنوليا1  و  القا�سي عياض 

 - الرقم11       3 ابا سفيا  الطابق 

90000  طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : احنوت  محمد   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

احنوت عنوانه)ا)  السيد محمد  
  90000    5 رقم   4 حي السانية زنقة 

طنجة  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

احنوت عنوانه)ا)  السيد محمد  
  90000    5 رقم   4 حي السانية زنقة 

طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1196.

386I

FIDEXPER

الشركة العامة لصناعة املكاتب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

الشركة البامة لصناعة املكاتب  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بقبة89 

املنطقة الصناعية - 24000 

الجــــديــــدة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.681

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 يناير   15 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) سبيلي  

املهدي  كمسير وحيد

تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 26005.

381I

Paravilla

STE PARAVILLA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Paravilla

 BD MOHAMED HASSAN 20

 OUAZZANI AL HOCEIMA ،

32000، الحسيمة املغرب

STE Paravilla SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 20، شارع 

محمد حسن الوزاني  - 23000 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Paravilla SARL AU

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاجر   ، وسيط لالستيراد والتصدير 

منتجات شعه صيدالنية وطعية.

 ،20  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع محمد حسن الوزاني  - 23000 

الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : البزيز  ععد  أبوالفضل  السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البزيز  ععد  أبوالفضل  السيد 

البردعي شارع  عمارة   ،12 عنوانه)ا) 

موالي الحسي  الحي الشتوي 40000 

مراكش  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البزيز  ععد  أبوالفضل  السيد 

البردعي شارع  عمارة   ،12 عنوانه)ا) 

موالي الحسي  الحي الشتوي 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1116.

388I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

Menadrip
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

Menadrip شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE LES ORCHIDEES 3

 IMM B 2EME ETAGE BUREAU

 N°7- MOHAMMEDIA - 28810

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Menadrip

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نظام الري.

القيام باألنشطة الزراعية التي   -

عن  نيابة  أو  الخاص  لحسابها  تتم 

أطراف ثالثة ، وإعداد األرض ، وعملية 

الحصاد ، والعذر والغر1 ، ومبالجة 

املحاصيل ، ورش املحاصيل ، بما في 

ذلك عن طريق اآلالت بجميع أنواعها 

 ، وتقليم أشجار الفاكهة والكروم   ،

ومكافحة اآلفات فيما يتبلق للزراعة 

، والحفاظ على األرا�سي الزراعية في 

وتشغيل أنظمة   ، حالة بيئية جيدة 

الري للزراعة.

واملبايرة  والتصدير  االستيراد   -

واإلصالح  والتركيب  والتفتيش 

املتبلقة  األنشطة  والتجميع وجميع 

ببدادات ري املياه والكهرباء..

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 RESIDENCE LES ORCHIDEES 3

 IMM B 2EME ETAGE BUREAU

 N°7- MOHAMMEDIA - 28810

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : لعار  السيدة كنزة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عصام بودين :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كنزة لعار عنوانه)ا) اقامة 

 3 شقة  بي  عمارة   4 ليزوركيدي 

28000 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)  بودين  عصام  السيد 

اقامة ليزوركيدي 4 عمارة بي شقة 3 

28000 املحمدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  بودين  عصام  السيد 

اقامة ليزوركيدي 4 عمارة بي شقة 3 

28000 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 513.

389I

مكتب الدراسات املحاسعاتية والتسيير

UNES DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسعاتية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب

Unes Deco  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب 

ملك البيساوي حي اوالد حموسة - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2021/1986

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 Unes  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. Deco

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او العناء -التجارة.

مراب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ملك البيساوي حي اوالد حموسة 

35100 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 99.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 990   : مرزوك   يونس  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرزوك  يونس  السيد 
35100 جرسيف  غياثة الغربية تازة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرزوك  يونس  السيد 
35100 جرسيف  غياثة الغربية تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
فبراير 2021 تحت رقم 1021/2021.

390I

مكتب الدراسات املحاسعاتية والتسيير

BASMASOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

مكتب الدراسات املحاسعاتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
BASMASOL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
السبادة رقم 5 الطابق السفلي 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1069

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم حذف   2021 يناير   12 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
التي  بالشاحنات  العضائع  نقل 

تزيد حمولتها عن 15 طنا .

من  أنواع  عدة  لعيع  مخز  
العضائع..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 26 يناير 

2021 تحت رقم 1014/2021.
391I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

AYACHE DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 
البيو  املغرب

  AYACHE DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املقبرة 
زنقة 14 رقم 13 البيو  - 10000 

البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AYACHE DEVELOPPEMENT
العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وجميع  املتنوعة،  واألعمال  البام، 
تركيب   - الدولة  فيلق  إمدادات 
 - املتوسطة  الكهربائية  األجهزة 
الصناعي  الكهربائي  التوتر  انخفاض 
املنخفض  الجهد  صيانة   - متوسط 
املتوسطة  مراجبة شعكة الكهرباء   -
التحكم   - صيانة منخفضة التوتر   -
وصيانة  الكهربائية  املحركات  في 
محوالت التوتر - استبراض متوسط 
صيانة منخفضة   - الكهربائي  للبريد 
املبدات  صيانة   - إصالح   ، التوتر 

مكيفات  وتركيب  وإصالح   ، الفنية 
املواد ومواد العناء  - شراء  بيع  الهواء 
املواد  وتصدير.تسويق  استيراد 
أعمال  شركة  بأنشطة  املتبلقة 
الطالء  مبدنية)   - )بوا  النجارة 
شراء   - صناعي   - أعمال معنى سكني 
املكتبي  الشراء  مبدات  بيع   - إداري 
بيع   - مبدات الحاسوب  بيع شراء   -
بيع   - وعدم شراءها  املواد إصالحها، 
األدوات  )األجهزة،  األدوية  مبدات 
املبدنية،  املنتجات  الصحية، 
املباد   شراء - بيع - تداول - شركة 
وساطة تجارية عامة - تأجير مركعات 
نقل العضائع نيابة عن اآلخرين وعلى 
املوظفي   نقل  الخاص.  حسابهم 
حسابهم  وعلى  اآلخرين  عن  نيابة 
واإلكسسوارات  السلع  الخاص. 
)الكهرباء  املتبلقة بالصناعة البامة 
البامة؛  اإلضاءة  أعمال  العناء)   -
 - البستنة  أعمال  األمن؛  حراسة؛ 
أعمال  الخضراء.  املساحات  تطوير 
كعيرة - أعمال الطرق - إنتاج الطرق، 
العناء  مواد   - املنتجات  وبيع  وشراء 
ومبالجة  العالط،  أعمال؛  طالء 
.الرخام  السيراميك  وتركيب  التربة 
ويندوز،  الصحي  الصرف  أعمال   -
الكهرباء - تطوير السعاكة من األماكن 
تأجير عمليات   - بيع   - البامة شراء 
 - الديكور  أعمال  مبدات  املحاجر 
أعمال مؤسسة التجصيص - الطرق 
بناء   - املطارات  الطرق  السريبة، 
العناء  أعمال  الحديدية،  السكك 
 Civil و  أعمال فنية   - تحت األرض 
Engineering ، الدواجن الحيوانية، 
والنقل األعالف والتجارة في السوائل 
والوقود والعالستيك وجميع الزيوت 
نقل املواد الهشة، واآلالت، واآلالت، 
املواد الخام أنشطة الثروة   - واملواد 
الحيوانية؛  الثروة  الحيوانية؛ 
السوق;  الحدائق  زراعة  دواجن; 
الزراعي  بالنقل  يتبلق  نشاط  وأي 
التجارة في السلع   - الدولية  الوطني؛ 
نقل  املختلفة  الصناعية  واملنتجات 
 ;. املبدات واملبدات نقل األخشاب  
والتجارة  نقل  الخشبية  املنتجات 
 - الغذاء  الطازجة؛  الخضروات  في 
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مبدات األغذية الزراعية، والكهرباء؛ 

التمثيل التجاري امليكانيكي للشركات 

الوطنية في الخارج التجارة الوطنية 

استيراد  الناقص،  الدولي  التباقد   -

وجميع  عامة،  وبطريقة  تصدير   -

التجارية، وتشغيل الصناعية؛ املالية 

أو البقارية أو البقارية، التي قد تكو  

مرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 

املشار  األخرى  أو  املبامالت  بإحدى 

إليها أعاله  .

عنوا  املقر االجتماعي : حي املقبرة 

 10000  - البيو    13 رقم   14 زنقة 

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مرابط  بوجمبة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد يحيى عياش 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجمبة مرابط عنوانه)ا) 

البيو    13 رقم   14 حي املقبرة زنقة 

10000 البيو  املغرب.

عنوانه)ا)  عياش  يحيى  السيد 

البيو    13 رقم   14 حي املقبرة زنقة 

10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجمبة مرابط عنوانه)ا) 

البيو    13 رقم   14 حي املقبرة زنقة 

10000 البيو  املغرب

عنوانه)ا)  عياش  يحيى  السيد 

البيو    13 رقم   14 حي املقبرة زنقة 

10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبيو   بتاريخ 15 أكتوبر 

2020 تحت رقم 2421/2020.

392I

HANA COMPTA MAROC

 PNEUMATIQUE ABOU «

» ADAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

 PNEUMATIQUE ABOU ADAM «

« شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكازة 

بالطابق األر�سي تجزئة الزيتو  رقم 

54 مركز سيدي علي بن حمدوش 

أزمور - 24100 أزمور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.» PNEUMATIQUE ABOU ADAM

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  أجزاء  و  العجالت  وشراء 

بالتقسيط. - إصالح العجالت والخد 

مات. -. وسيط تجاري. 

مكازة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بالطابق األر�سي تجزئة الزيتو  رقم 

حمدوش  بن  علي  سيدي  مركز   54

أزمور - 24100 أزمور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : زيدا   مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : زيدا   هللا  ععد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد زيدا  :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى زيدا  عنوانه)ا) 
أزمور 24100 أزمور املغرب.

السيد ععد هللا زيدا  عنوانه)ا) 
أزمور 24100 أزمور املغرب.

عنوانه)ا)  زيدا   رشيد  السيد 
أزمور 24100 أزمور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى زيدا  عنوانه)ا) 
أزمور 24100 أزمور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 26069.
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

THE MODERN DESERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 
البيو  املغرب

THE MODERN DESERT  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملدينة 

الوحدة بلوك ب رقم 828 البيو  - 
10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MODERN DESERT

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات العناء املختلفة
زخرفة العناء والتجديد في املعنى

الخشب  وطعق،  الطالء 

والكهرباء  النجارة،  واأللومنيوم 

والسعاكة، والرخام والكارو ...

تصميم وتطوير املعنى البام

األشغال البامة

البامة  واملعاني  املواد  إنتاج 

واألثاث

والنظافة  العناء،  ببد  التنظيف 
البامة PRIVE والجمهور

معنى  خضراء  ومساحة  البستنة 

واألمن البام والخاص

والقوارض  الحشرات  إبادة 

والتبقيم والبدوى البامة

تأثيث املعاني الحكومية والخاصة

لوازم من منتجات العناء، واألثاث 
مكتب اللوازم واملنازل

الصيانة واإلصالحات في اإلدارات 

البامة والخاصة والصيانة

مشاريع  على  البامة  الرقابة 

والتوجيه  املشورة  وتقديم  التشييد 

في امليدا 

التدريب املستمر أو حسب الطلب

تكييف  نظام  أي  وتركيب  توريد 

ومراقعة، ومطعخ وحمامات

املؤهلة  وغير  املؤّهل  اليد  توفير 

تة واملؤقتة
ّ
املؤق

للمجتمبات  التجاري  التمثيل 

الوطنية والدولية

الرقمية  اإلعالنات  تنظيم 

والزينة  اإلعالنية  واللوحات 

والتصميم ثالثي األبباد

الـ  و  املبارض  وموّرد  منظم 

Soirees
وسيط، وكيل عقاري

NEGOCE، التجارة البامة
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شراء وبيع وتأجير املبدات العحرية

االستيراد والتصدير

ملدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - البيو    828 الوحدة بلوك ب رقم 

10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البوفير   السيد رحال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البوفير   السيد رحال 

 828 رقم  ب  بلوك  الوحدة  مدينة 

البيو  10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البوفير   السيد رحال 

 828 رقم  ب  بلوك  الوحدة  مدينة 

البيو  10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

09 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 399/2021.

394I

SOCOGENA

STE GOLDEN FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCOGENA

 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC

STE GOLDEN FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

سياتل الطابق الثاني شارع الرياض 

تجزئة الوفاء 2 طريق صفرو فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38405

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ رأسمالها    STE GOLDEN FES
مقرها  وعنوا   درهم   50.000
الطابق  سياتل  زنقة   2 اإلجتماعي 
 2 الثاني شارع الرياض تجزئة الوفاء 
فا1   30000  - فا1  طريق صفرو 
عدم تحقيق رقم   : املغرب نتيجة ل 

مبامالت وخسارة متتالية.
زنقة   2 و حدد مقر التصفية ب 
سياتل الطابق الثاني شارع الرياض 
 - 2 طريق صفرو فا1  تجزئة الوفاء 

30000 فا1 املغرب. 
و عي :

اليوبي و  محمد امي     السيد)ة) 
سيدال   بني  تكرمي   دوار  عنوانه)ا) 
62999 الناضور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية 
2زنقة سياتل الطابق الثاني شارع     :
الرياض تجزئة الوفاء 2 طريق صفرو 

فا1
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 816.

395I

STE FABRITAF SARL AU

C.S MIXER GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI
 ،ZITOUNE MEKNES ، 50000

مكنا1 املغرب
C.S MIXER GROUP  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار أيت 
عال أيت املهدي الصفاصيف  - 

15000  الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 C.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MIXER GROUP
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبدات العناء 
– بائع مواد العناء 

– اإلستيراد و التصدير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - أيت عال أيت املهدي الصفاصيف  

15000  الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أيوب حموتا   السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حموتا   أيوب  السيد  
دوار أيت عال أيت املهدي الصفاصيف  

15000 الخميسات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حموتا   أيوب  السيد  
دوار أيت عال أيت املهدي الصفاصيف  

15000 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 151.
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ONLY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

ONLY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 

تجزئة سالم بوزنيقة - 13100 

بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2161

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  03 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ    ONLY TRANS

مقرها  وعنوا   درهم   10.000

سالم  تجزئة   11 رقم  اإلجتماعي 

املغرب  بوزنيقة   13100  - بوزنيقة 

املسيرين  وجود  عدم   : ل  نتيجة 

، وقلة  الشريكي  على التراب املغربي 

النشاط.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 13100  - بوزنيقة  تجزئة سالم   11

بوزنيقة املغرب. 

و عي :

 YOUSSEF   KOUBRA  (السيد)ة

 numero 2 RUE HENRI (و عنوانه)ا

 ROLTANGUY 93140 93140

)ة)  كمصفي  فرنسا   BONDY

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  سليما    بب   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 132.

391I

FID PME

LAZAGHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة املغرب
LAZAGHI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 129 زنقة 
خديجة بنت خويلد تجزءة السمارة  
حي ابن رشد الوفاق تمارة  - 12020 

تمارة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132195
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAZAGHI
تغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.
عنوا  املقر االجتماعي : 129 زنقة 
خديجة بنت خويلد تجزءة السمارة  
حي ابن رشد الوفاق تمارة  - 12020 

تمارة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : السيدة مسفيوي حكيمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
300 حصة    : السيدة زهار زكية  

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   300   : السيدة زهار غيتة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حكيمة  مسفيوي  السيدة 
تمارة    12020 تمارة   عنوانه)ا) 

املغرب.
السيدة زهار زكية عنوانه)ا) تمارة  

12020 تمارة  املغرب.
السيدة زهار غيتة عنوانه)ا) تمارة  

12020 تمارة  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حكيمة  مسفيوي  السيدة 
عنوانه)ا) تمارة  12020 تمارة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5015.
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FIDUSCAL

Q 6 BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
Q 6 BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الروداني رقم 13 زنقة أحمد 

املجاطي تجزئة األ لب الطابق األول 
رقم 8 املباريف الدار العيضاء - 

20380 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491515

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Q 6  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS
املفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

-اإلستيراد و التصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الروداني رقم 13 زنقة أحمد املجاطي 
 8 رقم  األول  الطابق  لب  األ  تجزئة 
 20380  - العيضاء  الدار  املباريف 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بينغ  يونغ  كيا   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كيا  يونغ بينغ عنوانه)ا) 
تجزئة   80 رقم  األر�سي  الطابق 
 20190 الليمو  ليساسفة العيضاء 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كيا  يونغ بينغ عنوانه)ا) 
تجزئة   80 رقم  األر�سي  الطابق 
 20190 الليمو  ليساسفة العيضاء 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166981.

399I

STE FABRITAF SARL AU

SUOL LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI
 ،ZITOUNE MEKNES ، 50000

مكنا1 املغرب

SUOL LOGISTICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 114 

درب باحنيني تواركة  - 50000 
مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SUOL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOGISTICS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العصائع لحساب الغير.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 50000  - 114 درب باحنيني تواركة  

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل ارعد  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل ارعد  عنوانه)ا) رقم 
التقدم مكنا1  تجزئة احد حي   68

50000 مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل ارعد  عنوانه)ا) رقم 
التقدم مكنا1  تجزئة احد حي   68

50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1049.
400I
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BUMACOF SARL

YAMKA  TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUMACOF SARL

355شارع محمد الخامس الطابق 
4رقم 51، 20300، الدار العيضاء 

اململكة املغربية

YAMKA  TEXTILE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  كلم 9 

طريق الجديدة ليساسفة الدار 

العيضاء - 20190 الدار العيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  YAMKA  TEXTILE

 ، النسيج   : غرض الشركة بإيجاز 

صناعة األلبسة.

كلم    : االجتماعي  املقر  عنوا  

الدار  ليساسفة  الجديدة  طريق   9

العيضاء   الدار   20190  - العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

شكيب  غزالني  الجامعي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شكيب  غزالني  الجامعي  السيد 
عنوانه)ا) حي الراحة 3 زنقة 5 رقم 5 

انفا 20190 الدار العيضاء  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شكيب  غزالني  الجامعي  السيد 
رقم   5 زنقة   3 حي الراحة  عنوانه)ا) 

5 انفا 20190 الدار العيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164946.

401I

STE MAREU TIR SARL

MAREU TIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE MAREU TIR SARL

شارع تشايكوفسكي اقامة جوبا 

الطابق 6 رقم 19 ، 90000، طنجة 

املغرب

MAREU TIR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

تشايكوفسكي اقامة جوبا الطابق 6 
رقم 19 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50313

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

معلغ رأسمالها    MAREU TIR SARL

مقرها  وعنوا   درهم   10.000

اإلجتماعي شارع تشايكوفسكي اقامة 
 90000  -  19 رقم   6 الطابق  جوبا 

االنحالل   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

الذاتي.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 6 تشايكوفسكي اقامة جوبا الطابق 
رقم 19 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :
مساوري  ععد السالم   السيد)ة) 
بوغاز شارع  حي  و عنوانه)ا)  هروش 
املغرب  طنجة   90000  5 رقم   23

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239659.
402I

عزيز انفوح

SOCIETE HAM LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52200، 

ارفود املغرب
 SOCIETE HAM LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
الجعيل بني محمد سجلماسة 

الريصاني - 52450 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HAM LOGISTIQUE
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستيراد و أشغال مختلفة 
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سجلماسة  محمد  بني  الجعيل 
الريصاني - 52450 الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الحمداوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحمداوي  محمد  السيد 
الريصاني  الجعيل  قصر  عنوانه)ا) 

52450 الريصاني املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحمداوي  محمد  السيد 
الريصاني  الجعيل  قصر  عنوانه)ا) 

52450 الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 243.

403I

THE OFFICE

SANIPLEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
SANIPLEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
ععد املومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء  الدار العيضاء املغرب 
200000  الدار العيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANIPLEO

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

مبدات الكهرباء وأدوات متنوعة..

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 18 رقم   2 شارع ععد املومن الطابق 

الدار العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 60   : العوالق  ععدالحق  السيد 

حصة بقيمة 60.000 درهم للحصة .

40 حصة    : السيد خالد الفخار 

بقيمة 40.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العوالق  ععدالحق  السيد 

شطر03  البمرا   تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار  الهراويي    طابق1  ممر960 

العيضاء    الدار    200000 العيضاء  

املغرب.

السيد خالد الفخار عنوانه)ا) دوار 

الدار العيضاء   الهراويي     2 املديوني 

200000  الدار العيضاء  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العوالق  ععدالحق  السيد 

شطر03  البمرا   تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار  الهراويي    طابق1  ممر960 

العيضاء   الدار    200000 العيضاء  

املغرب

السيد خالد الفخار عنوانه)ا) دوار 

الدار العيضاء   الهراويي     2 املديوني 

200000  الدار العيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

شتنبر 2020 تحت رقم 161350.

404I

طوبي سبيد

COSMEPHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طوبي سبيد

 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شارع شبيب الدكالي 

شقة رقم 2  الجديدة، 24000، 

الجديدة املغرب

COSMEPHARMA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 

مكرر زنقة املديق تجزئة املحمدية 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COSMEPHARMA

بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE  -  :

 GROS DES PRODUITS

 PARAPHARMACEUTIQUES

 FABRICATION  -

 DE TOUS PRODUITS

.PARAPHARMACEUTIQUES

عنوا  املقر االجتماعي : 12 مكرر 

زنقة املديق تجزئة املحمدية الجديدة 

- 24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مديحة  بوفتيني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مروا   بلقري�سي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوفتيني مديحة عنوانه)ا) 
 24000   1 السالم  تجزئة   582

الجديدة املغرب.
السيد بلقري�سي مروا  عنوانه)ا) 
إقامة مازاكا  رقم 2 24000 الجديدة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بوفتيني مديحة عنوانه)ا) 
 24000   1 السالم  تجزئة   582

الجديدة املغرب
السيد بلقري�سي مروا  عنوانه)ا) 
إقامة مازاكا  رقم 2 24000 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 18 فبراير 

2021 تحت رقم 26044.
405I

FOUZMEDIA

AUTO AMAL

إعال  متبدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ذات  »شركة   AUTO AMAL

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الرقم 
131 تجزئة االرشاد تمديد - - 

القنيطرة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51641

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اجتماعية  حصة   330 تفويت  تقرر 
املهدي  املوسبيد  السيد  ملكية  في 
لفائدة السيد بوغريب بوجمبة، كما 
اجتماعية  حصة   330 تفويت  تقرر 

في ملكية السيد فوزي عنيعة لفائدة 
تم  كما  بوجمبة،  بوغريب  السيد 
في  اجتماعية  حصة   340 تفويت 
السيد  السيد مبيطة حسن  ملكية 
بوغريب بوجمبة الذي أصعح شريك 
وحيد ببدما تم تغيير الشكل القانوني 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصلت  التي  التبديالت  لكل  تعبا 
السيد  استقالة  قعول  تم  بالشركة 
التسيير  مهمة  من  املهدي  موسبيد 
وتبيي  السيد بوغريب بوجمبة مسير 

وحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الرقم  من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
131 تجزئة االرشاد تمديد القنيطرة 
شارع خالد ابن الوليد محل   32 إلى 

رقم 5 القنيطرة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اجتماعية  حصة   330 تفويت  تقرر 
املهدي  املوسبيد  السيد  ملكية  في 
لفائدة السيد بوغريب بوجمبة، كما 
اجتماعية  حصة   330 تفويت  تقرر 
في ملكية السيد فوزي عنيعة لفائدة 
تم  كما  بوجمبة،  بوغريب  السيد 
في  اجتماعية  حصة   340 تفويت 
السيد  السيد مبيطة حسن  ملكية 
بوغريب بوجمبة الذي أصعح شريك 
وحيد ببدما تم تغيير الشكل القانوني 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصلت  التي  التبديالت  لكل  تعبا 
السيد  استقالة  قعول  تم  بالشركة 
التسيير  مهمة  من  املهدي  موسبيد 
وتبيي  السيد بوغريب بوجمبة مسير 

وحيد
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الرقم  من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
131 تجزئة االرشاد تمديد القنيطرة 
شارع خالد ابن الوليد محل   32 إلى 

رقم 5 القنيطرة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81193.

406I

PRO-ACCOUNTING

A3P CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

80 شارع موالي سليما  عي  السعع 

، 20590، الدار العيضاء املغرب

A3P CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
ععدهللا املديوني الطابق األول 

الشقة رقم 2 - 20090 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 A3P  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

الشغل  سيكولوجية  في  والتكوين 

واملوارد البشرية.

زنقة   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععدهللا املديوني الطابق األول الشقة 

رقم 2 - 20090 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العدري كريم :  610 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الوليد محمد :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  العدري  السيد 
عملية نجمة سيدي مومن مجموعة 
11 طابق 3 شقة 14 عمارة ب 20490 

الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  الوليد  السيد 
طريق   865 تجزئة سبيد حجي رقم 

سال 11150 سال املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريم  العدري  السيد 
عملية نجمة سيدي مومن مجموعة 
ب  عمارة   14 شقة   3 طابق   11

20490 الدارالعيضاء املغرب
عنوانه)ا)  محمد  الوليد  السيد 
طريق   865 تجزئة سبيد حجي رقم 

سال 11150 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 1389.
401I

FOUZMEDIA

SABJ OPEN AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SABJ OPEN AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 عمارة 
فلوري 11 املكتب رقم 4 ميموزا - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SABJ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.OPEN AGRI
اليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومواد الفالحة.
عنوا  املقر االجتماعي : 23 عمارة 
 - ميموزا   4 رقم  املكتب   11 فلوري 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
دحماني  عنوانه)ا)  سهام  السيد 

14000 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
دحماني  عنوانه)ا)  سهام  السيد 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 يناير 

2021 تحت رقم -.

408I

STE ANGLE DE GESTION SARL

HAMAMA LINER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوا  ، 93000، تطوا  املغرب
HAMAMA LINER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي شارع 

ععد هللا الفخار عمارة 22 كويلما - 
93000 تطوا  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28625
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
,اآلالت و أدوات  لوازم  بيع و كراء 

العناء
أعمال العناء  .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 424.

409I

FOUZMEDIA

 SOCIETE PITAYA
MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE PITAYA

MEDITERRANEEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 38 شارع 
الجيش امللكي الشقة رقم 12 - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59013
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متعوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE PITAYA  : تسميتها 

.MEDITERRANEEN
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية



5745 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

االستغالل الفالحي.
38 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 -  12 رقم  الشقة  امللكي  الجيش 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رودي بوسيميير عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي الشقة رقم   38

12 14000 القنيطرة املغرب.
 38 السيد عزيز اللعا  عنوانه)ا) 
 12 شارع الجيش امللكي الشقة رقم 

14000 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رودي بوسيميير عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي الشقة رقم   38

12 14000 القنيطرة املغرب
 38 السيد عزيز اللعا  عنوانه)ا) 
 12 شارع الجيش امللكي الشقة رقم 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

410I

اوبتيميديك

اوبتيميديك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اوبتيميديك
تجزئة رياض املنارة الرقم 159 ازلي 
طريق الصويرة - 40000 مراكش 
املغرب ، 40000، مراكش املغرب

اوبتيميديك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رياض املنارة الرقم 159 ازلي طريق 
الصويرة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اوبتيميديك.

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

جميع املواد املكملة للمواد الصيدلة 

املتبلقة  املنتوجات  جميع  بيع  و 

باالسنا ....

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ازلي طريق   159 الرقم  املنارة  رياض 

الصويرة - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   : السيدة مهدر منى 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مهدر منى عنوانه)ا) تجزئة 

ازلي طريق   159 الرقم  املنارة  رياض 

الصويرة 40000 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مهدر منى عنوانه)ا) تجزئة 

ازلي طريق   159 الرقم  املنارة  رياض 

الصويرة 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121061.

411I

EURODEFI

BNC MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

BNC MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع ععد املومن وشارع انوال 

الطابق االول مكتب رقم 13 ميراج 
زنقة سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل 20360 الدار 

العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كمال  حمزة   )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
زيدا  مراني بتاريخ 08 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161129.

412I

LUMINOVA

LUMINOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LUMINOVA

 LOT 46 ET 47 ZK 2 AIN ATIQ

 LOT 46 ET 47 ZK 2 AIN ATIQ،

 12000، TEMARA-SKHIRATE

MAROC

LUMINOVA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
46 و41، الطابق األول، تجزئة ز ك 
2، املنطقة الصناعية عي  عتيق 
تمارة - 12040 عي  عتيق تمارة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.131441

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»4.000.000 درهم« إلى »6.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5016.
413I

GLOFID

SMART UNIVERS TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
العيضاء املغرب

SMART UNIVERS TRADE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة 169 - 

20000 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.360431

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 02 مار1  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SMART UNIVERS الشريك الوحيد
 100.000 معلغ رأسمالها     TRADE
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
االول  الطابق  يناير   11 شارع   15
الدار العيضاء   20000  -  169 الشقة 
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املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ و تحقيق 

األهداف السامية.

و حدد مقر التصفية ب 15 شارع 

 - 169 11 يناير الطابق االول الشقة 

20000 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

و  امكرود  ابراهيم   السيد)ة) 

لورا   سا   زنقة   110 عنوانه)ا) 

املغرب  العيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161155.

414I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

 MI-AOUI TRANSPORT ET

SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE

CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN

 RESID AYOUB IMM B N° 36

 AIN HARROUDA KM 17،

 28630، MOHAMMEDIA

MAROC

 MI-AOUI TRANSPORT ET

SERVICES  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 36 عمارة 

ب إقامة أيوب حي واد املخاز  عي  

حرودة 20830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 مار1   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

MI-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AOUI TRANSPORT ET SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعضائع  والدولي  الوطني  النقل 

واللوجستيات .

عنوا  املقر االجتماعي : 36 عمارة 

ب إقامة أيوب حي واد املخاز  عي  

حرودة 20830 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  مياوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحمد  مياوي  السيد 

 20800 البالية    448 السبادة رقم 

املحمدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أحمد  مياوي  السيد 

 20800 البالية    448 السبادة رقم 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 480.

415I

LA NORME SARL

فريالكوم سيرفيسيز 

 FREALCOM SERVICES SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA NORME SARL

 1RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 FREALCOM فريالكوم سيرفيسيز

SERVICES SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء،   64 زنقة ععد هللا املديوني 

الطابق األول الرقم 2، مركز األعمال 

رياض، درب عمر. - 20100 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FREALCOM سيرفيسيز  فريالكوم 

.SERVICES SARL AU

الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بشكل  تهتم داخل املغرب و خارجه، 

في  التجارة   : معاشر و غير معاشر ب 

و  بالتجزئة  التجميل  مستحضرات 

شعه الجملة..

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

العيضاء،   64 زنقة ععد هللا املديوني 

الطابق األول الرقم 2، مركز األعمال 

الدار   20100  - عمر.  درب  رياض، 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فيصل الحمداوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحمداوي  فيصل  السيد 

اقامة  اوالمب  زنقة   13 عنوانه)ا) 

الشقة  الخامس  الطابق   2 حورية 

 20100 املستشفيات  حي   12 رقم 

الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحمداوي  فيصل  السيد 

اقامة  اوالمب  زنقة   13 عنوانه)ا) 

الشقة  الخامس  الطابق   2 حورية 

 20100 املستشفيات  حي   12 رقم 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168026.

416I

AUDEC EXPERTISE

LATI AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

LATI AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 ناصية 
شارع الداود الظاهري وشارع الكسار 
الدور الثالث املبارف - 20000 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492399

 04 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LATI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع جميع املنتجات  وتصدير وشراء 

الزراعية الغذائية.
عنوا  املقر االجتماعي : 18 ناصية 
شارع الداود الظاهري وشارع الكسار 
الدور الثالث املبارف - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة بالل :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بالل  لطيفة  السيدة 
 10000 املنزه  حي   6 شقة   10 بناء 

الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بالل  لطيفة  السيدة 
 10000 املنزه   حي   6 شقة   10 بناء 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم -.
411I

Advance Center

A+TRAITEMENT
إعال  متبدد القرارات

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
A+TRAITEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 36 شارع 
االبطال تقاطع زنقة ام الربيع 

الطابق 4 الشقة  - 10100 الرباط 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.116891
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2016 تم اتخاذ  02 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عقد  على  التصديق  رقم  قرار 
مايلي:  الذي ينص على  بيع األسهم: 
السيدة إيما  صادق تتنازل وتحول 
بموجب الضمانات البادية والحقوق 
 250 إلى ععد اإلله براز الذي قعلها بـ 

سهم.
قرار رقم مالءمة النظام االسا�سي 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من النظام   1 و   6 و   1 تبديل املواد 

األسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
عقد  على  التصديق  رقم  بند 
مايلي:  الذي ينص على  بيع األسهم: 
السيدة إيما  صادق تتنازل وتحول 
بموجب الضمانات البادية والحقوق 
 250 إلى ععد اإلله براز الذي قعلها بـ 

سهم.
بند رقم مالءمة النظام االسا�سي 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من النظام   1 و   6 و   1 تبديل املواد 

األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2011 تحت رقم 2288.

418I

Advance Center

HORTEOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

HORTEOMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

149819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HORTEOMA

غرض الشركة بإيجاز : -1البملية 

الزراعية 

املنتجات  وتسويق  تبعئة   -2

الزراعية 

البقارات  وتشغيل  تأجير   3-

الزراعية.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا  
9ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 10100 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الحلواني  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد العوعزيزي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فؤاد الحلواني : 500 بقيمة 

100 درهم.

 500  : محمد  العوعزيزي  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحلواني  فؤاد  السيد 
أكادير  تكوين   111 رقم  إملال  حي 

80652 أكادير املغرب.
محمد  العوعزيزي  السيد 
واحي  ايت  البربي  ايت  عنوانه)ا) 

تيفلت 15400  تيفلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  العوعزيزي  السيد 
واحي  ايت  البربي  ايت  عنوانه)ا) 

تيفلت 15400  تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111364.
419I

SARL

OBMA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
OBMA GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت،زاوية مصطفى املباني، 
رقم 56  الدار العيضاء 22000 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492511
 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 مار1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 OBMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUPE
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عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع واملنتجات شعه  في  التجارة 

الصيدالنية.

61 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

املباني،  ياقوت،زاوية مصطفى  اللة 
رقم 56  الدار العيضاء 22000 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : ايوب  واكريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة بن منصور مونية :  5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايوب  واكريم  السيد 

 5 شقة  د  اقامة  مانسما   بوليو 

28830 املحمدية املغرب.

مونية  منصور  بن  السيدة 

د  اقامة  مانسما   بوليو  عنوانه)ا) 

شقة 5 28830 املحمدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ايوب  واكريم  السيد 

 5 شقة  د  اقامة  مانسما   بوليو 

28830 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 1861.

420I

JML BUSINESS CONSEIL

 SALUS MEDICUS

MAROKKO
إعال  مصفف على شكل جدول

 SALUS MEDICUS MAROKKO«

SARL - برأسمال 100،000.00 

درهم

 ICE: 001990300000094 - RC:

 84457 - IF: 24898012 - CNSS:

5611418

املكتب الرئي�سي: حي يوسف بن 

تاشفي  ، معنى عثما  ، الطابق 

األول شقة 5 ، طريق تارجا - جيليز 

- مراكش

اعتعاًرا من 25/01/2021 ، السيد 

 SARL صالح الدين بوشاتا ، شريك في

 ،  SALUS MEDICUS MAROKKO

املكتب الرئي�سي في منطقة يوسف بن 

تاشفي  ، معنى عثما  ، الطابق األول 

شقة 5 ، طريق تارغا - كيليز - مراكش 

والذي رأ1 املال 100،000.00 درهم 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل  مقيد 

84451

قد اتخذ القرار التالي:

 SARL شركة  مدير  يالحظ 

 »»SALUS MEDICUS MAROKKO

، التي يمتلك ٪24 من أسهم الشركة 

، ما يلي:

معلغ  العضائع  رصيد  بلغ   -

من  اعتعاًرا  درهم   993.000.00

وأرببة  مائة  )تسبة   12.31.2020

تم  وقد  درهًما)،  وثالثو   وثالثو  

تنفيذ هذا املخزو  من قعل السيد 

صالح الدين بوشاتا.

 MONSIEUR DR. شريك وعميل

عودته  ببد   ،  LEXER GERFRIED

األخيرة إلى املغرب ، لم يبد يمول أي 

حركة للشركة بخصوص هذا السهم 

والتي تم تنفيذها في عام 2020.

 MONSIEUR SALAH EDDINE

BOUCHATTA ، يحول معلغ املخزو  

إلى الحساب الجاري للشريك.

جدول  على  �سيء  هناك  يبد  لم 

الساعة  االجتماع  اختتم   ، األعمال 

10:30 صعاًحا.

بمراكش  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت   25/02/2021 بتاريخ 

 8062

421I

 Groupe Management de Compétence(  

S.A.R.L (A-U

SPACE TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE(

COMPETENCE

SARL

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

.(SPACE TRANS S.A.R.L (A-U

مركز بني أحمد الغربية - شفشاو 

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

  2020 دجنبر    16 بشفشاو  بتاريخ 

لشركة  األساسية  األنظمة  تم وضع 

ذات املسؤولية املحدودة ، والشريك 

الوحيد، ذات الخصائص التاليـة:

 SPACE TRANS التسمية: 

 (S.A.R.L (A-U

أحمد  بني  مركز  االجتماعي:  املقر 

الغربية  - شفشاو .

املستخدمي   نقل  البام:  الهدف 

لحساب الغير.

حدد رأسمال الشركة  الرأسمال: 

مقسمة  درهم   100.000,00 في 

واحدة  كل  قيمة  حصة   1000 على 

الشكل  على  موزعة  درهم   100,00

التالي:

امحمد  ادريس  نا1  السيد   -

 100 حصة قيمة كل واحدة   1000:

درهم.

الـــمدة:  99 سنة ابتداءا من تاريخ  

التقييد بالسجل التجاري.

نا1  السيد  تبيي   تم  التســـيير: 

للشركة)  كمسير   ، امحمد  ادريس 

شريك ) ملدة غير محدودة

تلتزم الشركة في جميع   : التوقيع 

مبامالتها العنكية بتوقيع السيد نا1 

ادريس امحمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاو  بتاريخ 08 يناير 

2021 تحت رقم 01/2021.
بمثابة مقتطف وبيا 

مجـموعة الــكفاءة للتدبير ش.د.م.م )شريك الوحيد)

422I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

SURF HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

SURF HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : كراج 

برقم 196 تجزئة 5 الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3953

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 نونبر   20 املؤرخ في 

SURF HOUSE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

 196 برقم  كراج  اإلجتماعي  مقرها 

تجزئة 5 الصويرة - 44000 الصويرة 

املغرب نتيجة لتراجع النشاط.

و عي :
و  الكرضا  رضوا    السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 196 زنقة احمد بانكور 

التجزئة 5 الصويرة 44000 الصويرة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 20 نونبر 2020 وفي كراج برقم 

 44000  - الصويرة   5 تجزئة   196

الصويرة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 299.

423I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

MA GRANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

MA GRANDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 5 كائن بمركز تاركانت عمالة 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4515

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  30 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  MA GRANDE الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

5 كائن بمركز تاركانت عمالة الصويرة 

- 44000 الصويرة املغرب نتيجة ل : 

تراجع النشاط التجاري.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم 

5 كائن بمركز تاركانت عمالة الصويرة 

- 44000 الصويرة املغرب. 

و عي :

و  اتنا   محمد   السيد)ة) 

553 رقم  عنوانه)ا) حي النسيم زنقة 

86360 الصويرة  10 الدشيرة انزكا  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 13 يناير 

2021 تحت رقم 16.

424I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

FRERS A RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

FRERS A RENT CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق السفلي كائن بالتجزئة 

93 تجزئة العحيرة الشطر الرابع 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4123

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 يناير 2121 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

كائن  السفلي  بالطابق  »محل  من 

تجزئة العحيرة الشطر   93 بالتجزئة 

الصويرة   44000  - الصويرة  الرابع 

»محل بالطابق السفلي  إلى  املغرب« 

كائن برقم 14 تجزئة العحيرة الشطر 

الصويرة    44000  - الصويرة  الرابع 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 18 يناير 

2021 تحت رقم 22.

425I

FITICOF

NI3MA CHOYé

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسا  كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فا1 املغرب

NI3MA CHOYé شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سيتي مدريد رقم 49 بنسودة - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NI3MA CHOYé

-متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم واملبدات الصيدلية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - بنسودة   49 رقم  مدريد  سيتي 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الطيبي  الوزاني  شكيب  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الطيبي  الوزاني  شكيب  السيد 

شارع  السند1  اقامة  عنوانه)ا) 

فا1  واد   6 شقة  زياد  بن  طارق 

30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطيبي  الوزاني  شكيب  السيد 

شارع  السند1  اقامة  عنوانه)ا) 

فا1  واد   6 شقة  زياد  بن  طارق 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 464/2021.

426I

FACE FIDUCIAIRE

BB ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

العيضاء املغرب

BB ANFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 13 شارع 

أنفا زاوية 1 زنقة كلو د بروفانس 

الدارالعيضاء - 20000 الدارالعيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.404601

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  14 دجنبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   BB ANFA

 100.000 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

 13 اإلجتماعي  درهم وعنوا  مقرها 

شارع أنفا زاوية 1 زنقة كلو د بروفانس 

20000 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب نتيجة لبدم توافق الشركاء.

و عي :
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و  عقيدة  رضوا     السيد)ة) 

الشفشاوني  القد1  حي  عنوانه)ا) 
ص  ح  مكرر   141 رقم   5 زنقة   2

 20000 العيضاء  البرنو�سي 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالعيضاء 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 21 دجنبر 2020 وفي 13 شارع 
بروفانس  د  كلو  زنقة   1 زاوية  أنفا 

20000 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 160806.

421I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

TG BTP NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

TG BTP NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
11 زنقة 1 رقم 18 - 10000 البيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BTP NEGOCE

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و اشغال العناء.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 10000  -  18 رقم   1 زنقة   11 رقم 

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طلبي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف طلبي عنوانه)ا) حي 

 03 بلوك   03 الشطر  رشيد  موالي 

رقم 11 10000 االبيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف طلبي عنوانه)ا) حي 

 03 بلوك   03 الشطر  رشيد  موالي 

رقم 11 10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2021 تحت رقم 116/21.

428I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BABA MIMOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

BABA MIMOUNE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل كائن 

بملك الفديدنات 4 دوار البرب 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BABA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MIMOUNE

الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انتاج  املوا�سي,  تربية   , عام  بشكل 

الفخار  و  مشتقاته  و  الحليب  

التقليدي.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

4 دوار البرب  كائن بملك الفديدنات 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خعا  ععد اللرزاق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اللرزاق  ععد  خعا   السيد 

دوار ايت شبيب مسكالة  عنوانه)ا) 

الصويرة   44000 الصويرة  اقليم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللرزاق  ععد  خعا   السيد 

دوار ايت شبيب مسكالة  عنوانه)ا) 

الصويرة   44000 الصويرة  اقليم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 03 فبراير 

2021 تحت رقم 43.

429I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 STE AIT HMAD

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 STE AIT HMAD

DEVELOPPEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دكا  رقم 

54 حي الزاوية جماعة الحنشا  

اقليم الصويرة   - 44000 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AIT HMAD DEVELOPPEMENT

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تربية املوا�سي و   , الدواجن والفقس 

الفالحة. .

دكا    : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 54 حي الزاوية جماعة الحنشا  

الصويرة   44000  - اقليم الصويرة   

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

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لشهب  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد الشهب :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى لشهب عنوانه)ا) 
اقليم  الحنشا   احماد  ايت  حي 

الصويرة  44000 الصويرة  املغرب.
السيد رشيد لشهب عنوانه)ا) حي 
ايت احماد الحنشا  اقليم الصويرة  

44000 الصويرة  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى لشهب عنوانه)ا) 
اقليم  الحنشا   احماد  ايت  حي 

الصويرة 44000 الصويرة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 08 فبراير 

2021 تحت رقم 41.
430I

البيو  استشارات

TRANS SELIBABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

البيو  استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي ععد هللا ، 

10000، البيو  املغرب
TRANS SELIBABI  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 

مكة طريق السمارة عمارة رقم 15  - 
10000 البيو  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.20653
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير   29 املؤرخ في 
ذات  شركة    TRANS SELIBABI

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 
البيو  املغرب نتيجة   10000  -   15

اللشركة لم تقم باي نشاط.
و عي :

السيد)ة) مصطفى   اسكيحيل  و 
  26 حي املطار بلوك د رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  البيو  املغرب كمصفي   10000

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2021 يناير   29 بتاريخ 
مكة طريق السمارة عمارة رقم 15  - 

10000 البيو  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 392.
431I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE MALIH BEN SALEH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

STE MALIH BEN SALEH شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار الغابة 

جماعة سيدي بوعالم الصويرة - 
44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALIH BEN SALEH
غرض الشركة بإيجاز : بيع التوابل 
منتوجات  و  البشوب  و  بالتقسيط 

الصناعة التقليدية املحلية..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بوعالم  سيدي  جماعة  الغابة 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ععد الحق مليح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ععد الحق مليح عنوانه)ا) 
 44000 الصويرة  ازلف  تجزئة   626

الصويرة  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ععد الحق مليح عنوانه)ا) 
 44000 الصويرة  ازلف  تجزئة   626

الصويرة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 08 فبراير 

2021 تحت رقم 48.

432I

CASA COMPTES

RM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RM CENTER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 202 شارع 
ععد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

00000 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
488191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTER
غرض الشركة بإيجاز : - االنباش 

البقاري
* أشغال الهندسة املهمارية.

بهدف  واملعاني  األرا�سي  شراء   *
والتجمبات  للتجزئة  استغاللها 

السكنية.
أعمال  جميع  وتنفيذ  تصميم   *

العناء والهندسة املبمارية.
واملتاجرة  والعيع  الشراء   *

والسمسرة في مجال البقارات.
التنفيذ املعاشر أو غير املعاشر   *
العناء  مجال  في  األعمال  لجميع 

والتطوير البقاري..
 202  : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع ععد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 00000 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الرغاي  مرية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرغاي  مرية  السيدة 
 4 طابق  املجد  اقامة  الراسي   زنقة 
الدار   00000 فال فلوري   11 شقة 

العيضاء املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرغاي  مرية  السيدة 
 4 طابق  املجد  اقامة  الراسي   زنقة 
الدار   00000 فال فلوري   11 شقة 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163961.

433I

الناظور للحسابات

CHOCLATE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
CHOCLATE EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الخطابي زنقة 04 رقم 28 الناظور 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHOCLATE EVENTS
- تحضير   : غرض الشركة بإيجاز 

وتوزيع الشوكوالتة
- منظم الحفالت

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الناظور   28 رقم   04 زنقة  الخطابي 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : سكينة  زخنيني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زخنيني سكينة عنوانه)ا) 

 15 رقم  املطار  تجزئة  الرياض  حي 

62000 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زخنيني سكينة عنوانه)ا) 

 15 رقم  املطار  تجزئة  الرياض  حي 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 09 فبراير 

2021 تحت رقم 290.

434I

MOORISH

YOUMO SHOPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار العيضاء املغرب

YOUMO SHOPPING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20000 الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.441011

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) كوليعالي بازومانا   

حصة اجتماعية   150 محمد األمي  

300 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

يناير   18 الكياللي بتاريخ  يسرى   )ة) 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165111.

435I

MOORISH

N2IM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

N2IM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة اليقوت الطابق الثاني رقم 85  - 

20000 الدارالعيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.456921

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 14 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»61 شارع اللة اليقوت الطابق الثاني 

الدارالعيضاء   20000  -   85 رقم 

املغرب« إلى » املجمع السكني القد1 

شارع   13 رقم  محل   GH6 البمارة 

الدارالعيضاء    20000  - القد1 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164511.

436I

fam consulting

 SOCIETE O GUELIZ JUNIOR
PRIVEE

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املبنويو )
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 SOCIETE O GUELIZ JUNIOR
PRIVEE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 SOCIETE أعطى   2020 دجنبر   29
 O GUELIZ JUNIOR PRIVEE
 63063 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
 LOTISSEMENT HASSANIA ب 
 GUELIZ MARRAKECH  - 40000
 GROUPE لفائدة  املغرب  مراكش  
ملدة    SCOLAIRE GUELIZ PRIVE
و   2020 نونبر   10 1 سنة تبتدئ من 
تنتهي في 31 دجنبر 2021 مقابل معلغ 

شهري قيمته 35.000 درهم.
431I

STE FIDUCAT

MM3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

MM3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
املغارين جماعة سيدي ععدهللا 
غيات  - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12001

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 01 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»دوار املغارين جماعة سيدي ععدهللا 
املغرب«  مراكش   40000  - غيات  
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»زنقة الريف الحي الصناعي عي   إلى 

مزوار  - 40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120398.

439I

STE FIDUCAT

 PHARMACIE LAAZIZA

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

 PHARMACIE LAAZIZA

MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار دراع 

أيت قدور كلم 23 رقم 01 غمات 

أيت أورير الحوز - 42050 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE LAAZIZA  :

.MARRAKECH

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.
عنوا  املقر االجتماعي : دوار دراع 
أيت قدور كلم 23 رقم 01 غمات أيت 
أورير الحوز - 42050 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نايت علي خولة  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نايت علي خولة  عنوانه)ا) 
تجزئة بركة العهجة الرقم 84 أسيف  

40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نايت علي خولة  عنوانه)ا) 
تجزئة بركة العهجة الرقم 84 أسيف  

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120558.
441I

STE FIDUCAT

MARO CREW PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

MARO CREW PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
مبروكة رقم 23  - 40000 مراكش 

املغرب .
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
90633

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   11 في  املؤرخ 
 MARO« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 ECOLE« إلى   »CREW PRIVE

 INTERNATIONALE PRIVE

. »MARO CREW

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120561.

444I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

AKROUB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14000، القنيطرة املغرب

AKROUB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي ععد البزيز شارع موالي ععد 

البزيز رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKROUB TRANS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص و العضائع.

عنوا  املقر االجتماعي : 59 اقامة 

موالي ععد البزيز شارع موالي ععد 

القنيطرة   14000  -  4 رقم  البزيز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عقروب  الكعير  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد الحميدي عقروب 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عقروب  الكعير  السيد 
 14000 املناصرة  البميميي   دوار 

القنيطرة املغرب.
عقروب  الحميدي  السيد 
املناصرة  البميميي   دوار  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عقروب  الكعير  السيد 
 14000 املناصرة  البميميي   دوار 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
446I

PF EXPERTS

MYFOOD SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شبار 

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنبعد 
الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
MYFOOD SOLUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: املنارة 
محل رقم 19 الشريفية  - 40000 

مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شبار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90529
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 13 يناير 2021 تقرر إضافة 

شبار تجاري للشركة وهو:
MIA SUSHI

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120414.
441I
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CCJF

 FABRICATION

 INSTALLATION

   MENUISERIE ALUMINIUM

FIMAL  باختصار

إعال  متبدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 FABRICATION INSTALLATION

   MENUISERIE ALUMINIUM

باختصار  FIMAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: ليساسفة 

1، تجزئة رقم 4، طريق الجديدة  - - 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.189913

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2011 نونبر   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة اجتماعية و هي كل   250 بيع 

الحصص الدي يمتلكها السيد دريس 

رشيد لحلو الى السيد ياسي  امللوكي 

بحصص  امللوكي،  يوسف  السيد  و 

متساوية.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2012 تحت رقم 493011.

448I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

SLV CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14000، القنيطرة املغرب

SLV CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

موالي ععد البزيز و 86 مكرر شارع 

موالي ععد الرحما  عمارة ب مكتب 

رقم 4 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SLV  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAR

-كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

39 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

مكرر شارع   86 موالي ععد البزيز و 

موالي ععد الرحما  عمارة ب مكتب 

رقم 4 - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امي  حاجي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاجي  امي   السيد 
سيدي   4 رقم   30 حي السالم بلوك 
سليما   سيدي   14200 سليما   

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حاجي  امي   السيد 
سيدي   4 رقم   30 حي السالم بلوك 
سليما   سيدي   14200 سليما  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
449I

FIDUBAC SARL

كام سبوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
كام سعوت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستا  شارع فرساي عمارة حمزة 
الناظور - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21601
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
كام   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سعوت.
غرفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلباب.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البستا  شارع فرساي عمارة حمزة 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : يبقوبي  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يبقوبي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يبقوبي  اشرف  السيد 

الناظور   349 رقم  البستا   تجزئة 

62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  يبقوبي  محمد  السيد 

الناظور   349 رقم  البستا   تجزئة 

62000 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يبقوبي  اشرف  السيد 

الناظور   349 رقم  البستا   تجزئة 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 فبراير 

2021 تحت رقم 413.

451I

FACE FIDUCIAIRE

UNIQUE DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

العيضاء املغرب

UNIQUE DIGITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 201 

شارع مصطفي املباني ط 2 ش 9  - 

20130 الدارالعيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIQUE DIGITAL

ماسك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكالة للتوثيق و التنظيم التجاري او 

التقني.

 201  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -   9 2 ش  شارع مصطفي املباني ط 

20130 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بنحيدة ادريس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنحيدة ادريس عنوانه)ا) 
ش   2 زنقة جبفر بن عطية ط   28

 20000 الدارالعيضاء  بوركو    6

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنحيدة ادريس عنوانه)ا) 
ش   2 زنقة جبفر بن عطية ط   28

 20000 الدارالعيضاء  بوركو    6

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

452I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 PHARMACIE ANDALOUS

PRESTIGE BOUSKOURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE ANDALOUS

PRESTIGE BOUSKOURA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 Lotissement Andalous Prestige

 GH5, Imm 8, Magasin n°44 -

221182 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE ANDALOUS

.PRESTIGE BOUSKOURA

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 Lotissement Andalous Prestige

 GH5, Imm 8, Magasin n°44 -

221182 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة هجر كمار :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

1000 حصة   : السيدة هجر كمار 

مدفوعة بالكامل بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كمار  هجر  السيدة 

 4 الشقة   8 عمارة  سيتي  كولف 

املدينة الخضراء بوسكورة  221182 

الدار العيضاء  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كمار  هجر  السيدة 

 4 الشقة   8 عمارة  سيتي  كولف 

املدينة الخضراء بوسكورة  221182 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161501.

453I

مكتب املحاسعة

BOUMOU IM&EXP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب املحاسعة

طريق البرائش عمارة أجبو   رقم 

1 الطابق الثاني القصر الكعير ، 

92150، القصر الكعير املغرب

BOUMOU IM&EXP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : حي 

سيدي فضول املساري رقم 52 

القصر الكعير  - 92150 القصر 

الكعير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1331

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  11 دجنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   BOUMOU IM&EXP

رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 

100.000 درهم.

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا    

 52 رقم  املساري  فضول  سيدي 

القصر الكعير  - 92150 القصر الكعير 

املغرب نتيجة لتصفية الشركة.

و عي :

و  السيد)ة) شركي   منير الشرقي  

عنوانه)ا) سيدي بوحجة درب سيدي 

القصر   52 رقم  مساري  فضول 

القصر الكعير املغرب   92150 الكعير 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

حي  وفي   2020 دجنبر   11 بتاريخ 

 52 رقم  املساري  فضول  سيدي 

القصر الكعير  - 92150 القصر الكعير 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكعير  

فبراير 2021 تحت رقم 52.

454I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

AXIOME DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AXIOME DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 1041LOT وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 MHAMID 9 ASKEJOUR

 MARRAKECH CASABLANCA -

.40160 MARRAKECH MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18351

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 LAILA )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BERRECHID 30.000

حصة   30.000 اجتماعية من أصل 

 NOUREDDINE )ة)  السيد  لفائدة  

FAITAH بتاريخ 05 أكتوبر 2020.

 SAAD )ة)  السيد  تفويت 

حصة   BENABDELLAH 30.000

حصة   30.000 اجتماعية من أصل 

 NOUREDDINE )ة)  السيد  لفائدة  

FAITAH بتاريخ 05 أكتوبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 8184.

451I

sofoget

S.2C SIDI AYACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

S.2C SIDI AYACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي ععد البزيز  شارع 

موالي ععد البزيز رقم 4 - 14000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 S.2C  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIDI AYACH

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود.

عنوا  املقر االجتماعي :  القنيطرة 

شارع  إقامة موالي ععد البزيز    59

  14000  -  4 البزيز رقم  موالي ععد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ععدالحق حقي  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : ععدالحق حقي  السيد    

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ععدالحق حقي عنوانه)ا) 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ععدالحق حقي عنوانه)ا) 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81184.

461I

FIDERSER

STE MAGUITAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE MAGUITAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بلوك د رقم 01 الشقة 08 الطابق 

الثالث - 14200 سيدي سليما  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGUITAM

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انواع  جميع  وشراء  بيع   , البقاقير 

االثاث.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 08 الشقة   01 بلوك د رقم  السالم 

سيدي   14200  - الثالث  الطابق 

سليما  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد توشنا حميد :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حميد  توشنا  السيد 

حي السالم بلوك 15 رقم 55 14200 

سيدي سليما  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حميد  توشنا  السيد 

حي السالم بلوك 15 رقم 55 14200 

سيدي سليما  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليما    بسيدي  االبتدائية 

28 يناير 2021 تحت رقم 21/2021.

462I

sofoget

9-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SERVICES-9 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي ععد البزيز  شارع 

موالي ععد البزيز رقم 4 - 14000  

القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.9-SERVICES

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و أعمال العناء

بيع مواد العناء.

عنوا  املقر االجتماعي :  القنيطرة 

شارع  إقامة موالي ععد البزيز    59

  14000  -  4 البزيز رقم  موالي ععد 

القنيطرة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 500   : الحدو�سي  انس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد  احمد مفتاح :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الحدو�سي  انس  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيد  احمد مفتاح : 500 بقيمة 

100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انس الحدو�سي عنوانه)ا) 

القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

عنوانه)ا)  مفتاح  احمد  السيد  

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس الحدو�سي عنوانه)ا) 

القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81241.

463I

ECOVIS MOROCCO

 - L’ATELIER DES ARÔMES
ورشة البطور

إعال  متبدد القرارات

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc

L’ATELIER DES ARÔMES - ورشة 

البطور »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: إقامة 

رامي ، 1  زنقة سبتة ، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، - 21000    الدار 

العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5441

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي ينص على  قرار رقم األول: 
حصة   50 بتفويت  القيام  مايلي: 
اجتماعية من طرف اآلنسة مريم بن 

كيرا  لصالح اآلنسة ميريام مودار.
الذي ينص على  قرار رقم الثاني: 
بن  مريم  اآلنسة  استقالة  مايلي: 
مساعدة  كمسيرة  مهامها  من  كيرا  
طرف  من  الشركة  تسيير  وتأكيد 
اآلنسة ميريام موداركمسيرة وحيدة ؛
ينص  الذي  الثالث:  رقم  قرار 
النشاط  وتأهيل  إضافة  مايلي:  على 

االجتماعي ؛
الذي ينص على  قرار رقم الرابع: 
النظام  من   3 املادة  تبديل   مايلي: 

األسا�سي ؛
ينص  الذي  الخامس:  رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  على 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذات شريك واحد ؛
ينص  الذي  الساد1:  رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  إقرار  مايلي:  على 

للشركة بشكله الجديد.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على  بند رقم الثالث: 
النظام  من   3 املادة  تبديل   مايلي: 

األسا�سي ؛
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165621.
461I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAGHLY
إعال  متبدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع ععد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MAGHLY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 33 مكرر، 
زنقة محمد بن إبراهيم املراك�سي، 

حي الزراوي - 20000 الدار العيضاء 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.151619
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي:
- تغيير مقر الشركة من زاوية شارع 
الدار  أنفا،  شارع  و  يوسف  موالي 
العيضاء إلى 33 مكرر، زنقة محمد بن 
إبراهيم املراك�سي، حي الزراوي، الدار 

العيضاء 
قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي:
األسا�سي  القانو   تبديل   -

للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161110.
469I

sofoget

RIHAB BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
RIHAB BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي :  اكادير 
شارع حسن التاني رقم 32 إقامة 
إفرا  3   --------  اكادير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2020 يناير   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   RIHAB BEAUTY حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي   مقرها  وعنوا   درهم 
 32 رقم  التاني  حسن  شارع  اكادير 
إقامة إفرا  3   --------  اكادير املغرب 

نتيجة ل زيادة خسائر الشركة 
حل الشركة.

و عي :
و  الحدو�سي  رحاب    السيد)ة)  
عنوانه)ا) القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
اكادير  وفي    2020 يناير   11 بتاريخ 
إقامة   32 رقم  التاني  حسن  شارع 

إفرا  3 - ----- اكادير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98381.
410I

MAROC COMPTA PLUS

DINARI FRUTAS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 DINARI FRUTAS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 363 شارع 
محمد الخامس  الطابق الثالت  - 

23000 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8209

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   13 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  DINARI FRUTAS الشريك الوحيد  
درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 
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363 شارع  وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 - الثالت   الطابق  الخامس   محمد 

 : بني مالل املغرب نتيجة ل   23000

عدم تحقيق اهداف الشركة.

 363 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع محمد الخامس  الطابق الثالت  

- 23000 بني مالل املغرب. 

و عي :

السيد)ة) دناري  عزيز و عنوانه)ا) 

بن  الفقيه   23200 البرادية   مركز 

صالح املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

 363  : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

شارع محمد الخامس  الطابق الثالت 

بني مالل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 183.

411I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

UNIC ME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

UNIC ME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

زينب شقة 6ب رقم 46 زنقة 

موريتانيا جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 UNIC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ME

التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعيبية

وعرض  تسويق-تمثيل  استيراد- 

جميع منتجات التغية الطعيبية.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

زينب شقة 6ب رقم 46 زنقة موريتانيا 

جليز - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ميشلير  ريجينا  سلفيا  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ميشلير  ريجينا  سلفيا  السيدة 

مراكش   40000 جليز   عنوانه)ا) 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ميشلير  ريجينا  سلفيا  السيدة 

مراكش   40000 جليز  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120920.

413I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

A.A B NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

A.A B NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الكائن بدوار اوالد ايوب 

اوالد امعارك بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11069

 09 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 A.A B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النحل

تاجر.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السفلي الكائن بدوار اوالد ايوب اوالد 

بني مالل   23000  - امعارك بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد ابولبولة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ابولبولة عنوانه)ا) 

دوار اوالد ايوب اوالد امعارك بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ابولبولة عنوانه)ا) 

دوار اوالد ايوب اوالد امعارك بني مالل 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 215.

415I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 HITEK LOGISTIC

MOROCCO Z.D.C

إعال  متبدد القرارات

وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة ابن 

تومرت، إقامة رقية، الطابق1، 

املكتب رقم11 - - طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90131

بمقت�سى محضر قرارات الشريك 

فبراير   04 بتاريخ  املنبقد  الوحيد 

2021 تقرر ما يلي: 

توسيع الهدف االجتماعي ليشمل 

وكيل للنقل؛ •  البمليات التالية: • 

العضائع  للحاويات،  الدولي   النقل 

إلى  باإلضافة  التجهيز  ومبدات 

خدمات اإلرساليات عن طريق البر، 

الحديدية؛  السكك  و  الجو  العحر، 

).......) ما تعقى في املادة دو  تغيير.
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للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الخامس  محمد  شارع  ملتقى    إلى 

و زنقة فيكتور هوغو، املكتب رقم 44 

الطابق التاسع ، طنجة.

تغيير املادة 3 و املادة 4 من القانو  

األسا�سي للشركة .

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239616.

416I

CORPORATE AUDIT GROUP

PATRIMOINE ASSALAMA

إعال  متبدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع ععد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

 PATRIMOINE ASSALAMA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 33 مكرر، 

زنقة محمد بن إبراهيم املراك�سي، 

حي الزراوي - 20000 الدار العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.119345

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي:

- تغيير مقر الشركة من زاوية شارع 

الدار  أنفا،  شارع  و  يوسف  موالي 

العيضاء إلى 33 مكرر، زنقة محمد بن 

إبراهيم املراك�سي، حي الزراوي، الدار 

العيضاء 

قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي: 
تبديل القانو  األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161169.

411I

مكتب املحاسعة اغزال

ن دو ر باتمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة اغزال
درب القريبة زنقة 5 رقم   101 ، 

20550، الدار العيضاء املغرب
  دو ر باتمو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  10زنقة 

الحورية الطابق 3 البمارة 5  
20510 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
416515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :   دو ر 

باتمو .
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
10زنقة    : عنوا  املقر االجتماعي 
الحورية الطابق 3 البمارة 5  20510 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحراز ععد املحسن :  900 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

 100   : نادية  السيدة موسترزق 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املحسن  ععد  الحراز  السيد 
البمارة  املولد4  اإلقامة  عنوانه)ا) 
الدار   20100 شارع ععد املومن   54

العيضاء املغرب.
السيدة موسترزق نادية عنوانه)ا) 
اإلقامة املولد4 البمارة 54 شارع ععد 
املومن 20100 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املحسن  ععد  الحراز  السيد 
البمارة  املولد4  اإلقامة  عنوانه)ا) 
الدار   20100 شارع ععد املومن   54

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 416515.

419I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

LHIRCH FAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسعة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
LHIRCH FAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب 
اقامة شيماء تجزئة الحياة شارع 
محمد الخامس طريق مراكش بني 
مالل   - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11081
 09 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LHIRCH FAM

غرض الشركة بإيجاز : مقهى

مخبزة.

مراب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع  الحياة  تجزئة  شيماء  اقامة 

بني  مراكش  طريق  الخامس  محمد 

مالل   - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الحيرش  حياة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الحيرش  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحيرش  حياة  السيدة 

  41 الرقم   02 بلوك  القد1  حي 

23000 بني مالل املغرب.

السيدة شيماء الحيرش عنوانه)ا) 

 41 الرقم   02 بلوك  القد1  حي 

23000 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحيرش  حياة  السيدة 

 41 الرقم   02 بلوك  القد1  حي 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 222.

480I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SUNFLY-TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SUNFLY-TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي إسماعيل عمارة 6 شقة رقم 

9 املدينة الجديدة  - 50000 مكنا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUNFLY-TECH

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة, متاجرة, تصدير و استيراد.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شقة رقم   6 موالي إسماعيل عمارة 

9 املدينة الجديدة  - 50000 مكنا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة كي  شي  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شي   كي   السيدة 
 50000 اوجه عرو1   1 رقم   8 زنقة 

مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شي   كي   السيدة 
 50000 اوجه عرو1   1 رقم   8 زنقة 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2021 تحت رقم 483.

481I

CHAOUER CONSEIL

SBOM EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

SBOM EXPRESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الفرابي رقم 12 ب الطابق3 اقامة 

بالص 8 - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109533

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حمزة الكنوني  )ة)  تفويت السيد 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة) محمد باللي 

بتاريخ 08 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239362.

483I

PF EXPERTS

CTY ANALYTICS
إعال  متبدد القرارات

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, عمارة بنبعد 

الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

CTY ANALYTICS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عند بف 

اكسعير 32 شارع ابن عطية جليز - 

40000  مراكش  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.100819

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  25 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

البلوي  الطاهري  عمر  السيد  يقدم 

للجمع  كمدير  مهامه  من  استقالته 

البام للشركاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد بدر بنبعد الرازق مديًرا 

 CTY ANALYTICS عن شركة 
ً

وممثال

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 

اكسعير  عند بف   : القديم  البنوا  

 ، شارع ابن عطية جليز مراكش   32

إلى البنوا  الجديد: تجزئة الحسنية 

رقم 36 ،إقامة دادا1 الطابق الرابع 

كيليز مراكش. 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

 CTY« تغيير اسم الشركة من  مايلي: 

 BlackDune« الى   »ANALYTICS

 »Systems

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تأخذ الشركة اسم  تسمية الشركة: 

 »BlackDune Systems«

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر اإلجتماعي : يقع املقر اإلجتماعي 
للشركة في : تجزئة الحسنية رقم 36 
كيليز  الرابع  الطابق  دادا1  ،إقامة 

مراكش. 
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تبيي  السيد بنبعد الرازق بدر 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
رقم EE252403 كمدير للشركة لفترة 
غير محدودة، و توقيبه إجعاري و كافي 

إللزام الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120916.

484I

AGC CONSULTING

DERSATEX درصاتكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20040، الدار العيضاء املغرب

درصاتكس DERSATEX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املجد، تجزئة 842 رقم  

41 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86111

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 أبريل   11 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ    DERSATEX درصاتكس 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي املنطقة الصناعية 
املجد، تجزئة 842 رقم  41 - 90000 
خالف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 
تكوين  إعادة  واستحالة  الشركاء 
حل  تقرر  لدلك  الشركة  مال  رأ1 
املادة  ألحكام  وفقا  وذلك  وتصفيتها 

املادة 86 من القانو  5-96
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املسجلة  الخسائر  لكثرة  تعبا 

 2018 ديسمبر   31 للسنة املنتهية في 

والعالغة 2202230.06 درهم

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
رقم    842 تجزئة  املجد،  الصناعية 

41 - 90000 طنجة املغرب.. 

و عي :

و  بشير  إبن  محمد   السيد)ة) 

عنوانه)ا)  تجزئة دوكا ، شارع حطي  
املغرب.  طنجة   90000  3 رقم   ،

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239631.

485I

SADATV MEDIA

SADA AL MAGHRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SADA AL MAGHRIB

 APPT N°13 ETAGE 4 IMM 1 GH

 13 ANASSI ، 50000، MEKNES

MAROC

SADA AL MAGHRIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

 GH3 13 عمارة 1 الطابق الرابع

أنا�سي - 50000 مكنا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40681

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البزيز  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   150 العقالي 

)ة)  السيد  150 حصة لفائدة   أصل 

يناير   19 نور الدين البرير�سي بتاريخ 

.2021

تفويت السيد )ة) نوفل مصمودي 

150 حصة اجتماعية من أصل 150 

نور الدين  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

البرير�سي بتاريخ 19 يناير 2021.

الرزاق  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   220 محعوب 

)ة)  السيد  220 حصة لفائدة   أصل 

يناير   19 نور الدين البرير�سي بتاريخ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   12 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 141.

481I

FIDACTIVE

 STE HAJI DE GENIE CIVIL
SOHAGEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 STE HAJI DE GENIE CIVIL

SOHAGEC)) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني رقم 101 بلوك 8 حي القد1  

- 80000 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20435

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE HAJI DE GENIE CIVIL

رأسمالها  معلغ    ((SOHAGEC

مقرها  وعنوا   درهم   150.000

 101 رقم  الثاني  الطابق  اإلجتماعي 

بلوك 8 حي القد1  - 80000 اكادير 

املغرب نتيجة ل : تصفية ودية.

و حدد مقر التصفية ب الطابق 

حي القد1    8 بلوك   101 الثاني رقم 

- 80000 اكادير املغرب. 

و عي :
و  حجي  ايت  رشيد   السيد)ة)  
اهل  رياض  ب1  بلوك  عنوانه)ا) 

اكادير   80000 سو1 حي الداخلة  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98451.

488I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

DADA COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

DADA COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 4 

الشقة 14 البمارة 6 شارع محمد 

الخامس بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11043

في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 DADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COFFEE

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير.

املواد الغدائية.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

6 شارع محمد  البمارة   14 الشقة   4

الخامس بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ععد االله سميح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد االله سميح عنوانه)ا) 

هللا  ععد  اوالد  احمد  اوالد  دوار 

 23302 صالح  بن  الفقيه  الخلفية 

فقيه بن صالح املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد االله سميح عنوانه)ا) 

هللا  ععد  اوالد  احمد  اوالد  دوار 

 23302 صالح  بن  الفقيه  الخلفية 

فقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 19 فبراير 

2021 تحت رقم 199.

489I

MIMOFID SARL AU

M2AL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 تمارة ، 12020، 

تمارة املغرب

M2AL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بتجزءة 

رياض اوالد امطاع سكتور 01 رقم 

382 تمارة  - 10160 تمارة  املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.128243

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ياسي   البسل 
166 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة) طارق زيزي 

بتاريخ 03 دجنبر 2020.
تفويت السيد )ة) رضوا   مرشدي 
161 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة) طارق زيزي 

بتاريخ 03 دجنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دجنبر   29 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 4644.

491I

AGC CONSULTING

YACADIMA يكاديما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20040، الدار العيضاء املغرب

يكاديما YACADIMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كم 110، 

شارع الشفشاوني ، البرنو�سي - 
20000 الدار العيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : يكاديما 

.YACADIMA

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والعيع واالستيراد والتصدير والتجارة 

بشكل عام

املبدات واألغراض العحرية  كراء 

والقوارب  النزهة  قوارب  واملالحية، 

مع  العخارية  وغير  املحركات  ذات 

الشراعية  واملراكب  ترخيص  وبدو  

النفاثة وجميع  والزالجات  واليخوت 

ملحقات القوارب واملركعات البائمة 

ومستلزمات الترفيه ؛.

عنوا  املقر االجتماعي : كم 110، 

 - البرنو�سي   ، الشفشاوني  شارع 

20000 الدار العيضاء املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد مروا  البنعاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروا  البنعاوي عنوانه)ا)  

 20000 أنفا   تجزئة أنفا سور مير، 

الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروا  البنعاوي عنوانه)ا)  

 20000 أنفا   تجزئة أنفا سور مير، 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

493I

AGC CONSULTING

 RENT رنت كونسلتينغ ماروك
CONSULTING MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING

250، زاوية شارع موالي يوسف 

وبوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 

20040، الدار العيضاء املغرب
 RENT رنت كونسلتينغ ماروك

CONSULTING MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي كم 110، 

شارع الشفشاوني ، البرنو�سي -  - 

20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RENT ماروك  كونسلتينغ  رنت 

.CONSULTING MAROC

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والعيع واالستيراد والتصدير والتجارة 

بشكل عام

املبدات واألغراض العحرية  كراء 

والقوارب  النزهة  قوارب  واملالحية، 

مع  العخارية  وغير  املحركات  ذات 

الشراعية  واملراكب  ترخيص  وبدو  

النفاثة وجميع  والزالجات  واليخوت 

ملحقات القوارب واملركعات البائمة 

ومستلزمات الترفيه.

عنوا  املقر االجتماعي : كم 110، 

 -   - البرنو�سي   ، الشفشاوني  شارع 

20000 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد مروا  البنعاوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروا  البنعاوي عنوانه)ا) 
 20000 أنفا   تجزئة أنفا سور مير، 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروا  البنعاوي عنوانه)ا) 
 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

495I

LK CONSULTING SARL

AL NAMAE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
 45 رقم  الخامس  محمد  شارع 
 ، تطوا    18 رقم  الثاث  الطابق 

93000، تطوا  املغرب
 AL NAMAE DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
تطوا    93000  -  09 رقم  الريف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAMAE DISTRIBUTION
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و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تطوا    93000  -  09 رقم  الريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 150   : الحيرش  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عماد الحيرش :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إبراهيم الحيرش عنوانه)ا) 

 93000  34 رقم  سو1  واد  شارع 

تطوا  املغرب.

عنوانه)ا)  الحيرش  عماد  السيد 

 93000  11 رقم  سو1  واد  شارع 

تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحيرش  عماد  السيد 

 93000  11 رقم  سو1  واد  شارع 

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   04 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم -.

496I

KAMAR BENOUNA

 PHARMACIE DU GHARB
HAFFARI

 ش م م دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

 PHARMACIE DU GHARB

HAFFARI ش م م ذات مساهم 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 15.13- 
زنقة ايت يفلما  - 20210 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية              :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 PHARMACIE DU GHARB

HAFFARI ش م م ذات مساهم وحيد 

الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذي  الرئي�سي  املوضوع  نفس  لديها 

ساهمت به الشركة إال و هو

- تشغيل صيدلية

تحضير االدوية املقررة بوصفة   -

طعية

و  االدوية  تسويق  و  بيع  حيازة   -

اغدية  و  الصيدالنية  املستحضرات 

االلعا  و الضمادات و اغدية الحمية 

املستلزمات  و  البضام  ملحقات  و 

الطعية و غيرها املتبلقة باألنشطة

- جميع املنتجات املذكورة كملحق 

قانو  الصيدلية

- جميع االنشطة املساعدة لشراء 

استرداد وبيع املنتجات الطعية و شعه 

بها داخل  القيام  التي يمكن  الطعية 

الصيدليات او املساحات املساعدة.

 -15.13  : عنوا  املقر االجتماعي 
الدار   20210  - يفلما   ايت  زنقة 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

العاسيدي  محمد  السيد  قدم 

من  للشركة  مساهمة  الغازي  بن 

الصيدلية  تشغيل  في  تتمثل  تراثه 

زنقة   13-15 العيضاء  بالدار  الكائنة 

»صيدلية  ايتي فلما  مبروفة السم 

الغرب » مسجلة في السجل التجاري 

تحت رقم 268106 .

معلغ رأسمال الشركة 3.000.000 

درهم مقسم كالتالي :

بن  العاسيدي  محمد  السيد 

الغازي : 3.000 بقيمة 1.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن  العاسيدي  محمد  السيد 

انفا  ليبر  زنقة   28 الغازي عنوانه)ا) 

20410 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بن  العاسيدي  محمد  السيد 

انفا  ليبر  زنقة   28 عنوانه  الغازي 

20410 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161092.

498I

ECOVIS MOROCCO

مايسترو درايميكس  - 

MAESTRO DRYMIX
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc

 MAESTRO -  مايسترو درايميكس

DRYMIX شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 621 

، شارع بانوراميك ،  - 20150  الدار 

العيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1081

البام  الجمع  بمقت�سى 

دجنبر   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2020

درهم«   15.000.000« قدره  بمعلغ 

إلى  درهم«   12.500.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   21.500.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161308.

499I

OUARCHI CONSULTING

HYGIENE ISRAE NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING

 Rue Khalid Ibn Oualid ,12

 ,3éme Etage Appt N°6-TANGER

، 90000، TANGER MAROC

HYGIENE ISRAE NORD  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETG APPTN° 20 TANGER

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HYGIENE ISRAE NORD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 VENTE DU MATERIEL ET
 PRODUITS STERILISATION ET

.INSECTICIDE
 : االجتماعي  املقر  عنوا  
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 3 EME ETG APPTN° 20 TANGER

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : سمية  املرواني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة املرواني سمية عنوانه)ا) 
تيفلت   189 رقم   03 السالم  حي 

15400 تيفلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املرواني سمية عنوانه)ا) 
تيفلت   189 رقم   03 السالم  حي 

15400 تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239120.

500I

sacompta sarl au

 STE BAHOURAMANE SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
 STE BAHOURAMANE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دوار 

ايت بالل قصابي  ميسور 33250  

ميسور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.311

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل    2021 يناير   21 املؤرخ في 

 STE BAHOURAMANE SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد معلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

قصابي   بالل  ايت  دوار  اإلجتماعي 

ميسور 33250  ميسور املغرب نتيجة 

اللتوقف النهائي لنشاط الشركة.

و عي :

و  باحو  البالي   ععد  السيد)ة) 

الخضراء  املسيرة  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  ميسور    33250 ميسور 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

وفي دوار ايت   2021 يناير   21 بتاريخ 
بالل قصابي  ميسور 33250  ميسور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 39/2021.

502I

ECOVIS MOROCCO

مايسترو درايميكس  - 
MAESTRO DRYMIX

شركة املساهمة
خفض رأسمال الشركة

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc

 MAESTRO -  مايسترو درايميكس

DRYMIX شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 621 ، 

شارع بانوراميك ، - 20150

 الدار العيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1081
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   14 في  املؤرخ 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  درهم«   18.100.000« قدره 
إلى  درهم«   21.500.000« من 
 : طريق  عن  درهم«   8.800.000«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161308.

503I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

SECRET BY FOUSSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

SECRET BY FOUSSA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الكوشة زنقة 169 رقم 14 بنديعا  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SECRET BY FOUSSA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجميل.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكوشة زنقة 169 رقم 14 بنديعا  - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الذهبي  املرابط  حفصة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الذهبي  املرابط  حفصة  السيدة 
عنوانه)ا) حي الكوشة زنقة 169 رقم 

14 بنديعا  90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الذهبي  املرابط  حفصة  السيدة 
عنوانه)ا) حي الكوشة زنقة 169 رقم 

14 بنديعا  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239641.

504I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE J-AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE J-AGRI SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

والد حسي  السيفا ارفود - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

14531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. J-AGRI SARL AU

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 52000  - والد حسي  السيفا ارفود 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوثر   السيدة جميلي  

الجديد  ازمور   19 الزنقة   9 رقم 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كوثر   السيدة جميلي  

الجديد  ازمور   19 الزنقة   9 رقم 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

505I

COG CONSULTING SARL

O.Y.B TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL

 APPT N°3 RESID BAB TARGA

 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

O.Y.B TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 3 عمارة ف اقامة باب تاركة  

البزوزية 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 شتنبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 O.Y.B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء باألضافة الى األشغال املختلفة 

أو العناء وكذلك كراء املبدات بجميع 

أنواعها.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة رقم 

3 عمارة ف اقامة باب تاركة  البزوزية 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  أيوب  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  أيوب  السيد 
 40000 ترميكت  الجديد  تيكمي 

ورزازات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  أيوب  السيد 
 40000 ترميكت  الجديد  تيكمي 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
15 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 116340.

506I

AUDINEX SARLAU

PUBLIC METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع ععد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار العيضاء ، 

20042، الدار العيضاء املغرب
PUBLIC METAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم رقم 11-2 الطابق 2 سيدي 
البرنو�سي الدار العيضاء - 20610  

الدار العيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.286019

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»مجموعة التقدم رقم 2-17 الطابق 
 - سيدي البرنو�سي الدار العيضاء   2
إلى  املغرب«  العيضاء  الدار    20610
السبادة سيدي   ،10 رقم   28 »زنقة 
  20610  - العيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164413.

501I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

H.A SER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

H.A SER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي إسماعيل عمارة 6 شقة رقم 

9 املدينة الجديدة  - 50000 مكنا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 H.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SER

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة, متاجرة, تصدير و استيراد.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شقة رقم   6 موالي إسماعيل عمارة 

9 املدينة الجديدة  - 50000 مكنا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز حاجى :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاجى  عزيز  السيد 
 50000 اوجه عرو1   1 رقم   8 زنقة 

مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حاجى  عزيز  السيد 
 50000 اوجه عرو1   1 رقم   8 زنقة 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 846.

508I

CABINET BAHMAD

BART SERGE HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
BART SERGE HOLDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21 
الطابق الثاني  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BART  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERGE HOLDING

تكمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أهداف الشركة في القيام باملساهمة 

في رأسمال الشركات.

إقامة   :  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 21 شقة  د1  عمارة  بالزا  مراكش 

مراكش   40000  - الثاني   الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بارت  أندريه،  سيرج،  السيد 

كيو   او   باي  رول   26 عنوانه)ا) 

91440  سا  اندري  فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بارت  أندريه،  سيرج،  السيد 

كيو   او   باي  رول   26 عنوانه)ا) 

91440  سا  اندري  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120921.

509I

socogese

»ROY DESIGN«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»ROY DESIGN« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 200 حي 

صناعي عي  نقبي قعو - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66441

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ROY« : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.»DESIGN
تصدير-  : غرض الشركة بإيجاز 

صناعة سلع تقليدية..
حي   200  : عنوا  املقر االجتماعي 
صناعي عي  نقبي قعو - 30000 فا1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
بنشقرو   تاودي  علي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .
بنشقرو   تاودي  عمر  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
السيدة صوفيا تاودي بنشقرو  :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيدة ياسمينة تاودي بنشقرو  
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
 500   : بوعياد  اديعة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : بنشقرو   تاودي  علي  السيد   

2500 بقيمة 100 درهم.
 : بنشقرو   تاودي  عمر  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
السيدة صوفيا تاودي بنشقرو  : 

500 بقيمة 100 درهم.
السيدة ياسمينة تاودي بنشقرو  

: 500 بقيمة 100 درهم.
السيدة اديعة بوعياد : 500 بقيمة 

100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بنشقرو   تاودي  علي  السيد 

عالل  شارع  الليمو   حي  عنوانه)ا) 
بنبعد هللا رقم 40 زنقة 141  30000 

فا1 املغرب.

بنشقرو   تاودي  عمر  السيد 
املنفلوطي شارع  زنقة   40 عنوانه)ا) 

فا1   30000 هللا  ععد  بن  عالل 

املغرب.

السيدة صوفيا تاودي بنشقرو  

 4 الطابق  انفا  شارع   11 عنوانه)ا) 

الدارالعيضاء   20310   18 الشقة 

املغرب.

السيدة ياسمينة تاودي بنشقرو  
املنفلوطي شارع  زنقة   40 عنوانه)ا) 

فا1   30000 هللا  ععد  بن  عالل 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوعياد  اديعة  السيدة 

بنبعد هللا  عالل  شارع  الليمو   حي 
فا1   30000   141 زنقة   40 رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنشقرو   تاودي  عمر  السيد 
املنفلوطي شارع  زنقة   40 عنوانه)ا) 

فا1   30000 هللا  ععد  بن  عالل 

املغرب

السيدة ياسمينة تاودي بنشقرو  
املنفلوطي شارع  زنقة   40 عنوانه)ا) 

فا1   30000 هللا  ععد  بن  عالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/922.

511I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE CHARIF NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE CHARIF NEGOCE SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
10 تنجداد الراشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سبيد الشريف 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
اسماعيل   )ة)  السيد  حصة لفائدة  

علوي بتاريخ 11 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 88.
512I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE AGINA SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة جمال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب
STE AGINA SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الطلحاوي رقم 263 ظهر املحلة 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25381
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  09 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AGINA SARL الشريك الوحيد 
100.000 درهم  معلغ رأسمالها    A.U
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
املحلة  ظهر   263 رقم  الطلحاوي 
60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

نتيجة ل لزيادة خسائر الشركة   : ل 
وعجزها عن

االستمرار.......
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطلحاوي رقم 263 ظهر املحلة وجدة 

- 60000 وجدة املغرب. 
و عي :

و  عجينة  رضوا    السيد)ة) 
حي  البسكرية  الثكنة  عنوانه)ا) 
 60000 وجدة   59 بامليلودي  محمد 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 684.

513I

CEDECOM

E.H.M D›ELECTRICITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
E.H.M D›ELECTRICITE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 80 
زنقة 116 مجموعة E األلفة الدار 
العيضاء - 20200 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
151915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2006 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 E.H.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.D’ELECTRICITE
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء.
 80 عنوا  املقر االجتماعي : محل 
الدار  األلفة   E مجموعة   116 زنقة 
العيضاء  الدار   20200  - العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كرفي حسن :  1.000 حصة 

بقيمة 10 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حسن  كرفي  السيد 
حي األلفة   12 رقم   4 زنقة   1 الباليا 
20200 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسن  كرفي  السيد 
حي األلفة   12 رقم   4 زنقة   1 الباليا 
20200 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

514I

LMT AUDITING

 SOCIETE DE
 FABRICATION ET DE

 COMMERCIALISATION
 DES PRODUITS

PLASTIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace
 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE FABRICATION ET

 DE COMMERCIALISATION DES
PRODUITS PLASTIQUES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

314 شقة 04 الطابق 3 شارع محمد 
الخامس كم 1 طريق تارودانت ايت 

ملول - 86150 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22563
 11 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DE FABRICATION ET
 DE COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS PLASTIQUES
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أدوات السقي العالستيكية.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
314 شقة 04 الطابق 3 شارع محمد 
1 طريق تارودانت ايت  الخامس كم 

ملول - 86150 ايت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
180 حصة    : السيد وديع صفار 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   280   : السيد زهير صفار 

بقيمة 100 درهم للحصة .
40 حصة    : السيد اسامة صفار 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  SOCIETE ERI SER  : الشركة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  صفار  وديع  السيد 

حي فونتي كادير    139 قطاع ل رقم 

86150 ايت ملول املغرب.

حي  عنوانه)ا)  صفار  زهير  السيد 

اكادير   162 رقم  ب  قطاع  فونتي 

86150 ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا)  صفار  اسامة  السيد 

القد1  حي   6 شقة   488 ا  عمارة 

اكادير 86150 ايت ملول املغرب.

  LA SOCIETE ERI SER الشركة 

1 السكن ايت  22 كم  عنوانه)ا) رقم 

 86150 تارودانت ايت ملول  سبيد 

يت ملول املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صفار  وديع  السيد 

حي فونتي كادير   139 قطاع ل رقم 

86150 ايت ملول املغرب

حي  عنوانه)ا)  صفار  زهير  السيد 

اكادير   162 رقم  ب  قطاع  فونتي 

86150 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت رقم 429.

515I

CEDECOM

HALAWIYAT AL BAIDAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

HALAWIYAT AL BAIDAA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة درب لوبيال بوركو  الدار 

العيضاء - 20200 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HALAWIYAT AL BAIDAA

مخبزة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات.

زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 

الدار  بوركو   لوبيال  الشراردة درب 

العيضاء  الدار   20200  - العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد البشاكي حسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البشاكي حسن عنوانه)ا) 

العيضاء  الدار  املحطة  زنقة   252

20200  الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البشاكي حسن عنوانه)ا) 

العيضاء  الدار  املحطة  زنقة   252

20200  الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

516I

البموري استشارة

STE MASSO TRAITEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

البموري استشارة

زنقة فا1 رقم  11 تازة، 35000، 

تازة املغرب

STE MASSO TRAITEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاتي رقم 90 - 35000 تازة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5341

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  08 فبراير  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

MASSO TRAITEUR  معلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

اإلجتماعي شارع الحسن الثاتي رقم 

 : تازة املغرب نتيجة ل   35000  -  90

عدم املردودية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحسن الثاني رقم 90 - 35000 تازة 

املغرب. 

و عي :

و  زريول  نضيفة   السيد)ة) 

رقم  الثاتي  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

)ة)  تازة املغرب كمصفي   35000 90

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

الحسن الثاني رقم 90

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 111.

511I

ABDELLAH EL BOUAKIL 

 BENCH FOOD GROUP

FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDELLAH EL BOUAKIL

 Casablanca, ANGLE BD BIR

 ANZARANE ET RUE ABOU

ISHAK CHIRAZI ، 20330، الدار 

العيضاء املغرب

 BENCH FOOD GROUP FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

عمارة رقم 82 الطابق الرابع رقم 16 

حي بامليي الدار العيضاء 20300 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491121

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENCH FOOD GROUP FOOD

مطبم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وممول حفالت.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق الرابع   82 سمية عمارة رقم 
العيضاء  الدار  بامليي  حي   16 رقم 

20300 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد محمد أمي  بن شقرو  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : السيد ياسي  بن شقرو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شقرو   بن  أمي   محمد  السيد 

كالفورنيا  شامبي  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20300 11 بقبة رقم 

املغرب.

شقرو   بن  ياسي   السيد 

كالفورنيا  شامبي  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20300 11 بقبة رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شقرو   بن  أمي   محمد  السيد 

كالفورنيا  شامبي  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20300 11 بقبة رقم 

املغرب

شقرو   بن  ياسي   السيد 

كالفورنيا  شامبي  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20300 11 بقبة رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166640.

518I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ATLAS-PLOMBARI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE ATLAS-PLOMBARI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 109 

تجزئة بوتالمي  الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بن  يوسف   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   900 خافو  
السيد  لفائدة   حصة   900 أصل 
فبراير   11 بتاريخ  لحو بن خافو   )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 90.

519I

NOBLACTION

MAISON AYELE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يبقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
MAISON AYELE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 185 

تجزئة املسار طريق اسفي - 40000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON AYELE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

فنية.
 185  : االجتماعي  املقر  عنوا  
  40000  - تجزئة املسار طريق اسفي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 400   : السيد موابجرو أيي سيتي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ععد السالم تيغلت :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

سيتي  أيي  موابجرو  السيد 
شارع فرانسيسكو فرير    3 عنوانه)ا) 

94460 فلونت  فرنسا.
تيغلت  السالم  ععد  السيد 
كروت   طريق  ب   91 عنوانه)ا) 

94460 فلونت  فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيتي  أيي  موابجرو  السيد 
شارع فرانسيسكو فرير    3 عنوانه)ا) 

94460 فلونت  فرنسا
تيغلت  السالم  ععد  السيد 
كروت   طريق  ب   91 عنوانه)ا) 

94460 فلونت  فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120531.
520I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZYZ NEGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE ZYZ NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
قصرالقصعة القديمة الشرفاء 
مدغرة الراشيدية  - 52000 

الراشيدية  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   19 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 102.
521I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ATLAS PLOMBARI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE ATLAS PLOMBARI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي 109 

تجزئة بوتالمي  الراشيدية  - 52000 
الراشيدية املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تم حذف  11 فبراير  املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
عامل التبدين أو التبدين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 90.
522I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 STE CONFECTION DE LA
ROSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة جمال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب
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 STE CONFECTION DE LA ROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 حي ف 
1 تجزئة مسيردي ظهر املحلة وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2011 نونبر   02 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
CONFECTION DE LA ROSE  معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 16 حي ف 1 تجزئة 
 60000  - مسيردي ظهر املحلة وجدة 
وجدة املغرب نتيجة ل : زيادة خسائر 

الشركة وعجزها عن
االستمرار....

و حدد مقر التصفية ب 16 حي ف 
1 تجزئة مسيردي ظهر املحلة وجدة - 

60000 وجدة املغرب. 
و عي :

و  شحالفي  رقية   السيد)ة) 
 12 عنوانه)ا) حي �سي لخضر زنقة ب 
60000 وجدة املغرب  31 وجدة  رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2011 تحت رقم 1395.

523I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TINBAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TINBAB SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 39 
رقم 36 واد الحاج الراشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   990.000«

درهم«   1.000.000,00« إلى  درهم« 

عن طريق :  تقديم حصص نقدية أو 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 يناير 

2021 تحت رقم 91.

526I

احلي مو�سى

M.A TRAVEL CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احلي مو�سى

حي اوالد ابراهيم زنقة 14 ، 62500، 

الناظور املغرب

M.A TRAVEL CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اغروانا  

بني شيكر  - 62302 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 M.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVEL CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
اغروانا    : االجتماعي  املقر  عنوا  
بني شيكر  - 62302 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مو�سى  احلي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد احلي مو�سى : 1000 بقيمة 
100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلي مو�سى عنوانه)ا) دوار 
الناظور   62302 شيكر  بني  مالشة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احلي مو�سى  عنوانه)ا) دوار 
الناظور   62302 شيكر  بني  مالشة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 353.
521I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

 AMLAK CITY  
ش م م

 ذات شريك وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يبقوب املنصور إقامة 
األنفال عمارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالعيضاء -
 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالعيضاء املغرب

  AMLAK CITY ش م م ذات شريك 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

الدارالعيضاء – 12 زنقة محمد باهي 

حي النخيل - 20100 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491863

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ش م م ذات شريك   AMLAK CITY

وحيد.

اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

الدارالعيضاء – 12 زنقة محمد باهي 

الدارالعيضاء   20100  - النخيل  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سكيرج   الزبير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   سكيرج   الزبير  السيد 

ص ب 54861   21524 جدة اململكة 

البربية السبودية.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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سكيرج   أمي   محمد  السيد 

 01 فيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

21182 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161443.

529I

AUDINEX SARLAU

PUBLIC METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

AUDINEX SARLAU

شارع ععد املومن و زنقة شتيال، 

طابق 4، بامليي -، الدار العيضاء ، 

20042، الدار العيضاء املغرب

PUBLIC METAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم رقم 11-2 الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي الدار العيضاء - 20610 

الدار العيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.286019

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »3.000.000 

درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161681.

530I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE G5 STYLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

STE G5 STYLE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فا1 

شارع الجيش امللكي إقامة السبيدي 

مكاتب الفتح الطابق الخامس 

الشقة رقم خمسة و عشرو  - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G5 STYLE SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجميع  الصناعية  واملالبس  النسيج 

أنواعها والنسيج بجميع أنواعه.

فا1   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع الجيش امللكي إقامة السبيدي 

مكاتب الفتح الطابق الخامس الشقة 

رقم خمسة و عشرو  - 30000 فا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 120   : سالوي  ياسي   السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد كريم سالوي :  120 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

110 حصة    : السيدة هند تاوني 
بقيمة 100 درهم للحصة .

190 حصة  السيد محمد ديري :  
بقيمة 100 درهم للحصة .

اإلدري�سي  منادي  محسن  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   190   :

للحصة.
بطاحي  عماري  حسي   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   135   :

للحصة.
السيد حسن عماري بطاحي :  130 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سالوي  ياسي   السيد 
طريق  املسفر  بالد  األمل  تجزئة 

إيموزار فا1 30000 فا1 املغرب.
سالوي  كريم  محمد  السيد 
املسفر  بالد  األمل  تجزئة  عنوانه)ا) 
فا1   30000 فا1  إيموزار  طريق 

املغرب.
 18 السيدة هند تاوني عنوانه)ا) 
طريق  التاني  الشطر  فا1  حدائق 

إيموزار فا1 30000 فا1 املغرب.
السيد محمد ديري عنوانه)ا) فيال 
1 شارع أبي هريرة بورمانة م ج  رقم 

فا1 30000 فا1 املغرب.
اإلدري�سي  منادي  محسن  السيد 
زنقة   3 شارع املنامة فيال  عنوانه)ا) 
 30000 الكروا  طريق إيموزار فا1 

فا1 املغرب.
بطاحي  عماري  حسي   السيد 
 1  45 رقم   1 الجنا   عنوانه)ا) 
األندلس عي  الشقف موالي يبقوب 

فا1 30000 فا1 املغرب.
بطاحي  عماري  حسن  السيد 
الشقة  العارك  تجزئة   41 عنوانه)ا) 
2 إقامة لينة ملبب الخيل م ج فا1 

30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بطاحي  عماري  حسن  السيد 
الشقة  العارك  تجزئة   41 عنوانه)ا) 
2 إقامة لينة ملبب الخيل م ج فا1 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 859/2021.

531I

موثقة

EHDMD IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

موثقة
29 زنقة انطاكي  مكتب رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب
EHDMD IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

افريقيا بلوك ب طابق الساد1 رقم 
46 - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112381
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   3.000.000«
 3.100.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239695.

533I

moorish co

NCMC FREIGHT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
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NCMC FREIGHT TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 20 الدار العيضاء - 

20000  الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 NCMC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FREIGHT TRANS

مجال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستيراد  لعضائع  الدولي  النقل 

أو  الكاملة  والحاويات  والتصدير 

التجميع والتوزيع.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

إقامة شهرزاد  وزنقة سمية  املومن 

 - الدار العيضاء   20 4 رقم  الطابق   3

20000  الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : السيد سيدريك ندي كين  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد كرستيا  ستيفا  معونكو 

مونوم :  50 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كين   ندي  سيدريك  السيد 

بلوك   1 جنا  الدروة   08 عنوانه)ا) 

  26100 برشيد  الدروة   4 عمارة  ا 

الدروة برشيد املغرب.

السيد كرستيا  ستيفا  معونكو 
130 زنقة األرجوا   مونوم عنوانه)ا) 
ح  ح  الراحة  حي   12 شقة   5 طابق 
العيضاء  الدار   20000 العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كين   ندي  سيدريك  السيد 
بلوك   1 جنا  الدروة   08 عنوانه)ا) 
 26100 برشيد  الدروة   4 عمارة  ا 

الدروة برشيد املغرب
السيد كرستيا  ستيفا  معونكو 
130 زنقة األرجوا   مونوم عنوانه)ا) 
ح  ح  الراحة  حي   12 شقة   5 طابق 
العيضاء  الدار   20000 العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166126.

534I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SAGHROMINES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE SAGHROMINES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

نمرو فركال اعلوية تنجداد كلميمة 
الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تنجداد  اعلوية  فركال  نمرو  »قصر 
 52000  - الراشيدية   كلميمة 
تجزئة   109« إلى  املغرب«  الرشيدية 
 52000  - الرشيدية   بوتالمي  

الرشيدية  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 89.

535I

CAF MAROC

WITNESS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

WITNESS IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي مسنانة 

حي وردة - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 26 يناير 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

بيع املواد الغذائية و التعغ.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1961.

536I

FACE FIDUCIAIRE

HB SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

العيضاء املغرب

HB SIGNATURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 201 شارع 

مصطفي املباني ط 2 ش 9 - 20130 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 HB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة أو العناء.

عنوا  املقر االجتماعي : 201 شارع 

مصطفي املباني ط 2 ش 9 - 20130 

الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلوش  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 21 السيد حمزة بلوش عنوانه)ا) 
 20000 زنقة ابن حمديس بوركو   

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 21 السيد حمزة بلوش عنوانه)ا) 
 20000 زنقة ابن حمديس بوركو   

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

531I
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الناظور للحسابات

GRIL COOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
GRIL COOK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الكندي زنقة 10 رقم 31 الناظور 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 GRIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COOK
بيع،   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألعشاب  التوابل  وتبعئة   تحضير 

البطرية
- التصدير واالستيراد

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الناظور   31 رقم   10 زنقة  الكندي 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سبيد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سبيد  يوسف  السيد 
 31 رقم  املتنبي  شارع  الكندي  حي 

62000 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيد  يوسف  السيد 
 31 رقم  املتنبي  شارع  الكندي  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 فبراير 

2021 تحت رقم 386.

539I

سترال اديتنغ

صومفام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سترال اديتنغ
305 شارع محمد الخامس الطابق 

الثالث الدار العيضاء، 20110، الدار 
العيضاء املغرب

صومفام شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 332 
ابراهيم الروداني الدا العيضاء 2010 

الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.213419

البام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 نونبر   11 اإلستثنائياملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها  معلغ  صومفام   املحدودة 
مقرها  وعنوا   درهم   10.000
اإلجتماعي 332 ابراهيم الروداني الدا 
العيضاء 2010 الدار العيضاء املغرب 

نتيجة ل : صبوبات في بدء النشاط.
 332 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ابراهيم الروداني الدا العيضاء 2010 

الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) محمد  ايوبي و عنوانه)ا) 
مبروف  سيدي   129 رقم  مندارونا 
2010 الدار العيضاء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

 332  : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

ابراهيم الروداني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 159614.

540I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE ABOOU ALI DRIP 
S.A.R.LAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 SOCIETE ABOOU ALI DRIP 

S.A.R.LAU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الكائن 

بالطابق السفلي ملك دار بوحريب  

.حي النكد جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ENCOUR

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ABOOU ALI DRIP

.S.A.R.LAU

-اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة للعناء

-دراسة وتركيب نظام الري لسقي 

بالتنقيط

-تفاوض تجاري.

الكائن   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بوحريب   دار  ملك  السفلي  بالطابق 

 35100  - جرسيف  النكد  .حي 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زنبيل سمير :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زنبيل سمير عنوانه)ا) ثكنة 

املخز  35100 جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زنبيل سمير عنوانه)ا) ثكنة 

املخز  35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1010/2021.

542I

امغار ععد الغافور

RS NOUR AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار ععد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

RS NOUR AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بنعجيعة عي  ملول رقم 41 تطوا  - 

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR AUTO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات املستبملة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بنعجيعة عي  ملول رقم 41 تطوا  - 

93000 تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععدالنور البز :  80 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد بوشتة محمد :  20 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد ععدالنور البز : 80 بقيمة 

1.000 درهم.

بقيمة   20  : السيد بوشتة محمد 

1.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البز  ععدالنور  السيد 

شارع جعل صفرو عمارة عزوز بلوك 

 93000 تطوا    18 رقم   04 ط   05

تطوا  املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  بوشتة  السيد 

املضيق   490 رقم  اليمن  تجزئة 

93200 املضيق املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البز  ععدالنور  السيد 

شارع جعل صفرو عمارة عزوز بلوك 

 93000 تطوا    18 رقم   04 ط   05

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0368.

543I

OUZZIF METAL  SARL.A.U

OUZZI METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUZZIF METAL  SARL.A.U

إقامة البستا  2 عمارة 1 محل 1 

سيدي البرنو�سي ، 20620، الدار 

العيضاء املغرب

OUZZI METAL   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستا  2 عمارة 1 محل 1 سيدي 

البرنو�سي - 20620 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  OUZZI METAL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصنع  تبديل  طحن   الخراطة 

املراجل.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سيدي   1 محل   1 عمارة   2 البستا  

العيضاء  الدار   20620  - البرنو�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد اوزيف ععد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوزيف ععد هللا عنوانه)ا) 

السعع  عي   بوجانفيلي  ممر   41

20590  الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوزيف ععد هللا عنوانه)ا) 

السعع  عي   بوجانفيلي  ممر   41

20590 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166128.

545I

امغار ععد الغافور

GREEN WEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار ععد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

GREEN WEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

ععدالرحيم بوععيد اقامة املسجد 

شقة رقم 3 تطوا  - 93000 تطوا  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN WEB

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالميات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املسجد  اقامة  بوععيد  ععدالرحيم 

93000 تطوا   3 تطوا  -  شقة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طارق  مراحة  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

السيد نجيب الحمي�سي  :  1.000 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 1.000  : طارق  مراحة  السيد 

بقيمة 50 درهم.

 1.000  : السيد نجيب الحمي�سي  

بقيمة 50 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  مراحة  السيد 

تجزئة سواني فيال رقم 23 حي املطار 

تطوا  93000 تطوا  املغرب.

السيد نجيب الحمي�سي  عنوانه)ا) 

تطوا    416 رقم  سفياني  شارع 

93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طارق  مراحة  السيد 

تجزئة سواني فيال رقم 23 حي املطار 

تطوا  93000 تطوا  املغرب

السيد نجيب الحمي�سي عنوانه)ا) 

تطوا    416 رقم  سفياني  شارع 

93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0369.

546I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE SAISS ARGANA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

STE SAISS ARGANA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق األر�سي رقم 1 و 2 إقامة 

مالك تجزئة بريستيجيا ملبب 

الخيل فا1 - 30000 فا1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62991

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   04 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

معلغ    STE SAISS ARGANA SARL

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

بالطابق  متجر  اإلجتماعي  مقرها 

األر�سي رقم 1 و 2 إقامة مالك تجزئة 

 - فا1  الخيل  ملبب  بريستيجيا 

30000 فا1 املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الغرض اإلجتماعي.

الطابق  و حدد مقر التصفية ب  

األر�سي متجر رقم 1 و 2 إقامة مالك 

تجزئة بريستيجيا ملبب الخيل فا1 

- 30000 فا1 فا1. 

و عي :

السيد)ة) حميد  ععو و عنوانه)ا) 

عي   طريق  النزهة  حي   1 رقم  فيال 

املغرب  فا1   30000 الشقف 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 881/2021.

541I

ALIANZA ADVISORY

 DESIGN AND BUILD
EXPERTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY

49، زنقة جو  جوريس، الطابق 
رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 

الدارالعيضاء املغرب

 DESIGN AND BUILD EXPERTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 5، 
رقم 39، زنقة نورماندي - 20310 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN AND BUILD EXPERTS

غرض الشركة بإيجاز : 

الغرض من الشركة هو في كل من 

املغرب والخارج :

- تشييد املعاني 

وغير  السكنية  املعاني  تشييد   -

السكنية

- هندسة مدنية

- بناء الطرق والسكك الحديدية

- بناء الطرق والطرق السريبة

سكك حديدية سطحية  إنشاء   -

وتحت األرض

- بناء الجسور واألنفاق

- بناء الشعكات والخطوط

- بناء شعكات السوائل

- بناء شعكات الكهرباء واالتصاالت

املدنية  الهندسة  أعمال  بناء   -
األخرى

- بناء األعمال العحرية والنهرية

مدنية  هندسية  أعمال  إنشاء   -

أخرى غير مذكورة 

- أعمال العناء املتخصصة

- أعمال الهدم وإعداد املوقع 

- اعمال الهدم

- أعمال تجهيز املوقع

- الحفر والسبر

الكهربائية  التركيعات  أعمال   -
والسعاكة وأعمال التركيب األخرى

- أعمال السعاكة وتركيب التدفئة 

وتكييف الهواء
- أعمال تركيب أخرى 

- أعمال االنتهاء   

- أعمال التجصيص

- أعمال النجارة

األرضيات  تغطية  أعمال   -

والجدرا  

- مرآة املعنى ، الزجاج

- أعمال الدها 
- أعمال تشطيب أخرى

- أعمال العناء املتخصصة األخرى

- أعمال التسقيف
- أعمال العناء املتخصصة األخرى 

غير املصنفة في موضع آخر

- املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 

للشركة في جميع البمليات املتبلقة 

بالنشاط املذكور ، وال سيما من خالل 

أو املساهمة   ، إنشاء شركات جديدة 

شراء  أو  االكتتاب  أو   ، الرعاية  في 

 ، األوراق املالية أو حقوق الشركات 

أو التحالف أو االتحاد   ، أو االندماج 

واملشاركة أو غير ذلك. ؛

وبشكل أعم ، جميع األنشطة التي 

قد تساهم في تحقيق هدف الشركة 

أو أي كائنات مماثلة أو ذات صلة..

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
5، رقم 39، زنقة نورماندي - 20310 

الدار العيضاء املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 50   : السيد هشام ابن ابراهيم 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ادريس الصقلي :  30 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   20   : السيد يونس بناني 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ابراهيم  ابن  هشام  السيد 
 33 رقم  فيال  أوبا  تجزئة  عنوانه)ا) 
أنفا  بوطالب  الهادي  ععد  شارع 

20230 الدار العيضاء املغرب.
السيد ادريس الصقلي عنوانه)ا) 
عي   العديع  حدائق  تجزئة   49

الشقف 36122 فا1 املغرب.
عنوانه)ا)  بناني  يونس  السيد 
إقامة حدائق بوسكورة عمارة 29 ش 
الدار   21182 النواصر  بوسكورة   2

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس الصقلي عنوانه)ا) 
عي   العديع  حدائق  تجزئة   49

الشقف 36122 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161651.

548I

PRODUCCION Y GESTION AGRICOLA

 PRODUCCION Y GESTION
AGRICOLA

إعال  متبدد القرارات

 PRODUCCION Y GESTION
AGRICOLA

طريق الرباط طنجة، املنطقة 
الصناعية هوستال قطبة 4-2 مكرر 

2 ، 92000، البرائش املغرب
 PRODUCCION Y GESTION

AGRICOLA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 

الرباط طنجة املنطقة الصناعية 

هوستال القطبة 4-2 مكرر 2 - 

92000 البرائش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3595

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة   500 تفويت 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة، من 

أصل 500 حصة اجتماعية، املكتتعة 

خيمينيز  فرانسيسكو  للسيد  سلفا 

 PRODUCCION شركة  في  ليو  

 ،Y GESTION AGRICOLA SARL

مصطفى  السيد  شريكه  لصالح 

والساكن  مغربي الجنسية،  اهراوي، 

بطنجة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

فرانسيسكو  السيد  استقالة  قعول 

كمسير  منصعه  من  ليو   خيمينيز 

للشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الشركة  تسيير  ثقة  تجديد  مايلي: 

كمسير  اهراوي  مصطفى  السيد  في 

 PRODUCCION Y لشركة  وحيد 

 ،GESTION AGRICOLA SARL-AU

وذلك ملدة غير محدودة. تلزم الشركة 

املسير  بتوقيع  مبامالتها  جميع  في 

الوحيد السيد مصطفى اهراوي. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الجديد  مقرها  إلى  الحالي  مقرها 

الكائن بــ«136 تجزئة املغرب الجديد، 

ميزاني ، املكتب رقم 2، البرائش«. 

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيي  وإعادة صياغة القانو  

األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 139/2021.

549I

امغار ععد الغافور

MABIDI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

امغار ععد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

MABIDI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 195 الطابق 

االر�سي تطوا  - 93000 تطوا  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26041

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  08 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ    MABIDI CAR

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

رقم  امللكي  الجيش  اإلجتماعي شارع 

195 الطابق االر�سي تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب نتيجة ل : الخسارة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   195 رقم  امللكي  الجيش 

تطوا     93000  - تطوا   االر�سي 

املغرب. 

و عي :

و  البابدي  محمد    السيد)ة) 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

 93000 تطوا    02/03 الطابق   195

تطوا  املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
الطابق   195 رقم  امللكي  الجيش 

االر�سي تطوا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0405.
550I

» VEOTEC ENERGY SOLUTIONS «

 VEOTEC ENERGY «
» SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 VEOTEC ENERGY «
» SOLUTIONS

شارع محمد الخامس، عمارة مبطى 
هللا شقة رقم 01 ، 43152، بن جرير 

املغرب
 VEOTEC ENERGY SOLUTIONS «

« شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، عمارة مبطى هللا، 
شقة رقم 01 - 43152 ابن جرير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2551
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 VEOTEC ENERGY SOLUTIONS
دراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 
تصميم املشاريع الهندسية وإعدادها 
ميادين  الى  باالضافة  تنفيذها؛  ثم 
املياه  سخانات   : املتجددة  الطاقة 
واملضخات  الشمسية،  بالطاقة 
الصالحة  املياه  لتوفير  الهوائية 

الفولطية  الطاقة  ونظم  للشرب 
في  املستخدمة  الشمسية  الضوئية 

الهياكل األساسية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمارة مبطى هللا،  محمد الخامس، 
جرير  ابن   43152  -  01 رقم  شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 999   : فزواطي  رضوا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم.
حصة   1   : السيد امي  فزواطي 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوا  فزواطي عنوانه)ا) 
رقم 822 حي بن تاشفي  ازلي 40150 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  فزواطي  امي   السيد 
رقم 822 حي بن تاشفي  ازلي 40150 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوا  فزواطي عنوانه)ا) 
رقم 822 حي بن تاشفي  ازلي 40150 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 68.
551I

 BORBO EQUIPEMENT AUTOMOBILE ET

ACCESSOIRE

 BORBO EQUIPEMENT
 AUTOMOBILE ET

ACCESSOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BORBO EQUIPEMENT
AUTOMOBILE ET ACCESSOIRE

45، زنقة ععد القادر مفتقر، الطابق 
02، شقة 04، ، 20000، الدار 

العيضاء املغرب
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 BORBO EQUIPEMENT

 AUTOMOBILE ET ACCESSOIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45، زنقة 

ععدالقادر مفقتقر، الطابق 02، 

شقة 04،  - 20000 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BORBO EQUIPEMENT  :

.AUTOMOBILE ET ACCESSOIRE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجميع مبدات، غيارات واكسيسوار 

جميع أنواع السيارات والدراجات.

استيرادها وتصديرها.
عنوا  املقر االجتماعي : 45، زنقة 

 ،02 الطابق  مفقتقر،  ععدالقادر 

الدار العيضاء   20000  -   ،04 شقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوربو  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوربو  عصام  السيد 

 226 26 عمارة  اقامة املستقعل ج ه 
 20000 مبروف  سيدي   ،111 رقم 

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوربو  عصام  السيد 

 226 26 عمارة  اقامة املستقعل ج ه 
 20000 مبروف  سيدي   ،111 رقم 

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166182.

552I

STE PRO-CONSULTING

PRO WORK ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدين االفغاني 

الطابق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب

pro work orient  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ازيريس زنقة سعو2رقم19 وجدة 

OUJDA-ANGAD 60000 وجدة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 pro  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. work orient

غرض الشركة بإيجاز : أعمال بناء 

و إنشاءات متنوعة مقاول .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

وجدة  سعو2رقم19  زنقة  ازيريس 

وجدة   OUJDA-ANGAD 60000

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البريم�سي   السيد عالء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البريم�سي   السيد عالء 

سعو2رقم19  زنقة  ازيريس  تجزئة 

 OUJDA-ANGAD  60000 وجدة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البريم�سي   السيد عالء 

سعو2رقم19  زنقة  ازيريس  تجزئة 

 OUJDA-ANGAD  60000 وجدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 641.

553I

STE FACILITY.CASH 

STE RIHAN
إعال  متبدد القرارات

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

STE RIHAN  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شقة رقم 

01 الطابق االول ملك الفالح تجزئة 

الرشيية 13  - جرسيف- - 35100 

جرسيف املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1145

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 مار1   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

تفويت حصص من رأسمال الشركة 

لفائدة السيد : الحسن بوحدايد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد:  للشركة  جديد  مسير  تبيي  

الحسن بوحدايد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

محدودة   شركة   إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

محدودة   شركة   إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:  

تفويت حصص من رأسمال الشركة 

لفائدة السيد : الحسن بوحدايد

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

للشركة  جديد  مسير  تبيي   مايلي: 

السيد: الحسن بوحدايد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1006.

554I

SADATV MEDIA

SADATV MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SADATV MEDIA

 N°55 BAB EL BETTIOUI

 MARJANE 6 ، 50000، MEKNES

MAROC
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SADATV MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 55 

باب العطيوي مرجا 6 - 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SADATV MEDIA

اصدار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصحف و الدوريات.

املجالت  الصحف  اصدار 

االلكترونية.
 55 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 50000  - مرجا 6  العطيوي  باب 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحجام  السيد سبيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحجام  السيد سبيد 

شارع البي  رقم E11 برج موالي عمر 

50000 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحجام  السيد سبيد 

شارع البي  رقم E11 برج موالي عمر 

50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 3341.

555I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AGRICUL TORA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AGRICUL TORA SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 2 

القنادسا الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اونابي   عادل   )ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

حصة لفائدة  السيد )ة) نوال  شريفة  

بتاريخ 11 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 92.

556I

mohammed boumzebra

STE INDA ABDOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE INDA ABDOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مراب 

شارع فلسطي  تجزئة الهدى الرقم 

80 مكرر - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3693

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  15 فبراير  املؤرخ في 

ذات  شركة   STE INDA ABDOU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 500.000,00 الوحيد معلغ رأسمالها 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب 

الرقم  الهدى  تجزئة  شارع فلسطي  

23200 الفقيه بن صالح  80 مكرر - 

املغرب نتيجة الالزمة االقتصادية.

و عي :

بن زينة  ععد اللطيف   السيد)ة) 

و عنوانه)ا) الفقيه بن صالح 23200 

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

مراب  وفي   2021 فبراير   15 بتاريخ 

الرقم  الهدى  تجزئة  شارع فلسطي  

23200 الفقيه بن صالح  80 مكرر - 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

26 فبراير 2021 تحت رقم 16/2021.

558I

COFIDET SARL

إنترنيكوس ريال إستيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

إنترنيكو1 ريال إستيت شركة

 ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي السواني، 
زنقة 118، رقم 24 ، طنجة. - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إنترنيكو1 ريال إستيت.

اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

 ، واإلستيراد  التصدير   ، البقاري 

التجارة املحلية والدولية ..

عنوا  املقر االجتماعي : السواني، 
زنقة 118، رقم 24 ، طنجة. - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيد يونس الصحراوي 

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 100  : الصحراوي  يونس  السيد 

بقيمة 100.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الصحراوي  يونس  السيد 
رقم   118 شارع  السواني  عنوانه)ا) 

24  90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الصحراوي  يونس  السيد 
رقم   118 شارع  السواني  عنوانه)ا) 

24  90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1349.

559I

موثقة

EHDMD IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
29 زنقة انطاكي  مكتب رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب
EHDMD IMMOBILIERE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

افريقيا بلوك ب طابق الساد1 رقم 
46 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112381

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  EHDMD IMMOBILIERE
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
افريقيا بلوك ب طابق الساد1 رقم 

46 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصادق  الحاج  طارق  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : املنبري 

درهم للحصة .

الصادق  الحاج  مروة  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   200   : املنبري 

درهم للحصة .
الصادق  الحاج  دينا  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   200   : املنبري 

درهم للحصة .
بن  العغيل  الرحمن  ععد  السيد 
بقيمة  حصة   100   : الصادق  ععد 

100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصادق  الحاج  طارق  السيد 
املنبري عنوانه)ا) مبروكة زنقة4 رقم 

33 90000 طنجة املغرب.
الصادق  الحاج  مروة  السيدة 
املنبري عنوانه)ا) مبروكة زنقة4 رقم 

33 90000 طنجة املغرب.
الصادق  الحاج  دينا  السيدة 
املنبري عنوانه)ا) مبروكة زنقة4 رقم 

33 90000 طنجة املغرب.
بن  العغيل  الرحمن  ععد  السيد 
ععد الصادق عنوانه)ا) حي الجيراري 
طنجة   90000  5 رقم   6 زنقة   1 رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بن  العغيل  الرحمن  ععد  السيد 
ععد الصادق عنوانه)ا) حي الجيراري 
طنجة   90000  5 رقم   6 زنقة   1 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 941.

560I

BMSM TRANS

BMSM TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMSM TRANS
 RESIDENCE NAHAR ENTRESOL

 RUE AHFIR N° 1 ، 90000،
TANGER MAROC

BMSM TRANS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة النهار 

السدة زنفقة أحفير رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BMSM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS SARL

غرض الشركة بإيجاز : وكيل لنقل 

السلع. النقل الوطني والدولي للسلع. 

إتمام اإلجراءات الجمركية واإلدارية 
املتبلقة بالتخليص الجمركي وععور 

طريقة  عبر  السلع  نقل  السلع. 

وإيداع  تخزين  توزيبها.  و  التجميع 

السلع. تبعئة السلع داخل الحاويات. 

فيما  واالستشارة  املساعدة  تقديم 

يتبلق بالنظم واإلجراءات الجمركية 

تفاوض  والتأمي .  والنقل  والشحن 

والعحري.  الجوي  النقل  في  والحجز 

االستيراد والتصدير بصفة عامة.

البمليات  جميع  عامة:  بصفة  و 

الصناعية و املالية و التجارية املنقولة 

و غير املنقولة املرتعطة بشكل معاشر 

أو غير معاشر باملوضوع املذكور أعاله 

و الكفيلة بتطوير الشركة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -  1 رقم  أحفير  زنفقة  السدة  النهار 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بودرة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : املود   سكينة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 السيد محمد بودرة عنوانه)ا) 

 6 ط   1 شارع نيويورك إقامة أنوال 

رقم 11 90000 طنجة املغرب.

السيدة سكينة املود  عنوانه)ا) 

9 شارع نيويورك إقامة أنوال 1 ط 6 

رقم 11 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 9 السيد محمد بودرة عنوانه)ا) 

 6 ط   1 شارع نيويورك إقامة أنوال 

رقم 11 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239069.

561I

امغار ععد الغافور

NIBAOUI CLEANING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

امغار ععد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

NIBAOUI CLEANING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

بن طفيل رقم 20 تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21941

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مروة  نيعاوي   )ة)   تفويت السيد 

 100 حصة اجتماعية من أصل   33
نيعاوي   )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

غادة بتاريخ 24 فبراير 2021.



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5780

شمس  ملكني  )ة)  السيد  تفويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل   33
نيعاوي   )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

غادة بتاريخ 24 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0404.

562I

sacompta sarl au

BAHOURAMANE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

 BAHOURAMANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

بالل قصابي  ميسور 33250 بوملا  

ميسور.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 يناير   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BAHOURAMANE الشريك الوحيد

 100.000 SARL AU  معلغ رأسمالها 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

 33250 ميسور  قصابي   بالل  ايت 

التوقف   : ل  نتيجة  ميسور  بوملا  

النهائي لنشاط الشركة .

و حدد مقر التصفية ب دوار ايت 

بوملا     33250 ميسور  بالل قصابي  

ميسور. 

و عي :

و  باحو  البالي   ععد  السيد)ة) 

الخضراء  املسيرة  حي  عنوانه)ا) 

ميسور  بوملا    33250 ميسور 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

املسيرة الخضراء ميسور
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 38/2021.
563I

Auditranis sarl-au

 STE AIT ATAB DE
CONSTRUCTION-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
 STE AIT ATAB DE

CONSTRUCTION-SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 121 نصر 3 مكنا1  - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52393
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
AIT ATAB DE CONSTRUCTION-

.SARL
يحدد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-اإلنباش  في:  االجتماعي  الغرض 
املختلفة-التجارة- البقاري-االشغال 
واالستيراد-شراء-بيع  التصدير 
البمارات،  بناء  البقارية،  امللكية 
النجارة بجميع املواد وأدوات العناء، 
ترصيص، كهرباء، استغالل املقالع. 

وبصفة عامة كل البمليات املالية 
واملنقولة  والبقارية،  والتجارية 
املرتعطة بصفة معاشرة أو غير معاشرة 

باملوضوع املذكور أعاله.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 50000  - 3 مكنا1   121 نصر  رقم 

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : مريم  القرطاوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   : مروا   القرطاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة القرطاوي مريم عنوانه)ا) 
 50000  1 ملصلى  تجزئة   19 رقم 

مكنا1 املغرب.
السيد القرطاوي مروا  عنوانه)ا) 
 50000 تواركة   2 صحراء   114 رقم 

مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القرطاوي مروا  عنوانه)ا) 
 50000 تواركة   2 صحراء   114 رقم 

مكنا1 املغرب
السيد القرطاوي محمد عنوانه)ا) 
 50000 تواركة   2 صحراء   114 رقم 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 911.

565I

INNOVCUBATOR SARL

COSLAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2290 وكالة البيو  
املدينة، 10000، البيو  املغرب
COSLAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 
1 بلوك D رقم 51 - 10000 البيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSLAY

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع،  انواع  جميع  وتصدير 

التبليب والتغليف، النقل، االشغال 

والخدمات املختلفة، التجارة البامة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 10000  -  51 D رقم  بلوك   1 الوكالة 

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : بالبوني  السبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : البلوي  حمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    : السيد عادل برجي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : سويدي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سويدي  احمد  السيد 

ععد  شارع   101 تجزئة  القد1  حي 
البيو    10000 40 هللا بن عمر رقم 

املغرب.
السيد عادل برجي عنوانه)ا) رقم 

412 بلوك د مدينة الوحدة  10000 

البيو  املغرب.
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السيد حمادي البلوي عنوانه)ا) 
 02 الوحدة  حي   59 رقم   24 زنقة 

10000 البيو  املغرب.
السيد السبيد بالبوني عنوانه)ا) 
02 حي الوحدة  شارع ابو حنيفة رقم 

02 10000 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سويدي  احمد  السيد 
ععد  شارع   101 تجزئة  القد1  حي 
البيو    10000 40 هللا بن عمر رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
16 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 501/2021.
566I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

DAME AZIZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة ععد الرحما  ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
DAME AZIZA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق كاب 
اسعارطيل رقم 195 فيال لال عزيزة 

الطابق األر�سي املكتب رقم 1 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DAME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AZIZA
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستغالل دور الضيافة.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
لال  فيال   195 رقم  اسعارطيل  كاب 
 1 عزيزة الطابق األر�سي املكتب رقم 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : امعارك محصو   السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امعارك محصو  عنوانه)ا) 
طنجة   90000 طريق كاب اسعارطل 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سليمة بوصليح عنوانه)ا) 

جليز 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239510.

561I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ميد سانتري ماروك
إعال  متبدد القرارات

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخاز  الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

ميد سانتري ماروك »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الدار 
البرايش جماعة  الكائنة بدوار 

أوناغة إقليم الصويرة  - 44000 
الصويرة  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5381
البام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   16 في  املؤرخ  االستثنائي 
تم اتخاذ القرارات التالية:   2021

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
أي  حصة   500 تفويت  مايلي: 
الحصص  مجموع  من   50% نسعة 
التقال   عزيز  السيد  يمتلكها  التي 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
لفائدة السيدة    ،  LS803103 رقم 
الحاملة   ، بيردسلي  شيرير  بروك 
548449168    : لجواز السفر رقم 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 
دات مسؤولية  من شركة  للشركة 
الى  وحيد  شريك  دات  محدودة 

شركة دات مسؤوليةمحدودة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
بروك   : السيدة  تبيي   مايلي: 

للشركة  مسيرة  بيردسلي  شيرير 
ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
بيع  نشاط  إضافة  مايلي:  على 

التقليدية املنتوجات 
تبديل  تم  لذلك  وتعبا 
األسا�سي  النظام  مقتضيات 

لتالية:  ا
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 
دات مسؤولية  من شركة  للشركة 
الى  وحيد  شريك  دات  محدودة 

شركة دات مسؤوليةمحدودة
ينص  الذي   :3 رقم  بند 
بيع  نشاط  إضافة  مايلي:  على 

التقليدية املنتوجات 
ينص  الذي   :1 و   6 رقم  بند 
أي  حصة   500 تفويت  مايلي:  على 
الحصص  مجموع  من   50% نسعة 
التقال   عزيز  السيد  يمتلكها  التي 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
لفائدة السيدة    ،  LS803103 رقم 

الحاملة   ، بيردسلي  شيرير  بروك 
548449168    : لجواز السفر رقم 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
بروك شيرير   : تبيي  السيدة  مايلي: 

بيردسلي مسيرة للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 16.
568I

JIHA FIDUCIAIRE

V-STAFF-H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
V-STAFF-H »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: املكتب 
رقم 02 الطابق االول االبمارة 

رقم 59 شارع الدارالعيضاء الحي 
املحمدي - 80080 أكادير املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41911
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تقرر   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: غير محددة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98505.
569I

EUROMED COMPTA-SARL

 AIRPORT MONEY CENTER
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
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 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AIRPORT MONEY CENTER
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 209 
محاميد 3مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AIRPORT MONEY CENTER

.SARLAU
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالية.
عنوا  املقر االجتماعي : محل 209 
مراكش   40000  - 3مراكش  محاميد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : انما1  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انما1  احمد  السيد 
اسكجور تجزئة مبطي هللا رقم 2416 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انما1  احمد  السيد 
اسكجور تجزئة مبطي هللا رقم 2416 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121065.

510I

bemultico  بيمولتيكو

SUPER PIECE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتو  

املبركة -مكنا1 ، 50060، مكنا1 
مكنا1

SUPER PIECE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 02 
في الرقم 35 شارع الجيش امللكي 

املدينة الجديدة مكنا1 - 50000 
مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SUPER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PIECE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

الغيار
االستراد و التصدير 

كراء االليات.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
35 شارع الجيش امللكي  في الرقم   02
 50000  - مكنا1  الجديدة  املدينة 

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 800.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.000   : اتخيا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اتخيا عنوانه)ا) رقم 

48 تجزئة حفيظة مرجا  02 مكنا1 

50000 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اتخيا عنوانه)ا) رقم 

48 تجزئة حفيظة مرجا  02 مكنا1 

50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1048.

512I

FACE FIDUCIAIRE

PARF EMERAUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

العيضاء املغرب

PARF EMERAUDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

ابن النفيس زاوية زنقة احمد 

املجاطي حي املباريف - 20000 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PARF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EMERAUDE

بائع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

البطور.
زنقة   49  : عنوا  املقر االجتماعي 

ابن النفيس زاوية زنقة احمد املجاطي 

الدارالعيضاء   20000  - حي املباريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوفي سبيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سبيد  بوفي  السيد 
عي    51 رقم   10 ديار الجديدة زنقة 

الشق العيضاء 20000 الدارالعيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سبيد  بوفي  السيد 
عي    51 رقم   10 ديار الجديدة زنقة 

الشق العيضاء 20000 الدارالعيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

513I

JIHA FIDUCIAIRE

V-STAFF-H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
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V-STAFF-H شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 02 الطابق االول االبمارة 

رقم 59 شارع الدارالعيضاء الحي 
املحمدي  - 80080 أكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41911

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يناير 2021 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االول  الطابق   02 رقم  »املكتب  من 
59 شارع الدارالعيضاء  االبمارة رقم 
أكادير   80080  - املحمدي   الحي 
الطابق   06 »الشقة رقم  إلى  املغرب« 
حي  أ  قطاع  غاندي  شارع  الثاني 

القد1  - 80080 أكادير  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98505.
514I

assilaya trans

ASSILAYA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

assilaya trans
شارع الزرقطوني طنجة، 90000، 

طنجة املغرب
ASSILAYA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني عمارة 32 رقم 29 

الطابق 1  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSILAYA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للعضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الزرقطوني عمارة 32 رقم 29 الطابق 

1  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العورش ععد النبي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النبي  ععد  العورش  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العنك الشببي شارع 

15 رقم 14 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

النبي  ععد  العورش  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العنك الشببي شارع 

15 رقم 14 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1395.

515I

نورثر  اكسبر1

نورثرن اكسبريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نورثر  اكسبر1

23  طنجة  حسن بن وزا  عمارة 

طنجة،    23 بن وزا  عمارة  حسن 

TANGER ،90000 املغرب

ذات  شركة  اكسبريس  نورثر  

املسؤولية املحدودة

اإلجتماعي حسن  مقرها  وعنوا  

طنجة     2  3 بن وزا  اقامة  

   2  3 حسن بن وزا  اقامة  

طنجة TANGER 90000  املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نورثر  

اكسبريس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع

الدولية والوطنية.

عنوا  املقر االجتماعي : حسن بن 

طنجة     2  3 وزا  اقامة  

   2  3 حسن بن وزا  اقامة  

طنجة TANGER 90000  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  بوطربوش  السيد 

الفا   حساني  كومعلكس  عنوانه)ا) 
العيت البتيق عمارة 14رقم11طنجة 

90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  يوجل  السيد 

الطعق2  رقم218  سليما  لوتسما 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1129.

516I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE AUTO ECOLE ABOU
SOHAIB SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU

مركز كماسة شيشاوة ، 40000، 

مراكش املغرب

 STE AUTO ECOLE ABOU

SOHAIB SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بن السعع االوداية مراكش  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AUTO ECOLE ABOU SOHAIB

.SARL AU

تبليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة .

عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 

بن السعع االوداية مراكش  - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : االمي    محمد  بجك  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

االمي    محمد  بجك  السيد 
االوداية  عكيل  دواراوالد  عنوانه)ا) 

مراكش  40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االمي   محمد  بجك  السيد 
االوداية  عكيل  دواراوالد  عنوانه)ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120452.

518I

CHAOUER CONSEIL

BMG DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

BMG DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الورود عدنا  ا رقم 22 - 90000 

طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BMG  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد والبقاقير املتبلقة بالترصيص 

والسخانات 
انتاج وتسويق مواد العناء

الصعاغات  وتوزيع  صناعة 
والدهو 

تجارة وتسويق جميع املواد.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 90000  -  22 رقم  ا  عدنا   الورود 

طنجة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : السيد ابن سبيد محمد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابن سبيد محمد عنوانه)ا) 
تجزئة العنك الشببي زنقة النور رقم 
186 90000 طنجة اململكة املغربية.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن سبيد محمد عنوانه)ا) 
تجزئة العنك الشببي زنقة النور رقم 

186 90000 طنجة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239831.
519I

JEM MAROC

JEM MAROC
إعال  متبدد القرارات

JEM MAROC
25 شارع يوسف ابن تاشفي ، 

إقامة ابن بطوطة، الطابق الثاني، 
املحل رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

املغرب
JEM MAROC  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 25 شارع 
يوسف ابن تاشفي  إقامة ابن 

بطوطة الطابق الثاني املحل رقم 
ب2-02 - 90000 طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90589

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   10 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قعول استقالة السيد نبيل واجد من 

الشركة  لفرع  منصعه كمسير وحيد 

موالي  شارع  بمارتيل،  املتواجد 

بالسجل  واملسجل   ،8 رقم  الحسن 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوا  

26643، مع منحه شهادة  تحت رقم 

إبراء الذمة من أجل فترة تسييره.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد محمد محصو ، مغربي 

املجمع  بطنجة،  الساكن  الجنسية، 

الحسني، كمسير وحيد لفرع الشركة 

موالي  شارع  بمارتيل،  املتواجد 

بالسجل  واملسجل   ،8 رقم  الحسن 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوا  

غير  ملدة  وذلك   ،26643 رقم  تحت 

يلزم فرع الشركة في جميع  محدودة. 

الوحيد  املسير  بتوقيع  مبامالته 

السيد محمد محصو .

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
من القانو    »5« تحيي  املادة  مايلي: 

األسا�سي للشركة. 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :5 رقم  بند 

املتواجد  الشركة  فرع  يسير  مايلي: 

رقم  الحسن  موالي  شارع  بمارتيل، 
التجاري  بالسجل  واملسجل   ،8

تحت  بتطوا   االبتدائية  باملحكمة 
رقم 26643، من طرف السيد محمد 

الوحيد  املسير  بصفته  محصو  

يلزم  للفرع وذلك ملدة غير محدودة. 

الوحيد  املسير  بإمضاء  الشركة  فرع 

السيد محمد محصو .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0316.

580I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

IMRANE BRANDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

IMRANE BRANDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

الروداني زنقة ععد هللا الهعطي إقامة 

القد1 رقم 34، طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMRANE BRANDS

غرض الشركة بإيجاز : - 

أعمال العناء والتطوير املختلفة

الداخلية  األعمال  جميع   -

وأغطية  دها   )سعاكة،  والخارجية 

حائط، كهرباء، بناء، تجصيص)

الداخلية،  التجهيزات   -

النجارة، صيانة املساحات الخضراء، 

أغطية األرضيات الصلعة  الحواجز، 

واملرنة

من  الواجهات  أعمال   -

للصدأ  املقاوم  والفوالذ  األلومنيوم 

والنجارة  الحديدية
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املنشئات  تشطيب   -

والتنظيف الصناعي

واملنتجات  املواد  استيراد   -

املتبلقة بالنشاط

ومستلزمات  عقاقير  متجر   -

العناء

واإلدارة  الشركة  مشاركة   -

الشركات  جميع  في  الوسائل  بكافة 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 

سيتم إنشاؤها والتي قد تكو  مرتعطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الروداني زنقة ععد هللا الهعطي إقامة 

 90000  - طنجة   ،34 رقم  القد1 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحمي  نبيل :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  الحمي   السيد 

طابق   1 الزهور  اقامة  بورطو  زنقة 

10 شقة  118 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  الحمي   السيد 

طابق   1 الزهور  اقامة  بورطو  زنقة 

10 شقة  118 طنجة 90000 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1921.

581I

Annonce BO

ZARAFA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZERRAD CONSULTANTS

 24RUE OMAR SLAOUI 3EME

 ETAGE BUREAU N 14 MERS

 SULTAN ، 20000، Casablanca

Maroc

ZARAFA CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 111 زنقة 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

رقم 2 مباريف الدار العيضاء - 

20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZARAFA CONSEIL

االرشاد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب الصغار والكعار على  التربوي، 

التواصل ،

بالشركات  الندوات  تنشيط 

واملدار1 والجامبات.

 111  : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق  زنقة ابن منير اقامة الزرقاء 

االول رقم 2 مباريف الدار العيضاء - 

20000 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ععلة اكرام :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكرام  ععلة  السيدة 
12 سيدي ععد  تجزئة باي انفا رقم 
الرحما  الدار العيضاء 20000 الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اكرام  ععلة  السيدة 
12 سيدي ععد  تجزئة باي انفا رقم 
الرحما  الدار العيضاء 20000 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161831.

582I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

LIGHT FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
LIGHT FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 ANGLE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 COMMISSAIRE LADEUIL ET
 L’AKAD RES JOYAU ANFA
 BOURGOGNE  - 20000
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.233259
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 EL MEHDI )ة)  السيد  تفويت 

 BEL BACHA JAWHARI 1.000

 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

 SAID )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فبراير   04 بتاريخ   MABDOUR

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ العيضاء   بالدار   التجارية 

 01 مار1 2021 تحت رقم 161961.

583I

M&T HOLDING

ام اند ت هولدنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&T HOLDING

 RUE URUGUAY RDC 1

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

ام اند ت هولدنغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

اروغواي الطابق السفلي - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ام اند   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ت هولدنغ.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.

شارع   1  : عنوا  املقر االجتماعي 

 90000  - السفلي  الطابق  اروغواي 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محسن بولبيش التيجاني 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن بولبيش التيجاني 

 1 رقم  االروغواي  شارع  عنوانه)ا) 

املصلى 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن بولبيش التيجاني 

 1 رقم  االروغواي  شارع  عنوانه)ا) 

املصلى 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 02212211041.

584I

CHARIBA EXPERTISE

BK CERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHARIBA EXPERTISE

ملتقى زنقة املرابطي  وزنقة 

العخاري، إقامة العغدادي، الطابق 

 Oujda ،60000 ، الخامس، وجدة

Maroc

BK CERAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الساد1 حي الليمو  رقم 11 

تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERAM
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات السيراميك.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 11 محمد الساد1 حي الليمو  رقم 

تازة - 35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
كيرا    ابن  اللطيف  ععد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كيرا    ابن  اللطيف  ععد  السيد 
عنوانه)ا) 13 زنقة نواكشوط زهور 1 

فا1 30001 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كيرا    ابن  اللطيف  ععد  السيد 
عنوانه)ا) 13 زنقة نواكشوط زهور 1 

فا1 30001 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 222.
585I

BCF CONSEIL

STE EL.J IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 204
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

 STE EL.J IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

 LOT AL وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 MANSOUR IMMB GH 133

 APP N°13 MOHAMMEDIA

 CASABLANCA - 28810

.MOHAMMEDIA MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21069

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE EL.J IMPORT الشريك الوحيد

EXPORT  معلغ رأسمالها 10.000,00 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

 LOT AL MANSOUR IMMB GH

 133 APP N°13 MOHAMMEDIA

 CASABLANCA - 28810

نتيجة   MOHAMMEDIA MAROC

 CHIFFRE D’AFFAIRE NUL  : ل 

. DEPUIS LA CREATION

 LOT ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 AL MANSOUR IMMB GH 133

 APP N°13 MOHAMMEDIA

 CASABLANCA - 28810

 .MOHAMMEDIA MAROC

و عي :

و  األحمر  جواد   السيد)ة) 

 41 رقم   4 اقامة  مدينتي  عنوانه)ا) 

الدار   20620 برنو�سي    11 تجزئة 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 21 يناير 

2021 تحت رقم 199.

586I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

STRUCTURA ASSOCIATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 STRUCTURA ASSOCIATES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ممر ععد 

القادر التهامي اقامة 3 الرقم 29 سال 

الجديدة - 111100 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33043

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRUCTURA ASSOCIATES

-مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتدريب  والهندسة  الدراسات 

املتنوع

-الهندسة املدنية وأعمال متنوعة

: ممر ععد  عنوا  املقر االجتماعي 

القادر التهامي اقامة 3 الرقم 29 سال 

الجديدة - 111100 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : وصيري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 33.400 درهم للحصة .

 333   : السيد الحدين ععد االله 

حصة بقيمة 33.300 درهم للحصة .

السيد طارق البهلولي :  333 حصة 

بقيمة 33.300 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -
:السيد  الشركاء  ومواطن  وصفات 
ععد  ممر  عنوانه)ا)  وصيري  محمد 
29 سال  3 الرقم  القدر التهامي اقامة 

الجديدة 111100 سال املغرب.
االله  ععد  الحدين  السيد 
 25020 االمل   حي   853 عنوانه)ا) 

خريعكة املغرب.
عنوانه)ا)  البهلولي  طارق  السيد 
اقامة املنظر الجميل 3 عمارة 3 شقة 
6 سال الجديدة 111100 سال املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وصيري  محمد  السيد 
ممر ععد القدر التهامي اقامة 3 الرقم 
سال   111100 الجديدة  سال   29

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 36041.
581I

STE DAY FINANCE

AGRO GREEN NATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 
الفقيه بن صالح املغرب

AGRO GREEN NATURE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 
سوق السبت مركز االستثمار 

الفالحي 504 نزهة 1 الفقيه بن 
صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4363

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنداود جبفر  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

دجنبر   19 بتاريخ  النعاوي  الزهواني 
.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

01 دجنبر 2020 تحت رقم 359.
588I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

SAHARA TRAVAUX ACTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 
البيو  املغرب

  SAHARA TRAVAUX ACTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  بشارع 11 
رقم 55 خط الرملة 01 البيو   - 

10000 البيو  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23663

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
علوة بوسبيد  )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اجتماعية من أصل 800 
بوعالم   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

محمد بتاريخ 11 فبراير 2021.
علوة بوسبيد  )ة)  تفويت السيد 
300 حصة اجتماعية من أصل 800 
البكري   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

معاركة  بتاريخ 11 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
16 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 499/21.
589I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZYZ NGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE ZYZ NGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوا  مقرها االجتماعي 
قصرالقصعة القديمة الشرفاء 

مدغرة الراشيدية - 52000 
الراشيدية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 فبراير 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 102.
591I

fiscanet

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
ZRARDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiscanet
 residence al badr imm 39
 n 3 ain sebaa casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
ZRARDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : جماعة 
القروية زراردة دائرة تاهلة تازة - 

35402  تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2020 غشت   25 في  املؤرخ 
 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX حل 

مسؤولية  ذات  شركة   ZRARDA
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   10.000 رأسمالها 
القروية  جماعة  اإلجتماعي  مقرها 
زراردة دائرة تاهلة تازة - 35402  تازة 

املغرب نتيجة السعاب مالية.
و عي :

  HASSANE السيد)ة) 
جماعة  عنوانه)ا)  و   KMICHOU
 35402 القروية زراردة دائرة تاهلة  

تازة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
وفي جماعة   2020 غشت   25 بتاريخ 
 - تازة  تاهلة  دائرة  زراردة  القروية 

35402 تازة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 114.
592I

ائتمانية أكيدي

 ENGINEERING
STRUCTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
حمرية مكنا1 ، 50000، مكنا1 

املغرب
 ENGINEERING STRUCTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
إ 122 الشقة 15 الطابق الثالث 
رياض توالل ، مكنا1. - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52421
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING STRUCTURES

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاول   – املدنية  الهندسة  دراسات 

أشغال  مقاول  والبمارات–  املعاني 

الصرف الصحي واملياه والطرقات..

عمارة إ   : عنوا  املقر االجتماعي 

122 الشقة 15 الطابق الثالث رياض 

مكنا1   50000  - مكنا1.   ، توالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععدالقادر لقويسمي  :  35 

حصة بقيمة 900 درهم للحصة .

السيد محمد اكبعو   :  55 حصة 

بقيمة 900 درهم للحصة .

 10   : االله جعوري  السيد ععد 

حصة بقيمة 900 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لقويسمي   ععدالقادر  السيد 

عنوانه)ا) 149 تجزئة الحديقة توالل 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.

عنوانه)ا)  السيد محمد اكبعو   

853 تجزئة املنصور مكنا1 50000 

مكنا1 املغرب.

جعوري  االله  ععد  السيد 

عنوانه)ا) عمارة ب 15 شقة 4 تجزئة  

مكنا1   50000 مكنا1  املنصور 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لقويسمي  ععدالقادر  السيد 

عنوانه)ا) 149 تجزئة الحديقة توالل 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 52421.

594I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STZ ZYZ NGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STZ ZYZ NGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

قصرالقصعة القديمة الشرفاء 

مدغرة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) سليما   عزيز  تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50

حصة لفائدة  السيد )ة) احمد معيد 

بتاريخ 19 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 102.

595I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

NADA BIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

NADA BIH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER GOUGHARD AIT

OURIR 42050 - 40000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105809

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 NADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BIH

تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة .

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 QUARTIER GOUGHARD AIT

مراكش   OURIR 42050 - 40000

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد االهادي الناظر :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ععد االهادي الناظر : 100 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الناظر  االهادي  ععد  السيد 

عنوانه)ا) ايت اورير 40000 مراكش 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الناظر  االهادي  ععد  السيد 

عنوانه)ا) ايت اورير 40000 مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

21 غشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 115003.

596I

STE  FIDU  WHITE

ASCT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

ASCT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 1390 

زنقة الفالحة حي التقدم  - 65800 

تاوريرت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.191

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 

ASCT شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد معلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوا   درهم   50.000

حي  الفالحة  زنقة   1390 اإلجتماعي 

املغرب  تاوريرت   65800  - التقدم  

نتيجة لبدم تحقق الهدف االجتماعي 

و عي :

و  غوزالي  جلول   السيد)ة) 

حي  الفالحة  زنقة   1390 عنوانه)ا) 

املغرب  تاوريرت   65800 التقدم  

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 1390 وفي   2021 فبراير   18 بتاريخ 

 65800  - زنقة الفالحة حي التقدم  

تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 40/2021.

591I
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ARKAM WA HISSABAT

MENTALIST CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقامة طه ، 20000، 

الدار العيضاء املغرب

MENTALIST CLUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

سعة اقامة رامي املكتب رقم 8 - 

20000 الدارالعيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2011 يناير   04 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MENTALIST الوحيد  الشريك 

 100.000 رأسمالها  معلغ    CLUB

 1 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

 8 زنقة سعة اقامة رامي املكتب رقم 

- 20000 الدارالعيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق االهداف املسطرة.

زنقة   1 و حدد مقر التصفية ب 

 -  8 رقم  املكتب  رامي  اقامة  سعة 

20000 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

شنات ابراهيم   السيد)ة) 

بزيي   34500 زنقة نسا   و عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  فرنسا  منعليي   34500

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2011 تحت رقم 621090.

598I

CORPOCONSULT SARL

RAL UNIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL

 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

RAL UNIVERS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  زنقة 

10 شارع لبرتي الطابق 3 رقم 5 

)1/و/1 ا الهعة )الدار العيضاء - 

20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RAL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS SARL AU

: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

التقنية للشركات وخدمات التسويق.
 10 عنوا  املقر االجتماعي :  زنقة 
شارع لبرتي الطابق 3 رقم 5 )1/و/1 

ا الهعة )الدار العيضاء - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة رانية األحمدي البرو�سي   

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة رانية األحمدي البرو�سي   

 52 تجزئة الغندوري رقم  عنوانه)ا) 

زنقة عي  الزيتو  السوي�سي الرباط 

10110 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رانية األحمدي البرو�سي   

 52 تجزئة الغندوري رقم  عنوانه)ا) 

زنقة عي  الزيتو  السوي�سي الرباط 

10110 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161136.

599I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MEDIAFINANCE

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

مــــيد يـــا  فيـــنـــنس

MEDIAFINANCE

شــر كــة  مسا هــمة ذ ا ت  لجـنة  مــد 

ير يــة  و مــجـلـــس  الــر قـا بــة ر أ سما لها 

206.403.300 د ر هم

مقر ها اال جتما عي  :  الــدار ا لعـيـضا 

ء ـ  21 ، شــا رع مـــو ال ي يـــو ســف

السجل التجاري : الدار العيضاء رقم 

14959

تغـــييــــر اإلسم  ا إلجتما عــــي

 1. إ     الجمع  البام  غـيرالبا دي 

قرر    2021 يناير   15 املنبقـد بتاريخ 

تغيـيـر اإل ســم  اإل جـتمـاعـي  كا لتا لـــي  

 » BCP SECURITIES SERVICES « :

و بـمـقـتـضا ه   ثم   تـغـيــيـر الفصـل 

2   من  القا نو    األ سا �سي للشر كة .

ثم  اإل يد اع  القا نوني لـدى   .2

با لـدارالعيضاء،   التجارية   املحكمة  

تحـــت      2021 فاتــح مـار1  بتا ر يخ  

عـــد د  161895.
مقتطـــف  من  أ جـــل  ا إل شهـــا ر

600I

F.B.A.K GESTION SARL

 RHAMNA AROMES ET

SAVEUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزرا  اقامة الشبيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 RHAMNA AROMES ET SAVEUR

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BD وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 BIR ANZARANE RESIDENCE

 CHAIBI APPT 1 BEN GUERIR

43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 RHAMNA AROMES ET SAVEUR

.SARL AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع التوابل.
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 BD BIR  : عنوا  املقر االجتماعي 

 ANZARANE RESIDENCE CHAIBI

APPT 1 BEN GUERIR 43150 ابن 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جميلي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جميلي  محمد  السيد 

القاعدة البسكرية  43150 ابن جرير 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جميلي  محمد  السيد 

القاعدة البسكرية  43150 ابن جرير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 94.

601I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

BIL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BIL CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 IMMEUBLE ROMANDIE A

 ANGLE BD BIR ANZARANE ET

 RUE DE LIBYE APPARTEMENT

 92, 7EME ETAGE   - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81911

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SORAYA )ة)  السيد  تفويت 
 WASSILA MOSTEFA KARA EP
IBRAHIMI  1.400 حصة اجتماعية 
لفائدة   حصة   1.400 أصل  من 
 SAID MABDOUR )ة)  السيد 

بتاريخ 04 فبراير 2021.
 CHANTAL )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   SARIE 600
السيد  لفائدة   حصة   600 أصل 
 04 بتاريخ   SAID MABDOUR )ة) 

.2021 فبراير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  التجارية بالدار العيضاء  

مار1 2021 تحت رقم 161968.
602I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAFIR HOTELS
إعال  متبدد القرارات

MOUSSAFIR HOTELS  
شركة  مجهو لة ا إل سم  

ر أ سما لها    193.000.000د ر هـــم
مقر ها اال جتما عي : الد ا ر العيضاء 
ـ  كولي   II – طريق نواصر سيدي 

مبروف
السجل التجاري الدارالعيضاء : 

رقم 135865
الــز يــا د ة  فــي  ر أ 1  الــما ل إلــى 

253.000.000  درهم
غير   م   البا  الجمع   إ      (1
 11 يخ  ر  بتا  املنبقد   البادي 
املال  رأ1  رفع  قـرر  نوقمبر2020  
لى  إ  درهم   193.000.000 من 
253.000.000 درهم وذلك بإصدار 
 100 سهـم جد يد بقيمة   600.000
إكتتابها  يتم  حيث  للسهم   درهم 
بمقاصة  درهم   40.000.000 بمعلغ 
الشركة  على  مستحقة  ديو   مع 
كـشف الحسا بــا  يظهـر ذ لـك   كمـا  
طــر ف  مــن    عليه   املصا دق   ت  
و كذا  املدير البام   السيد الرئيس  

من طـرف مدققي الـحسابات  وبمعلغ 

20.000.000 درهم  نقــدا .

الرئيس   السـيـد  أصدر   (2

ب  اإلكـتتا  بتصريح  الـبام  املديـر 

واملـقـاصة و الدفع  بتا ريخ 31 ديسمبر 

2020  ضـمت إ ليه ال ئحة  املكتتعي  

و كـشف الحسا بــا ت  وشـهادة  إ يداع  

معـلغ  اإلكتتـا ب.
ري   ا  د  اإل  املجلـس  إ      (3

 2020 ديسمبر   31 بتاريخ  املنبقد  

قــد:

عـا ين اإل كتتا ب و التسديد   -

600.000  سهم  جديد  لـ   الشا مل  

 40.000.000 بمعلغ  تحريرها  ويثم 

مستحقة  ديو   مع  بمقاصة  درهم 

20.000.000  د  على الشركة وبمعلغ 

رهم يدفع نــقــدا ،

النها ئي   اإل نجا ز  يـن   عــا   -

للز يا د ة في الرأ 1 املا ل إ لى معلـغ  

ين   عـا  كما  رهم  د   253.000.000

تـغـيــيـر الفصل 6  من  الــقا نو  األ سـا 

�سي للـشر كـة املتبلق برأ1 املال .

الـقــانــوني لـد  اإليــداع   ثـم    (4

ى املــحـكمة  التجارية  با لـدارالـعيــضـاء 

تــحـت    2021 فاتــح مــار1  بتا ريخ     ،

عـدد 161896.
مقتطف  من  أ جل  اال شها ر

603I

FO CONSULTUNG SARL AU

SERD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

SERD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

اللة هنو شارع لكزا الرباط - 10030 

الرباط  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.86161

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 دجنبر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»10 زنقة اللة هنو شارع لكزا الرباط - 

10030 الرباط  املغرب« إلى »الضفة 

اليسرى مرينا ابي رقراق رابا الرباط - 

10020 الرباط   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم 3383.

604I

afayad groupe

 RAHAL HALLAJI
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

 RAHAL HALLAJI

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 40 حي 

هالنة درب بوطويل مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111115

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RAHAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 HALLAJI CONSTRUCTION SARL

.AU

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وإنشائية

العناء  مبدات  وبيع  مشتريات 

)تجارة).
 40 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 - مراكش  بوطويل  درب  هالنة  حي 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حالجي  رحال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رحال حالجي عنوانه)ا) حي 
 43153 بن جرير   24 رقم   03 املجد 

بن جرير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رحال حالجي  عنوانه)ا) حي 
 43153 بن جرير   24 رقم   03 املجد 

بن جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121016.

605I

QUIMICOLLE SARRL

QUIMICOLLE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUIMICOLLE SARRL

 RES AL BOUSTANE 2 IMM 1

 MAG 1 BERNOUSSI ، 20500،

casa maroc

 QUIMICOLLE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
البستا  2 عمارة 2 محل 1 

البرنو�سي إقامة البستا  2 عمارة 
2 محل 1 البرنو�سي 20000  الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUIMICOLLE SARL AU
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الكيميائية.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
البستا  2 عمارة 2 محل 1 البرنو�سي 
 1 محل   2 عمارة   2 البستا   إقامة 
العيضاء  الدار    20000 البرنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنجلو   أيمن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنجلو   أيمن  السيد 
إقامة السالم شارع بن تاشفي  عمارة 
العيضاء  الدار  ب  ع  شقة   632 ج 

20000 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنجلو   أيمن  السيد 
قامة السالم شارع بن تاشفي  عمارة 
العيضاء  الدار  ب  ع  شقة   632 ج 

20000 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

606I

cabinet idrissi

 ste AL MOUSTAKILA

 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE ET TRAVAUX

DIVERS
إعال  متبدد القرارات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

 ste AL MOUSTAKILA DE

 PROMOTION IMMOBILIERE

ET TRAVAUX DIVERS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 48 

قطبة الزيتو  شارع بيروت طريق 

ايموزار فا1 - 30000 فا1 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22611

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

البشير ععد  اضافة تبيي  السيدين 

الهادي  ععد  البزيز  ععد  و  الهادي 

كمسيرين جديدين للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من القانو    14 املادة   3 تغيير العند 

االسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 134/021.

601I

CABINET CADRE CONSEIL

EDITH ROSE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

EDITH ROSE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 23 حي 

املحمدي ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 EDITH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ROSE SARL

مقهى   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطبم

- قاعة االلباب.

عنوا  املقر االجتماعي : 1 23 حي 

ورزازات   45000  - املحمدي ورزازات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لبندور  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد لبندور :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5792

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف لبندور عنوانه)ا) 
دوار تمساهلت تزارين زاكورة 41103 

زاكورة املغرب.
عنوانه)ا)  لبندور  رشيد  السيد 
زاكورة   41102 مركز النقوب زاكورة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف لبندور عنوانه)ا) 
دوار تمساهلت تزارين زاكورة 41103 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 18 فبراير 

2021 تحت رقم 130.

608I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AROSAZIZ TANGER
إعال  متبدد القرارات

AROSAZIZ TANGER
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

10.000,00 درهم
في طور رفبه إلى 100.000,00 درهم
املقر االجتماعي:  24، زنقة املصلى، 

طنجة 
السجل التجاري رقم 56689 - 

طنجة
بمقت�سى محضر الجمع البام   1-
بمقر  املنبقد  للشركاء  االستثنائي 
فبراير   19 بتاريخ  بطنجة  الشركة 

2021  تقرر ما يلي : 
- تبيي  السيد اليا1 ابن تاويت، 
التبريف  لعطاقة  الحامل  املغربي، 
 ،K419182  : عدد  تحت  الوطنية 
مسيرا جديدا حسب النظام األسا�سي 
للشركة عوض السيد الوهابي األمي  

املستقيل، ملدة غير محدودة؛
- اإلمضاء االجتماعي؛

من  الشركة  رأسمال  رفع   -
 100.000،00 درهم إلى   10.000،00
درهم مكتتعة و محررة بأكملها نقدا؛

األسا�سي  القانو   تحيي    -
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   2-

بطنجة،  التجارية  املحكمة  ضعط 

عدد  تحت    26/02/2021 بتاريخ 

. 239199
من أجل النشر العيا  

609I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAFIR HOTELS
تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة

MOUSSAFIR HOTELS

شركة  مجهو لة ا إل سم

  ر أ سما لها    193.000.000د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر العيضاء

  كولي   II – طريق نواصر 

سيدي مبروف

السجل التجاري الدارالعيضاء : رقم 

135865

تبيي   ممـثلي  دائمي   جدد 
اإلداري  املجــلــس  ا     (1

2020 قـد  2 نوقمبر  املنبــقــد  بتاريخ  

أخذ ببقد :

الدائم  املمثل  تغيــير   -

للتجاري وفا بنك لدى مجلس اإلدارة 

حيث سيصعح ممثال من طرف السيد  

يوسف الروي�سي ،

تغيــير املمثل الدائم لشركة   -

لدى    »  Accor Gestion Maroc  «

مجلس اإلدارة حيث سيصعح ممثلة 

من طرف السيد  حميد بنطاهر،

الـقــانــوني لـد  اإليــداع   ثـم    (2

ى املــحـكمة  التجارية  با لـدارالـعيــضـاء 

تــحـت    2021 فــاتح  مار1  بتا ريخ     ،

عـدد 161891.

مقتطف  من  أ جل  اال شها ر

610I

STE DOMICILE CONSEIL

STE AGRI TADDART SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

   STE AGRI TADDART SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة رقم 
5 الطابق الثاني على اليمي  ملك 
ايف 2 - 35100 جرسيف املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1125
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 يناير   19 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الدغلي محمد  كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 21 يناير 

2021 تحت رقم 915/2021.

611I

FIDUNIVERSEL

بواب طارق العاملية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

بواب طارق الباملية شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر1 السطا  طابق 1 رقم 3 - 
20100 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

بواب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طارق الباملية.

تجارة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية الزراعية.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 -  3 رقم   1 طابق  السطا   مر1 

20100 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طارق  العواب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : طارق  العواب  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  العواب  السيد 

املنزه تونس 2091 املنزه تونس.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طارق  العواب  السيد 

املنزه تونس 2091 املنزه تونس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168061.

612I

سترال اوديتنغ

ديكورسيو إن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سترال اوديتنغ

305، شارع محمد الخامس 

العيضاء1951، 20110، 

الدارالعيضاء املغرب

ديكورسيو إ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 54، زنقة 

مصطفى املباني الدار العيضاء الدار 

العيضاء الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.86941

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  01 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ  إ    ديكورسيو 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
اإلجتماعي 54، زنقة مصطفى املباني 
الدار  العيضاء  الدار  العيضاء  الدار 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء 

تطوير الشركة.
 ،54 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة مصطفى املباني الدار العيضاء 

20110 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) سبيدة  أوصالح توفيق 
زنقة تابور الوازيس   ،11 و عنوانه)ا) 
املغرب  العيضاء  الدار   20110

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
البقود تعليغ  ومحل  املخابرة   محل 
 ،54  : و الوثائق املتبلقة بالتصفية   

زنقة مصطفى املباني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 159609.

613I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

SAHARA TRAVAUX AC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 
البيو  املغرب

SAHARA TRAVAUX AC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوا  مقرها االجتماعي بشارع 11 
رقم 55 خط الرملة 01 البيو   - 

10000 البيو  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23663

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 499/21.

614I

إئتمانية BKM لإلرشادات

SONDA FORAGE EXPRESSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

 SONDA FORAGE EXPRESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 105  

تجزئة املسيرة   - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONDA FORAGE EXPRESSE

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 105  

ورزازات   45000  - املسيرة    تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت الحاج  ياسي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسي   الحاج   ايت  السيد 

املسيرة    تجزئة    105 رقم  عنوانه)ا) 

45000 ورزازات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ياسي   الحاج   ايت  السيد 

املسيرة  تجزئة    105 رقم  عنوانه)ا) 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 04 فبراير 

2021 تحت رقم 118.

615I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

SAHARA TRAVAUX ACTIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

   SAHARA TRAVAUX ACTIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بشارع 

11 رقم 55 خط الرملة 01 البيو  

بشارع 11 رقم 55 خط الرملة 01 

البيو  10000 البيو  املغرب .

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23663

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 11 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوعالم  محمد  كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 499/21.

616I

BCNG

 STE: FLORAL CURE SARL

A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: FLORAL CURE SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLORAL CURE SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز : اإلستراد و 

التصدير.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم92   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار العيضاء - 20050 الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : رجوح  الدين  نور  السيد 

 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .

 1.000  :  السيد نور الدين رجوح 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين رجوح عنوانه)ا) 
 01 رقم  حي موالي رشيد1ع أنزي64 

شارع سبد بوجمبة العيضاء 20050 

الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين رجوح عنوانه)ا) 
 01 رقم  حي موالي رشيد1ع أنزي64 

شارع سبد بوجمبة العيضاء 20050 

الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 155824.

611I

NIZARNOOR CAR

MERTOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NIZARNOOR CAR

 LOT ZIZ N 120 ER-RICH ،

50000، ER-RICH MAROC

MERTOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT ZIZ وعنوا  مقرها اإلجتماعي

N°120 ER-RICH - 52400 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERTOU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركعات  سحب  أخطاء  استكشاف 

ذات املحركات.

 LOT ZIZ : عنوا  املقر االجتماعي

الريش   N°120 ER-RICH - 52400

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : النصيري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد أمط مرتو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد النصيري عنوانه)ا) 
رقم 06 شارع القد1 الريش 52400 

الريش املغرب.

دبي  عنوانه)ا)  مرتو  أمط  السيد 

البربية  االمارات   84691 ب  ص 

املتحدة 84691 دبي االمارات البربية 

املتحدة.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  التاقي  صعاح  السيدة 

املسيرة  حي  لحروش  زنقة  مكرر   06

الريش 52400 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 53.

618I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MULTI STONE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

MULTI STONE  SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي نجيعة, 

زنقة 88 رقم  11  الطابق  االر�سي  - 

90000  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. STONE  SARL

غرض الشركة بإيجاز : تهدف هده 

: بيع جميع انواع  الشركة أساسا إلى 

العناء .

استراد و تصدير  نقل,  صناعة,   -

مواد العناء  من أنابيب املياه  جميع  

والكهرباء وجميع املنتجات.

- استغالل جميع املقالع حسب 

أنواع مواد  صنع و بيع جميع   -  

طريق  عن  ينتج  ما  جميع  و  العناء 

استغالل املقالع. 

- النقل بجميع أنواعه ملواد العناء.
البمليات  جميع  عامة  بصفة 
و  الصناعية   املالية,  التجارية, 
معاشرة  بصفة  تتبلق  التي  البقارية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أو يمكنه املساهمة 
لحساب  نوع  أي  تحت  النمو  في 

الشركة الخاصة.
عنوا  املقر االجتماعي : حي نجيعة, 
زنقة 88 رقم  11  الطابق  االر�سي  - 

90000  طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
بوحدايد   العاسط   ععد  السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   300   :

للحصة .
 300   : السيد اسماعيل  بوعاللي 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 400   : بوعاللي   مومن  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوحدايد   العاسط   ععد  السيد 
الساد1  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
الثالث رقم   الطابق     1 مركب الهناء 

80 90000 طنجة املغرب.
بوعاللي  اسماعيل   السيد 
شارع  نرجيس   2 برانص  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  36 رقم  سندبا  

املغرب.
عنوانه)ا)  السيد مومن بوعاللي  
برانص 2 نرجيس شارع سندبا  رقم 

36 90000 طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوحدايد   العاسط   ععد  السيد 
الساد1  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
الثالث رقم   الطابق     1 مركب الهناء 

80 90000 طنجة املغرب
بوعاللي  اسماعيل   السيد 
شارع  نرجيس   2 برانص  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  36 رقم  سندبا  

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239550.

619I

CAFIGEC

GREENTOWN KENNEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

GREENTOWN KENNEL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

مر1 السلطا  الشقة 3 الطابق 

1 26 زنقة مر1 السلطا  الشقة 

3 الطابق 1 20100 الدار العيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.416615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) نبيل حيمودا  

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

100 حصة لفائدة  السيد )ة) حمزة 

11 فبراير  الغماري التلمساني بتاريخ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161839.

620I

KAMA SERVICE

STE MALAK KHWILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور املغرب

STE MALAK KHWILI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املساكنة 

بمكتب كاما سرفيس الشقة رقم 

2 إقامة أميرة - 24350 سيدي نور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALAK KHWILI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع.

: املساكنة  عنوا  املقر االجتماعي 

رقم  الشقة  سرفيس  كاما  بمكتب 

سيدي نور   24350  - إقامة أميرة   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد دكير :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد احمد دكير عنوانه)ا) 
عي  الشق   88 رقم   50 األسرة زنقة 

العيضاء 20152 العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد احمد دكير عنوانه)ا) 
عي  الشق   88 رقم   50 األسرة زنقة 

العيضاء 20152 العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 3888.

621I

زكرياء املريني

PRISALYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زكرياء املريني
255 ، شارع محمد الخامس - 
الدارالعيضاء ، 20000، الدار 

العيضاء املغرب
Prisalya شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 
بوركو ، الدار العيضاء 20100 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
488141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Prisalya

يتجلى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غرض الشركة في: 

التكنولوجيا  في  االستشارة 
املبلوماتية

ـاالستشارة في الحماية االلكترونية 
ـاالستشارة في املادة الرقمية

ـ وبصفة عامة، كل البمليات التي 
تتبلق بصفة معاشرة أو غير معاشرة 
لتساهم في تسهيل  بغرض الشركة، 
وتطوير نشاط الشركة وكل تبامالتها

زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 
بوركو ، الدار العيضاء 20100 الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الروصافي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الروصافي عنوانه)ا) 
390 إقامة رياض انفا عمارة ج ط 4 
شارع بوركو  الدار العيضاء   14 ش 

20100 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الروصافي عنوانه)ا) 
390 إقامة رياض انفا عمارة ج ط 4 
شارع بوركو  الدار العيضاء   14 ش 

20100 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
622I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MARTIL INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
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 MARTIL INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16, طريق 
تطوا  إقامة نبيل  الطابق االول  

رقم  4  - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  16 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MARTIL INVEST الوحيد  الشريك 
 100.000 SARL AU  معلغ رأسمالها 
 ,16 درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
الطابق  نبيل   إقامة  تطوا   طريق 
االول  رقم  4  - 90000 طنجة املغرب 

نتيجة ل : قرار الشريك الوحيد .
و حدد مقر التصفية ب 16, زنقة 
90000 طنجة   - تطوا , اقامة نبيل  

املغرب . 
و عي :

و  البسري   رضوا     السيد)ة) 
إقامة  تطوا   طريق   ,16 عنوانه)ا) 
نبيل  الطابق االول  رقم  4   90000 
طنجة  املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
 ,16  : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
الطابق  نبيل   إقامة  تطوا   طريق 

االول  رقم  4 
طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239812.
623I

TASSIHIN

STE MZS RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TASSIHIN
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC
  STE MZS RENT CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 55 حي 
حسن ابن تابت الراشيدية  - 52000 

الراشيدية  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زاهد  موالي   )ة)  السيد  تفويت 
سيدي عمي  1.000 حصة اجتماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 
 22 )ة) مصطفى سيدي عمي  بتاريخ 

فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 101.

624I

MAÏ FA COMPANY SARL AU

 MAÏ FA COMPANY SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAÏ FA COMPANY SARL AU
 RUE LA HAYE N° 2 ، 90020،

TANGER MAROC
 MAÏ FA COMPANY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة الهاي 
رقم 2 - 90020 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MAÏ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FA COMPANY SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

تجارة جميع  والتصدير بصفة عامة. 

وامللحقات  والتجهيزات  املبدات 

واملصنبة  الطعيبية  واللوازم 

بامليدا   املتبلقة  الكيميائية  أو 

الصناعي والغذائي والفالحي واملبدني 

أو الحرفي.

املقاولة من  التجارة بصفة عامة. 

العاطن والتبهد أو املشاركة في جميع 

البمومية  والصفقات  البروض 

باملوضوع  عالقة  لها  التي  والخاصة 

عمليات  جميع  للشركة.  االجتماعي 

الوساطة،  التمثيل،  الدراسة، 

البمولة  و  التسليم  السمسرة، 

املتبلقة بهذه املواضيع. 

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة أو البقارية التي قد ترتعط 

أو  بكل  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 

املذكورة  البمليات  إحدى  ببض 

أعاله والكفيلة بتطوير الشركة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الهاي رقم 2 - 90020 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زكري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكري  محمد  السيد 

طريق الرهراه مجمع القد1 فيال 12 

90040 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زكري  محمد  السيد 

طريق الرهراه مجمع القد1 فيال 12 

90040 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239556.
625I

CAFIGEC

MAROC FRAICHEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MAROC FRAICHEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة ابو سفيا  توري و زنقة ابنو 

كثير رقم 42 مباريف  - 20100 الدار 
العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تازي  الغالي  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   1.000 بواردي 
)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

ر�سى جمال بتاريخ 16 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161838.
626I

STE  FIDU  WHITE

ROOEYA DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC

ROOEYA DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 213 

تجزئة موالي علي الشريف  - 65800 

تاوريرت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.525

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

شركة   ROOEYA DESIGN حل 

معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

تجزئة موالي   213 مقرها اإلجتماعي 

تاوريرت   65800  - الشريف   علي 

الهدف  لبدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتماعي .

و عي :

السيد)ة) اليا1  بن ععد الرحما  

تجزئة موالي علي   213 و عنوانه)ا) 

املغرب  تاوريرت   65800 الشريف  

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 213 وفي   2021 فبراير   09 بتاريخ 

تجزئة موالي علي الشريف  - 65800 

تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 39/2021.

621I

(BUTEC SARL (A.U

TOP TRUST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(BUTEC SARL (A.U

 18RUE AMR IBN AL-ASS, 4ème

 ETAGE N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TOP TRUST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

عمر بن الباص الطابق 4 رقم 14 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRUST

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

مبدات الطعخ.

زنقة   18  : عنوا  املقر االجتماعي 

 14 رقم   4 الطابق  الباص  بن  عمر 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  صالي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  صالي  السيد 

 215 رقم  أ4   عمارة  شركة  اقامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  صالي  السيد 

 215 رقم  أ4   عمارة  شركة  اقامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239303.

628I

FIDUCIAIRE MALIKI

ISMAIL.S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسجد رقم 20 الطابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52000، الرشيدية املغرب

ISMAIL.S شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

محمد القري و عالل بن ععد هللا رقم 

35 الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8961

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مساوي  خالد   )ة)  تفويت السيد 

 100 حصة اجتماعية من أصل   33

التهامي   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مساوي بتاريخ 18 فبراير 2021.

البزيز  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   20 مساوي 

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

فبراير   18 بتاريخ  مساوي  التهامي  

.2021

نجيمة  ياسي    )ة)  تفويت السيد 

 100 حصة اجتماعية من أصل   33

التهامي   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مساوي بتاريخ 18 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 104/2021.

629I

FITARCO

  ELMAHDAOUI

DROGUERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

 ELMAHDAOUI  DROGUERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ودادية 

الخير  الركادة  - 85000 تيزنيت  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELMAHDAOUI  DROGUERIE

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحديد 

بيع البقاقير .

ودادية   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تيزنيت    85000  - الركادة   الخير  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد الكعير املهداوي  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : املهداوي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املهداوي   الكعير  ععد  السيد 
الركادة   الخير  ودادية  عنوانه)ا) 

85000 تيزنيت  املغرب.
السيد محمد املهداوي  عنوانه)ا) 
85000 تيزنيت   ودادية الخير الركادة  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهداوي   الكعير  ععد  السيد 
الركادة   الخير  ودادية  عنوانه)ا) 

85000 تيزنيت  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   03 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 44.

630I

FIDUSAL

MEPRO INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب البربي تمارة ، 12030، تمارة 
املغرب

MEPRO INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 351 
شارع محمد الخامس الطابق األول 

فضاء A/4 روش نوار - 10000 
 الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.312521
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 دجنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الروزي  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   150
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
دجنبر   08 بتاريخ  سيمو  السبيد 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 6850.

631I

ETS COMPTA HOUSE

HAJAL TANOURDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

HAJAL TANOURDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

بن عال تنوردي بومية ميدلت - 

54350 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 HAJAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TANOURDI

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت و  و تنظيم   الحجل-انشاء 

املناسعات.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ايت بن عال تنوردي بومية ميدلت 

54350 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة اموها  ميلودة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اموها  ميلودة عنوانه)ا) 
ملوية بومية ميدلت 54350  ميدلت 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اموها  ميلودة عنوانه)ا) 
54350 ميدلت  ملوية بومية ميدلت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 34.

632I

FIDUSAL

MEPRO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب البربي تمارة ، 12030، تمارة 
املغرب

MEPRO INDUSTRIE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 351 
شارع محمد الخامس الطابق األول 
فضاء A/4 روش نوار - 10000 الدار 

العيضاء املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.312521

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تم تبيي   08 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) سيمو 
لقعول  تعبا  وحيد  كمسير  السبيد 

استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 6850.

633I

smaticomp

  CCF ASSURANCE SOCIETEE
ACTION SIMPLIFIEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

  CCF ASSURANCE SOCIETEE
ACTION SIMPLIFIEE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10ـ12 
شارع فيفي ميرل ورد تراد سنتر 

ليو ، تور أكسجي  69393 ليو  
سيدكس 03  - 69939   ليو   

فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.492639

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
و   CCF ASSURANCE التسمية 
الكائن بالبنوا  151 زنقة أسامة ابن 
زايد الطابق الثاني الحي األيسر   ج 
الدارالعيضاء   20000  - حي املباريف 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

بغ عزيز.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168091.

634I

ALLEN & MCKENZIE

ALLEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEN & MCKENZIE
119، شارع ععد املومن، ط 2 رقم 
18 ، 20340، الدار العيضاء املغرب
ALLEN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119، 

شارع ععد املومن، ط 2 رقم 18 - 

20340 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485149

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ALLEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تحصيل   : بإيجاز  غرض الشركة 

الديو  .

 ،119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  18 رقم   2 ط  املومن،  شارع ععد 

20340 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : احسي   مامو   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   300   : السيد علي دبيت 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احسي   مامو   السيد 

عمارة  نور،  إقامة  الخزامى،  تجزئة 

الدارالعيضاء   20000 1 3 ش  C، ط 

املغرب.

درب  السيد علي دبيت عنوانه)ا) 
 20000  15 رقم   18 زنقة  الشرفاء، 

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احسي   مامو   السيد 

عمارة  نور،  إقامة  الخزامى،  تجزئة 

الدارالعيضاء   20000 1 3 ش  C، ط 

املغرب

درب  السيد علي دبيت عنوانه)ا) 
 20000  15 رقم   18 زنقة  الشرفاء، 

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 160645.

635I

TT COMPTABILITE

SOMBAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SOMBAJ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد رقم 105 سطات - 26102 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOMBAJ

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونجارة الحديد.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 26102  - سطات   105 رقم  املجد 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : محمد  اجا  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بنلمهاني خليد :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  اجا  السيد 
 1 11 عمارة  تجزئة مجمع الخير زنقة 

رقم 1 26102 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  خليد  بنلمهاني  السيد 
حي سيدي ععد الكريم  زنقة تاوريرت 

رقم 5  26102 سطات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اجا  السيد 
 1 11 عمارة  تجزئة مجمع الخير زنقة 

رقم 1 26102 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 104.

636I

FO CONSULTUNG SARL AU

MAGRIMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

MAGRIMOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
أبو بكر الصديق شقة رقم 8 أكدال - 

10090  الرباط  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
149915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGRIMOR

نشاط    : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.

عنوا  املقر االجتماعي : 21 ساحة 

أبو بكر الصديق شقة رقم 8 أكدال - 

10090  الرباط  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مبول  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مبول  هشام  السيد 

التقدم    18 الرقم  الزهور  مجموعة 

10000  الرباط  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مبول  هشام  السيد 

التقدم    18 الرقم  الزهور  مجموعة 

10000  الرباط  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 2184.

631I

إسترليس

 أش إس فونسيي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إسترليس

تجزئة منازل  11 زنقة بشير  لبلج   لو 

لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 مباريف ، 

20340، الدارالعيضاء املغرب

 أش إ1 فونسيي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لال ياقوت تقاطع مصطفى  املباني 

طابق 1 رقم 56 مركز رياض   - 

20520 الدارالعيضاء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

أش    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إ1 فونسيي.

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقاري و اعمال بناء.

61 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

املباني  تقاطع مصطفى   ياقوت  لال 
طابق 1 رقم 56 مركز رياض   - 20520 

الدارالعيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الحسن سجدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن سجدة عنوانه)ا)  

25 شارع محمد الساد1 تجزئة ملي  

 10110 الرباط  السوي�سي  الرياض 

الرباط اململكة املغربية.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن سجدة عنوانه)ا)  

25 شارع محمد الساد1 تجزئة ملي  

 10110 الرباط  السوي�سي  الرياض 

الرباط اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168158.

638I

FITARCO

BORKALOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BORKALOM  شركة

 ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار  اداود 

احيا سيدي بوععدلي  - 85000 

تيزنيت  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BORKALOM

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد .

دوار    : االجتماعي  املقر  عنوا  

اداود احيا سيدي بوععدلي  - 85000 

تيزنيت  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : ابورك   الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسي  ابورك  عنوانه)ا) 

بوععدلي   سيدي  تفرضي   دوار 

85000 تيزنيت  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسي  ابورك  عنوانه)ا) 

بوععدلي   سيدي  تفرضي   دوار 

85000 تيزنيت  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   01 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 01.

639I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

FRIO RAV LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC

 FRIO RAV LOGISTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

األمير مركز NREA الطابق األر�سي 

رقم 13 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FRIO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RAV LOGISTIC
النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  الوطني و الدولي للعضائع- 

و التصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : 183 شارع 
األر�سي  الطابق   NREA مركز  األمير 

رقم 13 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 90 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هدى  اغعالو  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هدى  اغعالو  السيدة 
مسنانة   54 رقم  النزاهة  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رضوا   محمد  العغيل  السيد 
قطاع  مسنانة  حي  عنوانه)ا) 
 54 رقم  النزهة  تجزئة  الفروسية 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2016.

640I

Société TINDRA AGRO -SARL

  Société TINDRA AGRO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Société TINDRA AGRO -SARL
 KARIAT TAMANINE- ZENAGA ،

61000، FIGUIG MAROC
 Société TINDRA AGRO  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 

 KARIATE TAMANINE- ZENAGA-
 FIGUIG - 61000 FIGUIG

MAROC
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2020 يناير   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TINDRA AGRO  SARL

غرض الشركة بإيجاز :   االستثمار 

تسويق  و  الضيبات  وتدبير  الفالحي 

املنتوجات الفالحية.

رقم   18  : عنوا  املقر االجتماعي 

61000 فجيج    18 قرية الثماني        

املغرب  .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ans 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

2.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  ععد  الدين  نور  السيد 

قرية الثماني  فجيج   40 عنوانه رقم 

– ونصيعه 224 حصة؛ 

-السيد الدهبي فاتح عنوانه رقم 

11 شارع سو1 الطيرا  –الرباط- و 

نصيعه 222 حصة؛

ازملاظ  البزيز  ععد  موالي  السيد 

 le boix vieux –chameyrat عنوانه

-19330  فرنسا ونصيعه 222 حصة؛ 

عنوانه  عال   املهدي  -السيد 

سكتور 8 بلوك ه رقم 2 حي الرياض 

–الرباط - و نصيعه 222 حصة؛

عثماني  يوسف  محمد  -السيد 

  APPT 2206 -  REEM عنوانه 

  ISLAND- Mangrovte Place

ابوضبي االمارات البربية املتحدة - و 

نصيعه 222 حصة؛

عنوانه  بناني  اسماعيل  -السيد 
–شمس  الباطي  زنقة عي    24 رقم 
الب�سي الطابق الخامس الشقة رقم 
5 بوركو  –الدار العيضاء- و نصيعه 

222 حصة؛
عنوانها  بلبيد  خديجة  -السيدة 
و  –فجيج-  الثماني   قرية   51 رقم 

نصيعه 222 حصة؛ 
بوترفا1 عنوانه  -السيد ميمو  
 DYSSEVAENGET 4-6900؛   -
   222 ونصيعه  SKJERN-الدانمارك 

حصة
عنوانه  وعريش  محمد  -السيد 
بلوك ه1 رقم 32 الداخلة –اكادير- و 

نصيعه 222 حصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
-السيد الدهبي فاتح عنوانه رقم 

11 شارع سو1 الطيرا  –الرباط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   04 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2020 تحت رقم 90/2020.
641I

FITARCO

MANARA COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

MANARA COMMERCE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

ادالشيكر  الركادة  - 85000 تيزنيت  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANARA COMMERCE

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

85000 تيزنيت    - ادالشيكر  الركادة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم بهيا  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بهيا   ابراهيم  السيد 

 85000 تمديد   تجزئة الحركة2   20

تيزنيت  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بهيا   ابراهيم   السيد 

 85000 تمديد   تجزئة الحركة2   20

تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   01 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 06.

642I

FITARCO

OUMJA WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

OUMJA WORLD  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

دوتوريرت  سيدي بوععدلي  - 85000 
تيزنيت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUMJA WORLD
غرض الشركة بإيجاز : االستيراد .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
دوتوريرت  سيدي بوععدلي  - 85000 

تيزنيت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : اومهايص   السيد جامع 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جامع اومهايص  عنوانه)ا) 
بوععدلي  سيدي  دوتوريرت  دوار 

85000 تيزنيت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جامع اومهايص  عنوانه)ا) 
بوععدلي  سيدي  دوتوريرت  دوار 

85000 تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   01 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت رقم 05.

643I
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FUTURE CONSEIL

SEVEN PILLARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفي  الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
SEVEN PILLARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 ممر 
لال اليقوت زاوية مصطفي املبني 
الرقم 39 الطابق 1 مركز الرياض 
الشقة 6 الدارالعيضاء - 26402  

الدارالعيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.421823

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جيد  ياسي   )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة) ععدالرحيم 

جيد بتاريخ 01 يونيو 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 131036.
645I

smaticomp

 CCF ASSURANCE A
ACTION SIMPLIFIEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 CCF ASSURANCE A ACTION
SIMPLIFIEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 151 زنقة 
أسامة ابن زايد الطابق الثاني الحي 
األيسر   ج حي املباريف - 20000 

الدار العيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.492639
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
و   CCF ASSURANCE التسمية 
الكائن بالبنوا  151 زنقة أسامة ابن 
زايد الطابق الثاني الحي األيسر   ج 
حي املباريف - 20000 الدار العيضاء 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) بغ 

عزيز.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168091.
646I

AMOURI CONSULTING

BM NET
إعال  متبدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
BM NET »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة عي  
السعع الحي الصناعي سيدي براهيم  

- - فا1 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29911

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الرحما   ععد  السيد  بوفاة  االقرار 

البراقي الحسيني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ببض  على  التخلي  على  املصادقة 

حصص الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفويت ببض حصص 

الشركة عن طريق الهعة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على إنضمام شريك جديد 
للشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي للشركة 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تحيي  النظام االسا�سي للشركة

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  النظام  على  املصادقة 

الجديد للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع املقر الرئي�سي للشركة في املكتب 
رقم 5 زنقة عي  السعع حي الصناعية 

دوكارات فا1
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  نقدية  مساهمة  تقديم  تم 
بمعلغ 10000 درهم أسهم بها الشركاء 
 FLOQUET األتية أسماؤهم :  شركة
السيد   MOTOR INDUSTRIE
محمد البراقي الحسيني السيد ععد 
الرحما  الحسيني إبن السيد محمد 

البراقي الحسيني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 9421.
641I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE BAHIJ ALFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23550، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

STE BAHIJ ALFA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 1ERE وعنوا  مقرها االجتماعي
 ETAGE HAY EL HASSANIA LOT
 N 228 BLOC 2 SOUK SEBT -
.23550 SOUK SEBT MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3661

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 يونيو   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

.NÉGOCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

26 يونيو 2020 تحت رقم 91/2020.

648I

y.o.r.comptabilite

STE EPOKE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

STE EPOKE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 JNANE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 LAHRICHI RUE 10 N° 4 AIN

NOKBI FES - 30000 فا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51561

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهماني  مراد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) فؤاد 

راسيمي بتاريخ 04 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 922.

649I
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STE FIDUKARS SARL

ASSURANCE TAZARINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

ASSURANCE TAZARINE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار تزارين  

- 41103 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2018 يوليوز   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASSURANCE TAZARINE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تامي .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تزارين  - 41103 زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : عزاوي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : عزاوي  مصطفى  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى عزاوي عنوانه)ا) 
دوار تزارين  41103 زاكورة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى عزاوي عنوانه)ا) 
دوار تزارين  41103 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2018 تحت رقم 241.
651I

FLASH ECONOMIE

 PREMIUM COVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay El Wafa IMM 98 ET1 n°2 
    Mohammedia

  Tél: 00 (212( 052 332 0115  Fax
           : 00 (212( 052 331 5912
Ste PREMIUM COVER .SARLAU

RC :20059
التصفية النهائية

البام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
  2020/12/  23 بتاريخ  االستثنائي 

قرر مساهمو الشركة  ما يلي: 
التصفية النهائية للشركة -      

- التشطيب على السجل التجاري
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
  2021/01/25 بتاريخ  باملحمدية 

تحت عدد 119 
652I

sacompta sarl au

STE HERBES VERDES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
  STE HERBES VERDES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
اوطاط الحاج - 33300 اوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HERBES VERDES SARL
انتاج و    : غرض الشركة بإيجاز 
 + توزيع النعاتات البطرية و الطعية 

اإليراد و التصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 33300  - الحاج  اوطاط  النهضة 

اوطاط الحاج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حميد باععو  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ععد الرحيم ديديش  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  باععو   حميد  السيد 
 Cjaume I El Conqueeridor N
 2 0 1 3 Sant Carle De L A Raita
 Tarragona Espagne 43071

Tarragona اسعانيا.
ديديش   الرحيم  ععد  السيد 
 Crer Goya 30 del Tebre (عنوانه)ا
 Tarragona Espagne 43071

Tarragona اسعانيا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باععو   حميد  السيد 
 Cjaume I El Conqueeridor N
 2 0 1 3 Sant Carle De L A Raita
 Tarragona Espagne 43071

Tarragona اسعانيا

ديديش   الرحيم  ععد  السيد 
 Crer Goya 30 del Tebre (عنوانه)ا
 Tarragona Espagne 43071

Tarragona اسعانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 45/2021 .

653I

FLASH ECONOMIE

 MOZKAN FABRICATION
MONTAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay El Wafa IMM 98 ET1 n°2
Mohammedia

  Tél: 00 (212( 052 332 0115  Fax
: 00 (212( 052 331 5912

 Ste MOZKAN FABRICATION
 » MONTAGE  » S.A.R.L

RC:23845
التصفية النهائية

البام  بمقت�سى عقد الجمع    (  I
االستثنائي بتاريخ 2020/12/18  قرر 

مساهمو الشركة ما يلي 
التصفية النهائية للشركة -

- التشطيب على السجل التجاري
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
 2021/01/25 بتاريخ  باملحمدية 

تحت عدد 180.
ملخص من أجل النشر

654I

PF EXPERTS

JAI HAUTE COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنبعد 
الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
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JAI HAUTE COUTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي :  19 
تجزئة اجيدر ،عمارة 119،شارع 

الرويدات عالل الفا�سي - 40000  
مراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.103031

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير   11 املؤرخ في 
JAI HAUTE COUTURE شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد معلغ رأسمالها 10.000 درهم 
19 تجزئة  وعنوا  مقرها اإلجتماعي  
119،شارع الرويدات  ،عمارة  اجيدر 
مراكش     40000  - الفا�سي  عالل 
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عي :
السيد)ة) نادية  الجاي و عنوانه)ا) 
فيال رقم 2 اقامة زهرة النخيل د م 2 
مراكش     40000 الشمالي  النخيل 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 11 يناير 2021 وفي 19 تجزئة 
119،شارع الرويدات  ،عمارة  اجيدر 
مراكش   40000  - الفا�سي  عالل 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121039.

655I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE HOKS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE HOKS SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم : 

29 زنقة را1 تابودا شارع سوســة 

منفلوري 2 فـــــا1. - 30000 فــــــا1 

املغــــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HOKS SERVICES

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)فوطوكوبي)  الطعاعــة  أنواع  جميع 

االالت  واستهالك  مواد  في  تاجـــر   ،

الطعاعة )التونيــر) بالتقسيـــــط..
 : رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سوســة  شارع  تابودا  را1  زنقة   29

فــــــا1   30000  - فـــــا1.   2 منفلوري 

املغــــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمـــــد  بربـــارة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمـــــد  بربـــارة  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمـــــد  بربـــارة  السيد 
زنقة املحمدية شارع املدينة  رقم:68 

فا1   النرجس  األمل  حي  املنورة 

30000 فـــــا1 املغــــرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمـــــد  بربـــارة  السيد 
زنقة املحمدية شارع املدينة  رقم:68 
فا1   النرجس  األمل  حي  املنورة 

30000 فـــــا1 املغــــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 939/2021.
656I

FLASH ECONOMIE

FARID DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائتمانية   سعع  عيو 

حي  نورا   رقم  46    شارع  الحسن  
الثاني

سعع    عيو       مكنا1
FARID DISTRIBUTION

شركة محدودة املسؤولية » ش. م. 
م «

رأ1 مالها00, 000 100 درهم
 284 تجزئة رياض الزيتو  الشطر 

ألف مكنا1 
رقم السجل التجاري 52183 

مكنا1
املوضوع  تأسيس شركة 

بمقت�سى  الشركة  هذه  أسست 
البقد البرفي بتاريخ 15/01/2021 و 
 23/01/2021 املسجل بالحاجب في 
املتضمنة للعيانات التالية من طرف 
السيد فريد اولبريف  و السيدة نادية 

بن خوجة 
خصائصها كالتالي 

شركة محدودة   الشركة    شكل  
املسؤولية »ش.م.م«  

 FARID  : التسمية 
  :  DISTRIBUTION

    : بالتقسيط  العناء  مواد  بيع   
املوضوع 

البمليات  جميع  عامة  بصفة  و 
املالية  و  التجارية  البقارية  املنقولة 
التي يمكن أ  تتصل بصفة معاشرة 
أو  الشركة  أو غير معاشرة بموضوع 
الشركة  تطور  إلى  تؤدي  آ   يمكن 

املذكورة.
تجزئة     284 االجتماعي   املقر   
ألف  الشطر  الزيتو   رياض 

مكنا1  
سنة تبتدئ من تاريخ   99 املدة   

تسجيل الشركة 
رأسمال الشركة     00, 000 100 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
كل واحدة منها 00, 100درهم منحت 

كالتالي 
 100 اولبريف  فريد  السيد 
درهم                                                                                                        10  000  ,00 حصة  
السيدة بن خوجة نادية 300   حصة     

000.00 30 درهم
يرجع  اإلمضاء   و  الشركة  تسيير 
فريد  للسيد   اإلمضاء  و  التسيير 

اولبريف ملدة غير محدودة  
 31 يناير إلى   1 سنة الشركة  من  

دجنبر 
توزيع األرباح

ببد خصم املصاريف و التحمالت 
القانو   في  إليها  املشار  القانونية 
التأسي�سي و ببد خصم 5%  لتكوين 

الربح  فا   القانوني  االحتياطي 
الصافي يقسم بي  الشركاء كل حسب 
مال  رأ1  في  االجتماعية  حصصه 

الشركة
رقم  التقييد  في  السجل  التجاري  
  52183 باملحكمة التجارية بمكنا1 
عدد   تحت    08/02/2021 يوم  ثم 

611

651I

ETS COMPTA HOUSE

FIMS WOULER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

FIMS WOULER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 33 شارع 

حما  الفتواكي حي القد1 مريرت 

خنيفرة - 54450 مريرت خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FIMS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.WOULER

غرض الشركة بإيجاز : بيع نعاتات 

الفواكه و املواد الفالحية واملعيدات-

االستيراد و التصدير.

33 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

مريرت  القد1  حي  الفتواكي  حما  

خنيفرة  مريرت   54450  - خنيفرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيد حمادات سليم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمادات سليم عنوانه)ا) 

33 شارع حما  الفتواكي حي القد1 

مريرت   54450 خنيفرة  مريرت 

خنيفرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمادات سليم عنوانه)ا) 

33 شارع حما  الفتواكي حي القد1 

مريرت   54450 خنيفرة  مريرت 

خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 09 فبراير 

2021 تحت رقم 58.

658I

FLASH ECONOMIE

SIVSA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIVSA MAROC SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها  100 000,00درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021/01/22 بتاريخ  بالدار العيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  الوحيد  بالشريك  املحدودة 

املميزات التالية:  

 SIVSA شركة  التسمية:    -

   - MAROC

أجهزة  وشراء  بيع  املوضوع- 

مبلوماتية

توين  العيضاء  املقر االجتماعي:   -
الزرقطوني  زاوية شارع   2 برج  سنتر 

واملسيرة الطابق الخامس والساد1 

الدار العيضاء.  
درهم  ألف  مائة  املال:  رأ1   -

)DH 100000,00) مقسمة إلى ألف 

حصة   (1000 اجتماعية  حصة 

اجتماعية) بقيمة مائة درهم للحصة. 

   (DH 100,00(

ووزعت على الشكل التالي: 

 SIVSA SOLUCIONES   شركة -

يمثلها   INFORMATICAS SA

 Manuel Alonso السيد 

الحامل لجواز السفر     Fernandez
حصة  -الف    PAB625415رقم

اجتماعية  1000 حصة  اجتماعية.

فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -

يناير إلى الحادي والثالثو  من دجنبر.

تسبة وتسبو  سنة من  املدة:   -

في  اال  الفبلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة التصفية املسعقة او التمديد.

الشركة  تسير  واإلدارة:  التسيير   -

 Manuel Alonso السيد  من طرف 

الحامل لجواز السفر     Fernandez

 Alonso و السيد    PAB625415رقم

لجواز  الحامل   Muras Adrian

السفر رقمPAC181192 ولهما جميع 

الصالحيات لتمثيل الشركة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجاري 

489821

659I

LANORIA SCHOOLS- PRIVEE

LANORIA SCHOOLS PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LANORIA SCHOOLS- PRIVEE

13زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم8 ، 20350، 

الدارالعيضاء املغرب

  LANORIA SCHOOLS PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8. - 20350   الدار 

العيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26911

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8. - 20350   الدار 

العيضاء  املغرب« إلى »إقامة لحلو بني 

يخلف  - 28815 املحمدية  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 14 يناير 

2021 تحت رقم 100.

660I

FLASH ECONOMIE

MILLENIUM ASSURANCES
إعال  متبدد القرارات

MILLENIUM ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها:300.000 درهم
مقرها اإلجتماعي:24،شارع عي  
سيدي علي الطابق األر�سي إقامة 

األئمة آنفا-الدار العيضاء
تفويت حصص و تبيي  مسير جديد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
تم   2016 أكتوبر   31 بتاريخ  العيضاء 

نقل الحصص
اسماء  السيدة  نقل  و  تفويت 
و  الضمانات  بموجب  لفداوش 
البادية للسيد موالي ععد  الحقوق 
حصة   210 االدري�سي  ريا1  البزيز 
على مجموع 3000 حصة التي تشكل 

رأ1 املال-
محمد  السيد  نقل  و  تفويت 
و  الضمانات  بموجب  اللغميش 
البادية للسيد موالي ععد  الحقوق 
حصة   930 االدري�سي  ريا1  البزيز 
حصة على مجموع 3000 حصة التي 

تشكل رأ1 املال-
تقسيم رأ1 املال

لفائدة  الحصص  تفويت  ببد 
ريا1  البزيز  ععد  موالي  السيد 
االدري�سي يتوزع رأ1 املال على النحو 

التالي
 1230  : لفداوش  السيدة اسماء 

حصة  %  41
  510: اللغميش  محمد  السيد 

حصة %  19
ريا1  البزيز  ععد  موالي  السيد 

االدري�سي  1200 حصة   %  40
مجموع 3000 حصة %   100

تبيي  مسير جديد
السيد  تبيي   البام  الجمع  قرر 
كمسير  االدري�سي  ريا1  البزيز  ععد 
محدودة  غير  ملدة  جديد  مشارك 
تجاه  فأصعحت الشركة تلتزم سواء 
و  العنوك  كذلك  و  الثالثة  األطراف 
املؤسسات املالية من خالل التوقيع 
 - املشاركي   للمسيرين  املشترك 

التاليي 
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لفداوش و السيد  السيدة اسماء 

االدري�سي  ريا1  البزيز  ععد  موالي 

السيد  و  اللغميش  السيد محمد  أو 

موالي ععد البزيز ريا1 االدري�سي

البام تطوير تحديث  الجمع  قرر 

النظام األسا�سي للشركة-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2016 تحت رقم  00622284 

661I

MCG

رياض شرقية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
رياض شرقية شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 49 

درب الحلفاوي، باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20659

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  12 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ  شرقية   رياض 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

اإلجتماعي الرقم 49 درب الحلفاوي، 

مراكش املغرب   40000  - باب دكالة 

نتيجة ل : عدم وجود نشاط للشركة.

و حدد مقر التصفية ب الرقم 49 

 40000 درب الحلفاوي، باب دكالة - 

مراكش املغرب. 

و عي :

السيد)ة) ميشال  ماي و عنوانه)ا) 

الرقم 49 درب الحلفاوي، باب دكالة 

)ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
البقود تعليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 112411.

662I

FLASH ECONOMIE

ADLES CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ADLES CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بوكس 
1 مكتب 26 الطابق 4 عمارة وليلي 

ستريت شارع ععد املومن  - 20000  
الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ADLES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSULTING
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة املحاسب القانوني.
ممارسة مهنة مدقق حسابات؛

بوكس   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمارة وليلي   4 الطابق   26 مكتب   1
  20000  - ستريت شارع ععد املومن  

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة هناء املر�سي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : البرو�سي  الرحما   السيد ععد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املر�سي  هناء  السيدة 

تجزئة لينة رقم 192 سيدي مبروف 

20000  الدار العيضاء املغرب.

البرو�سي  الرحما   ععد  السيد 

حي   80 رقم   11 بلوك ف  عنوانه)ا) 

الداخلة  80000 أكادير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املر�سي  هناء  السيدة 

تجزئة لينة رقم 192 سيدي مبروف 

20000  الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161221.

663I

PREMIUM FINANCE

DSN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DSN TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة  

109 شقة 43 الطابق رقم 3 جليز  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DSN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او العناء
نقل العضائع لحساب الغير

تاجر.
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 
اقامة جواد عمارة   الخطابي  الكريم 
3 جليز  -  43 الطابق رقم  109 شقة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد علي ايت منصور  :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يونس البمراني :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي ايت منصور  عنوانه)ا) 
حي تيشيبيت  22000 ازيالل املغرب.

السيد يونس البمراني عنوانه)ا) 
القلبة  زراد  اوالد  عمر  اوالد  دوار 

43000 القلبة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي ايت منصور  عنوانه)ا) 

حي تيشيبيت  22000 ازيالل املغرب
السيد يونس البمراني عنوانه)ا) 
القلبة  زراد  اوالد  عمر  اوالد  دوار 

43000 القلبة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121125.
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إسترليس

 أش إن إل كونسيلتن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إسترليس

تجزئة منازل  11 زنقة بشير  لبلج   لو 

لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 مباريف ، 

20340، الدارالعيضاء املغرب

 أش إ  إل كونسيلت  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 304 

شارع إبراهيم روداني إقامة الشفاء 

الطابق 5 شقة رقم 10 - 20380 

الدارالعيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  أش إ  

إل كونسيلت .

شركة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

إستشارات.

 304  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع إبراهيم روداني إقامة الشفاء 

 20380  -  10 رقم  شقة   5 الطابق 

الدارالعيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  حكيم اكطيب :  80 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

20 حصة    : لعنى نصحي  السيدة  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حكيم اكطيب عنوانه)ا)   السيد  

مدخل   13 مج    2 االزهر  اقامة 

 20230 الحسني  الحي   3 شقة   86

الدارالعيضاء اململكة املغربية.

عنوانه)ا)   نصحي  لعنى  السيدة  
ميسيمي زنقة 24 رقم 30 ح ح الدار 

العيضاء  الدار    20220 العيضاء 

اململكة املغربية.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حكيم اكطيب عنوانه)ا)   السيد  

مدخل   13 مج    2 االزهر  اقامة 

 20230 الحسني  الحي   3 شقة   86

الدارالعيضاء اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168066.
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EX LOC2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EX LOC2

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسمالها 1.600.000,00 درهم

املقر الرئيس: 28، شارع كيندي - 

الدارالعيضاء

السجل التجاري: 161225 – 

التبريف الضريبي: 1106412 

التبريف املوحد للمقاولة: 

000206396000055

نقل املقر الرئي�سي

القرار  محضر  بموجب  أوال: 

 31 في  املؤرخ   للشركاء  اإلستثنائي 

دجنبر 2020، قرر الشركاء في شركة 

الرئيس  املقر  نقل   »2 لوك  »إكس 

للشركة:

 - كيندي  شارع   ،28  : من  

الدارالعيضاء.
شارع   ،4 رقم  أسطا،   : إلى    

املنطقة   ،8.5 كلم  الشفشاوني، 

 – البرنو�سي  الصناعية، 

الدارالعيضاء.

تبديل  تم  لذلك،  تعبا  ثانيا: 
الفصل 4 من النظام األسا�سي »املقر 

الرئيس«
لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثالثا: 
بالدارالعيضاء،  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت   2021 فبراير   24 بتاريخ 

.161.282
للخالصة والتذكير

املسير
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WAY CONSEIL

AAINABI TAILOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AAINABI TAILOR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي العديع 

حرف - ب - 2 - 13 - 40080 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AAINABI TAILOR
: خياط أو  غرض الشركة بإيجاز 

مصمم أزياء.
العديع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
حرف - ب - 2 - 13 - 40080 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد عينابي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد محمد عينابي  
 229 رقم  اكس  حرف   5 الشطر 
تامنصورت 40300 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد محمد عينابي  
 229 رقم  اكس  حرف   5 الشطر 

تامنصورت 40300 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120839.

661I

CORPOCONSULT SARL

PRIMUS FRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

PRIMUS FRESH
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
 REZ وعنوا  مقرها اإلجتماعي
  DE CHAUSSEE N°139 RUE

 MOHAMED SMIHA LOT SIDI
 OMAR  BERRECHID 26300

.BERRECHID MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12145

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 TAHA )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   SAFSAFI 333

333 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

 18 بتاريخ   JIHANE BOUSKID )ة) 

دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 268.
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FIDUCIA-MID

 BIMODAL DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا1 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

 BIMODAL DISTRIBUTION

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جميلة رقم 21 ميدلت - 54350 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BIMODAL DISTRIBUTION SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير، توزيع املواد 

الغذائية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 54350  - ميدلت   21 رقم  جميلة 

ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصديق   علوي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد علوي موالي علي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علوي الصديق  عنوانه)ا) 
حي  هللا  ععد  موالي  شارع   06 رقم 
النهضة ارفود 52200 ميدلت املغرب.
السيد علوي موالي علي عنوانه)ا) 
منصور  ايت  االندلس  زنقة   29

54350 ميدلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علوي الصديق  عنوانه)ا) 
حي  هللا  ععد  موالي  شارع   06 رقم 
النهضة ارفود 52200 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 51.

669I

FLASH ECONOMIE

AMORINO PRIVEE
إعال  متبدد القرارات

تبديل النظام األسا�سي
RC 240015

AMORINO PRIVEE
أمورينو بريفي

املؤرخ  املحضر  أحكام  بموجب 
، وافق شركاء   28/12/2020 بتاريخ  
شركة  AMORINO PRIVEE على ما 

يلي وصدقوا عليه:
للسيد  مملوكة   

ً
سهما  34 بيع 

مهدي عالم لصالح السيد ياسر هالل
للسيد   مملوكة   

ً
سهما  33 بيع 

ياسر  السيد   عثما  عالم لصالح  
هالل

لالنسة  مملوكة   
ً
سهما  33 بيع   

ملك عالم   لصالح السيد  ياسر هالل
أي ما مجموعه 100 سهم

استقالة املدير واملدير املشارك

قامت الجمبية البامة االستثنائية 

مهدي  السيد  استقالة  بقعول 

 AMORINO شركة  إدارة  من  عالم 

عثما   السيد  واستقالة    PRIVEE

لشركة  املشتركة  اإلدارة  من  عالم 

AMORINO PRIVEE

البامة  الجمبية  قامت 

ياسر  السيد   بتبيي   االستثنائية 

 AMORINO لشركة  مديًرا  هالل  

PRIVEE  لفترة غير محدودة

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

AMORINO PRIVEE إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

نقل مقر الشركة من:

شارع أبو حسن الصغير لونك   .4

شومب الدار العيضاء.

إلى

الدار   11 انا�سي   6 مدخل   18

العيضاء.

لدى  القانوني  اإليداع  يتم 

الدار  في  التجارية  املحكمة  قلم 

بتاريخ   161425 تحت رقم  العيضاء 

25/2/2021
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THE OFFICE

SYNCIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

SYNCIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

ععد املومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYNCIT

غرض الشركة بإيجاز :  بيع وشراء 

األجهزة والبرامج املبلوماتية.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 18 رقم   2 شارع ععد املومن الطابق 

الدار العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ودحي كريم :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد ودحي كريم : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  ودحي  السيد 

حي   3 رقم  ليلال1  إقامة  تجزئة21 

العيضاء    الدار    200000 الرياض 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  ودحي  السيد 

حي   3 رقم  ليلال1  إقامة  تجزئة21 

العيضاء   الدار    200000 الرياض 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 168128.
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N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE OUED

AMEKRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE OUED AMEKRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي كرونة 

املركز تمسما  الدريوش - 62000 

الدريوش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.141

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- توزيع مواد العناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 21.
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N2M CONSEIL-SARL

مكتب الخدمات و االستشارات 

القانونية و الهجرة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

مكتب الخدمات و االستشارات 

القانونية و الهجرة شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 حي 
السبادة سلوا  - 62000 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11339

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد ابنبي�سى 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) وليد 

ابنبي�سى بتاريخ 16 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 460.

615I

INOVAFRIQUE SARL

INOVAFRIQUE SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INOVAFRIQUE SARL

 AV MERS SULTAN ETG 1 26

 ،APT 3 CASABLANCA ، 20000

الدارالعيضاء املغرب

  INOVAFRIQUE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26، محج 

مر1 السلطا  الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 20310 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOVAFRIQUE SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  والتركيعات  الصيانة 

والتوريد التقني.

عنوا  املقر االجتماعي : 26، محج 
مر1 السلطا  الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 20310 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد اوسا محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الكرداع ععد البالي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  اوسا  السيد 
رقم   112 عمارة   12 الفردو1 م 1 
الدارالعيضاء   20220 االلفة   02

املغرب.
البالي  ععد  الكرداع  السيد 
شاع سيدي محمد بن   6 عنوانه)ا) 
 28810  10 04 شقة  ععد هللا طابق 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اوسا  السيد 
رقم   112 عمارة   12 الفردو1 م 1 
الدارالعيضاء   20220 االلفة   02

املغرب
البالي  ععد  الكرداع  السيد 
شاع سيدي محمد بن   6 عنوانه)ا) 
 28810  10 04 شقة  ععد هللا طابق 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
616I

y.o.r.comptabilite

STE EPOKE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

STE EPOKE NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 JNANE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 LAHRICHI RUE 12 N°4 AIN

NOKBI FES - 30000 فا1 املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51561

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2021 04 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بجمباوي بدر كمسير وحيد

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 922.

611I

FIDUCIA-MID

FRIR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا1 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

FRIR TRAV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري تونفيت - 54350  ميدلت 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2145

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.500.000«

»1.000.000 درهم« إلى »2.500.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 61.

618I

universium advisors

 LES EDITIONS

 ECONOMIQUES DU

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

universium advisors

 10Rue Liberté 3ème Etage

 App 5 Casablanca، 20120،

Casablanca maroc

 LES EDITIONS ECONOMIQUES

DU MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

املسيرة الخضراء الطابق  4  

الدارالعيضاء    20350 الدارالعيضاء  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.114693

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 دجنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»8 شارع املسيرة الخضراء الطابق  4  

الدارالعيضاء    20350 الدارالعيضاء  

الطوقي   أحمد  زنقة   1« إلى  املغرب« 

 20080 الدارالعيضاء    2 الطابق  

الدارالعيضاء   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161849.

619I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LIMASUD AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

LIMASUD AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي التوسبة 

السكنية ايت خليفة الخنك - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 فبراير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIMASUD AUTO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح  الغير  قطاع  بيع  السيارات 

السيارات.

عنوا  املقر االجتماعي : التوسبة 

السكنية ايت خليفة الخنك - 52000 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسني  ليمامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : السيد ليمامي مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : ليمامي سفيا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ليمامي اسماعيل :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : جمال  ليمامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسني  ليمامي  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

السيد ليمامي مصطفى عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

ليمامي سفيا  عنوانه)ا)  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

السيد ليمامي اسماعيل عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  جمال  ليمامي  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ليمامي مصطفى عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

ليمامي سفيا  عنوانه)ا)  السيد 

الرشيدية 20000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2020 تحت رقم 354.

680I

املواكعة واعادة التكوين في مهن تسيير املقاولة

املواكبة واعادة التكوين في مهن 
تسيير املقاولة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

املواكعة واعادة التكوين في مهن 

تسيير املقاولة

0 شارع الحزام الكعير درب الوفاء 

عمارة ليليا II  الطابق الثاني رقم 

11 و 14 عي  السعع الدار العيضاء ، 

20590، الدار العيضاء املغرب

املواكعة واعادة التكوين في مهن 

تسيير املقاولة  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 0 شارع 
الحزام الكعير درب الوفاء عمارة 

ليليا II  الطابق الثاني رقم 11 و 14 
عي  السعع الدار العيضاء 0 شارع 

الحزام الكعير درب الوفاء عمارة ليليا 
II  الطابق الثاني رقم 11 و 14 عي  
السعع الدار العيضاء 20590 الدار 

العيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
484255

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم تغيير   2021 يناير   26 في  املؤرخ 
تسمية الشركة من »املواكعة واعادة 
إلى   « التكوين في مهن تسيير املقاولة 

. »Armege AKP Privé«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 1025.
681I

universium advisors

ENSIGNES ET MARQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

universium advisors
 10Rue Liberté 3ème Etage
 App 5 Casablanca، 20120،

Casablanca maroc
ENSIGNES ET MARQUES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
12 عمارة أ 435 ج ه 48 املستقعل 

سيدي مبروف الدارالعيضاء 
20210 الدارالعيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.114405
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم    2020 دجنبر   29 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  
 435 عمارة أ   12 »شقة  للشركة من 
مبروف  سيدي  املستقعل   48 ه  ج 
الدارالعيضاء   20210 الدارالعيضاء 
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الطوقي   أحمد  زنقة   1« إلى  املغرب« 

 20080 الدارالعيضاء   2 الطابق  

الدارالعيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161850.

682I

N2M CONSEIL-SARL

HYM GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

HYM GARDIENNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي حي املطار 

لوندا بقبة 51 رقم 160 - 62000 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15251

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- االستقعال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 459.

683I

إئتمانية برامي

RADMEDAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

إئتمانية برامي

شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43150، ابن 

جرير املغرب

RADMEDAL TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي ععد هللا زنقة ناقو1 - 

43150  ابن جرير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 101.

684I

COMPTA DAK

OMAR MI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK

شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 13000، 

الداخلة املغرب

OMAR MI NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 01 شارع ورزازات رقم  1220  - 

13000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 OMAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MI NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : - 

املنتوجات  جميع  وتوزيع  تسويق 

الغذائية

التجارة الوطنية والدولية  -

تنظيف   ، عام  تنظيف   -

كعير ؛ تنظيف نهاية البمل

-  أعمال العناء

)وطنية  فباليات  تنظيم   -

ودولية)

تنظيم املبارض واملؤتمرات   -

والندوات واملكتعات

نقل العضائع  -

األمن والحراسة والحماية.   -

حماية الشخصيات املهمة

مبدات  جميع  تسويق    -

ومبدات  الحريق  وطفايات  الحريق 

الحماية والسالمة املهنية

-  بيع املالبس املهنية

واإلصالح  العناء  خدمات   -

املدنية  والهندسة  والعناء  والتركيب 

واإلنارة البامة

مبدنية.  غير  بناء  مواد   -

؛  للعناء  مبدنية  غير  صلعة  أنابيب 

والقار  والقطرا   والزفت  األسفلت 

؛  غير مبدنية   ، معاني قابلة للنقل  ؛ 

اآلثار وليس املبد .

االستيراد ، العيع والشراء ،   -

التجارة البامة

وتخزين  تبعئة  ؛  النقل   -

العضائع ؛ منظمة السفر.

التطوير  أعمال  جميع   -

والنجارة والدها  والسعاكة والصرف 

الصحي.

واملبدات  الكمعيوتر   -

البرض  ؛  التقنية واملراقعة بالفيديو 

البام

شعابيك؛  غسيل سيارات.   -

سجاد   ، ُبسط  والكرا�سي  األرائك 

ُملصق

حفر  -

واملأكوالت  األسماك  صيد   -

األسماك  وبيع  وشراء  العحرية 

واملأكوالت العحرية ؛ استزراع املحار 

وبلح  العحرية  واملأكوالت  واألسماك 

العحر وأذ  العحر

النقل ؛ املبالجة واملبالجة   -

وتغليف  العحرية  املأكوالت  تجميد 

األسماك

التوريد ، التوريد املستهلك   -

، التوريد الزراعي ،

ومواد  صيدلية ومواد بناء   -

)بشرية  زراعية  وأغذية  كهربائية 

وزراعية وماشية)

إعادة التدوير  -

املكتعات  توزيع   -

والقرطاسية بأنواعها

البستنة البامة والحدائق   -

)أعمال  الخضراء  واملساحات 

التشجير وتطوير املساحات الخضراء)

إدارة  األعمال.  إدارة   -

األعمال؛ عمل مكتبي.

اإلعال  واالتصاالت.  -

ترفيه؛  تمرين؛  ؛  التبليم   -

األنشطة الرياضية والثقافية.

 ، الحصير   ، السجاد   -

الحصير ، املشمع وأغطية األرضيات 

األخرى ؛ مبلقات جدارية وليست من 

نسيج.

املالبس واألحذية وأغطية   -

الرأ1.

والتدفئة  اإلنارة  أجهزة   -

والطعخ  العخار  وتوليد  والتبريد 

والتجفيف والتهوية وإمدادات املياه 

والتركيعات الصحية.

والكرتو .  الورق   -

مقاالت لتجليد الكتب.  املطعوعات؛ 

القرطاسية  مستلزمات  الصور. 

مواد  ؛  األثاث  باستثناء   ، واملكتب 

لألغراض  الصقة)  )مواد  الصقة 

الرسم  مواد  ؛  املنزلية  أو  املكتبية 

مواد  الطالء  فرش  للفناني .  واملواد 

تبليمية أو تبليمية ؛ صفائح وأغشية 

وأكيا1 بالستيكية للتغليف والتبعئة 

؛ كتلة الحروف ، الكليشيهات.
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اللحوم  ؛  والرياح  الشراء   -

والطرائد  والدواجن  واألسماك 

الفواكه  اللحوم  مستخلصات  ؛ 

واملجمدة  املحفوظة  والخضروات 

الجيلي  ؛  واملطعوخة  واملجففة 

واملربيات والكومعوت. بيض؛ الحليب 

ومنتجات  والزبادي  والزبدة  والجب  
ودهو   زيوت  ؛  األخرى  األلعا  

غذائية. شاى قهوة

)الطبام  خدمات التموين   -

؛  املضيفات)   ، القهوة  استراحات   ،

اقامة مؤقتة.

.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم   شارع ورزازات   01 رقم  النهضة 

1220  - 13000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معارك الريش :  340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : السيد اسلم مداد  

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السيد سيد املحجوب لغظف  

330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الريش  معارك  السيد 

كلميم   81000  34 رقم  حي الشهداء 

املغرب.

السيد اسلم مداد  عنوانه)ا) حي 

02 شارع احمد باحنيني رقم  املسيرة 

18 13000 الداخلة املغرب.

لغظف   املحجوب  سيد  السيد 

زنقة تاورطة عمارة العنك  عنوانه)ا) 

الشببي  13000 الداخلة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الريش  معارك  السيد 

كلميم   81000  34 رقم  حي الشهداء 

املغرب

حي  السيد اسلم مداد عنوانه)ا) 

02 شارع احمد باحنيني رقم  املسيرة 

18 13000 الداخلة املغرب

لغظف  املحجوب  سيد  السيد 
زنقة تاورطة عمارة العنك  عنوانه)ا) 

الشببي  13000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

غشت 2020 تحت رقم 669.

685I

شركة بن بريك االستشارية

 PURE DESIGN AND
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشارية

بلوك 1 رقم 13 يوسفية الغربية 

الرباط ، 10000، الرباط املغرب

 PURE DESIGN AND

ARCHITECTURE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مالك الؤقم 41 الطائرات الرباط - 

10180 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

149885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PURE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. DESIGN AND ARCHITECTURE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املبمارية.

زنقة بني   : عنوا  املقر االجتماعي 

 - الرباط  الطائرات   41 الؤقم  مالك 

10180 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة مجيدي سلمى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مجيدي سلمى عنوانه)ا) 
الطائرات   41 الؤقم  بني مالك  زنقة 

الرباط 10180 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مجيدي سلمى عنوانه)ا) 
الطائرات   41 الؤقم  بني مالك  زنقة 

الرباط 10180 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111158.

686I

FIDUPLUS

JNAN SIDI YAHYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

FIDUPLUS

355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 20150، 

الدارالعيضاء املغرب

JNAN SIDI YAHYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

ممر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا    

 - الفطواكي  حما   شارع  أبيتعول 

20580 الدارالعيضاء املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

 04 بتاريخ   4188 عدد  الرسمية 

غشت 2004.

تحويل الشركة املدنية   : بدال من 

ذات  شركة  إلى   »SCI« البقارية 

»SARL« مسؤولية محدودة  ش.م.م

املساهمة  شركة  تحويل    : يقرأ 

ش.م »SA« إلى شركة ذات مسؤولية 

»SARL« محدودة ش.م.م

العاقي بدو  تغيير.

681I

BCNG

STE: JEMAL E-COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: JEMAL E-COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

العيضاء - 20050 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JEMAL E-COMMERCE
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غرض الشركة بإيجاز : النقل.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 

رقم92 الدار العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

30.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد مراد الحاجي :  30.000,00 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   300  : السيد مراد الحاجي 

100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحاجي  مراد  السيد 

املحمدية   10 رقم  األصيل  تجزئة 

20050  املحمدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحاجي  مراد  السيد 

املحمدية   10 رقم  األصيل  تجزئة 

20050  املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166504.

688I

IT FIDUS

DIRASO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

DIRASO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحرية 1 

رقم 186 - 28880 املحمدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 08 يونيو 2020 تمت 

املصادقة على :
فاطمة حيو   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يونيو   08 بتاريخ  صديق  يوسف 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 822.

689I

COMPTAFFAIRES

S2FI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
S2FI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
املقاومة الحسنية 1 زنقة 11 رقم 
211 البالية - 20800 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23243

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  14 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
S2FI  معلغ رأسمالها 100.000 درهم 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
رقم   11 زنقة   1 الحسنية  املقاومة 
املحمدية   20800  - البالية   211
: صبوبة في تحقيق  املغرب نتيجة ل 

هدف الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   11 زنقة   1 الحسنية  املقاومة 
املحمدية   28800  - البالية   211

املغرب. 

و عي :

السيد)ة) ععد اللطيف   محمدين 

31 رقم  و عنوانه)ا) حي األزهر عمارة 

 20000 البرنو�سي    4 اي  شطر   81

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالعيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 520.

690I

FIDUBAC SARL

SILIN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

SILIN TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

لحسن بوشواف الناظور - 62000  

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20189

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لبوت  محمد   )ة)  تفويت السيد 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة) رشيد  سبو 

بتاريخ 05 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 462.

691I

FIDUNION-MAROC

MODULE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MODULE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

ميكل أنج - 20000 الدار العيضاء 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48559

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   3.800.000« قدره 

 200.000« إلى  درهم«   4.000.000«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168168.

692I

AMIATIS CONSEIL

MASSAR HOLDING
إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

MASSAR HOLDING »شركة  

املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية سابينو ، منطقة رقم 20 

، النواصر - - الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.480469

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

أحمد  السيد  املرحوم  وفاة  إعال    -

بيوكناش مؤسس الشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: - إعال  عن خلو منصب رئيس 

مجلس اإلدارة السيد أحمد بيكناش 

 D رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل   ،

34341 ببد وفاته ؛

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

اختيار طريقة ممارسة مهام   - مايلي: 

إدارة الشركة إذ سيتم ربط وظائف 

املديرالبام ورئاسة مجلس اإلدارة ؛

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

تبيي  مدير و رئيس مجلس   - مايلي: 

إدارة  الشركة السيد حسن بيكناش 

 D رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل   ،

101904 ؛

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مجلس  أ   على  التاكيد  مايلي:  

واليته  تنتهي  الذي   ، الحالي  اإلدارة 

البادية  البامة  الجمبية  نهاية  في 

السنة  حسابات  في  تتحكم  التي 
يتكو    ،  2022 31 دجنبر  املنتهية في 

حسن  السيد   - التالي:  النحو  على 

الوطنية  للعطاقة  حامل   ، بيكناش 
واملدير  )الرئيس   D 101904 رقم  

السيدة ليلى بالكورة   - ؛  التنفيذي) 

 D رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة   ،

السيد ععد هللا   - ؛  )إدارية)   34346

الحامل للعطاقة الوطنية   ، بيكناش 
السيد   - ؛  )إداري)   D 614191 رقم 

إسماعيل بيكناش ، الحامل للعطاقة 

الوطنية رقم D 192135 )إداري).

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 229.162 املرحوم  إرث  تقسيم   -

سهما من نصيب ورثته ؛

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات والرأسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163810.

693I

AMIATIS CONSEIL

 MADEC HOME PERSONAL

CARE
إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

 MADEC HOME PERSONAL

CARE  »شركة  املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 

الجديدة ، كلم 10.5 ليساسفة - - 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.315143

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

املتعقية   60٪ نسعة  تحرير   - مايلي: 

املعلغ  في  الرأسمال  في  الزيادة  من 

وإبالغ  درهم.   3.000.000,00 قدره 

الجمبية البمومية القادمة باإلفراج 

الكامل عن رأسمال الشركة .

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تكوين الرأسمال

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163825.

694I

Bennani & Associes

 LABORATOIRES THEA
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
  LABORATOIRES THEA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  15، 
مكرر، زاوية محج عقعة وزنقة 

تانسيفت الطابق الرابع، أكدال  - 
10090 الرباط  املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106281
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2020 نونبر   02 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

Bouton Sylvain  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   15 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 109359.
695I

AHMED EL AASRI

 CASA NEGOCE MULTI
MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AHMED EL AASRI
 LOT  EL FADEL SOUALEM 26

 BERRECHID ، 22460،
BERRECHID MAROC

 CASA NEGOCE MULTI
MATERIAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 N 170 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 LOT EL MASSAR MARRAKECH
- 40100 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE MULTI MATERIAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MENUISERIE ALUMINIUM,

. MÉTALLIQUE OU EN PVC

 N 110  : عنوا  املقر االجتماعي 

 LOT EL MASSAR MARRAKECH

.- 40100 MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البزيز تنستي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

تنستي  البزيز  ععد  السيد 

ج  عمارة  السالم  اقامة  عنوانه)ا) 

شارع بن   15 الشقة   2 الطابق   422

تاشفي  ع ب العيضاء 20300  الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تنستي  البزيز  ععد  السيد 

ج  عمارة  السالم  اقامة  عنوانه)ا) 

شارع بن   15 الشقة   2 الطابق   422

تاشفي  ع ب العيضاء 20300  الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم -.

696I
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AMIATIS CONSEIL

TAKWA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

TAKWA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحوزة عكاشة عي  السعع - 20000 

الدارالعيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.244929

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   8.943.100,00«

إلى  درهم«   3.056.300,00« من 

عن طريق  درهم«   12.000.000,00«

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164512.

691I

AMIATIS CONSEIL

COPAMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

COPAMAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحوزة عكاشة عي  السعع - 20000 

الدارالعيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426141

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   24.900.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

عن طريق  درهم«   25.000.000,00«

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164513.

698I

CAJF CO

 FORTE ET SANTORO

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

 FORTE ET SANTORO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك ب 

ملكانسة 5 بسكورة - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.211431

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 دجنبر   01 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FORTE الوحيد  الشريك  ذات 

معلغ    ET SANTORO MAROC
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

ملكانسة  ب  بلوك  اإلجتماعي  مقرها 

العيضاء  الدار   20000  - بسكورة   5

املغرب نتيجة ل : حل معكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب بلوك ب 
الدار   20000  - بسكورة   5 ملكانسة 

العيضاء املغرب. 
و عي :

سانطورو   سيرجيو   السيد)ة) 
الدار   20000 ايطاليا  عنوانه)ا)  و 
لعيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165805.

699I

AMIATIS CONSEIL

AL MAZYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  
السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب
AL MAZYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحوزة عكاشة عي  السعع - 20000 
الدارالعيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.235059

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   2.900.000,00«
إلى  درهم«   100.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   3.000.000,00«
الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164511.

100I

18COMIDA 

ECOLE CHARIFA PRIVE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ECOLE CHARIFA PRIVE
تجزئة تسلطانت ملكية تسلطانت 

E1 سيدي يوسف بن علي ، 40000، 
مراكش املغرب

 ECOLE CHARIFA PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 E1 تسلطانت ملكية تسلطانت
سيدي يوسف بن علي - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21553

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف   ععد  )ة)  السيد  تفويت 
بلواد 220 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) هدى  السيد  683 حصة لفائدة  

بوسكن بتاريخ 13 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   15 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120619.

101I

FIDUBAC SARL

ترانس فيش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ترانس فيش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
عي�سى جماعة بني انصار الناظور - 

62000  الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

21635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ترانس   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فيش.

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لآلخرين

االستهالكية  املنتجات  -توزيع 

الكعيرة.

عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 

 - الناظور  انصار  بني  عي�سى جماعة 

62000  الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مراد بويبماد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سمير عطا1 :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بويبماد  مراد  السيد 

  62000 حي سيدي مو�سى بني انصار 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  عطا1  سمير  السيد 

  62000 حي سيدي مو�سى بني انصار 

الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بويبماد  مراد  السيد 

  62000 حي سيدي مو�سى بني انصار 

الناظور املغرب

عنوانه)ا)  عطا1  سمير  السيد 

  62000 حي سيدي مو�سى بني انصار 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 448.

102I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 JEMSIL CONSTRUCTION«
COMPANY »JCC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 1124-01 

صندوق البريد رقم 146، 13000، 

الداخلة املغرب

 JEMSIL CONSTRUCTION«

COMPANY »JCC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 
رقم 422 - 13000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 JEMSIL CONSTRUCTION«

. COMPANY »JCC

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال العناء و اشغال مختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي : حي الوكالة 
رقم 422 - 13000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 
100.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : بلبرساوي  هشام  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

. للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

: وصفات ومواطن الشركاء 
بلبرساوي  هشام  السيد 
 422 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب.  13000
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلبرساوي  هشام  السيد 
 422 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب  13000
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

.212 2021 تحت رقم  11 فبراير 
103I

MODA CONSULTING & SERVICES

CHAFIQ FAMILY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 RUE OMAR RIFFI, APT 1 ,30
 ETG 1 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
CHAFIQ FAMILY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
فتوح عمارة رقم 111 شقة رقم 
3 شارع القاهرة تمارة - 26200 

تمارة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6621

البام  الجمع  بمقت�سى 
يناير   06 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
املقر االجتماعي  تحويل   تم    2021
فتوح  »تجزئة  من  للشركة  الحالي 
شارع   3 شقة رقم   111 عمارة رقم 
تمارة   26200  - تمارة  القاهرة 

GHC »شمس املدينة   إلى  املغرب« 
 - بنسليما     34 رقم   06 عمارة 

26200 بنسليما    املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  سليما    بب   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 94.
104I

Bennani & Associes

 SATEBA SYSTEME
VAGNEUX MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 SATEBA SYSTEME VAGNEUX
MAROC

ساطيعا سيستيم فاجنو ماروك
-SATEBA-
-ساطيعا-

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي: 10.000.000  
درهم

مقرها االجتماعي: زينيت ميلينيوم، 
البمارة 1 تجزئة التوفيق

سيدي مبروف، الدار العيضاء
السجل التجاري بالدار العيضاء رقم 

131185
1101995التبريف الضريبي: 

001540915000019 التبريف 
املوحد للشركات: 

)»الشركة«)
االستثنائية  القرارات  بموجب 
دجنبر   22 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2020 تقرر ما يلي:
شركة  تفويت  ترخيص   -
 Sateba Systeme Vagneux SA
عددها  العالغ  األسهم  ملجموع 
100.000  سهم التي أصدرتها الشركة 
وهي شركة   ،  Consolis SAS لصالح 
القانو   بموجب  مبسطة  مساهمة 
الفرن�سي ، و الكائن مقرها االجتماعي 
 Tour Europe La Défense - 33، في
 place des Corolles - 92049 Paris
في  املسجلة   ،  La Défense Cedex
 Nanterre بنانتير  التجاري  السجل 
وموافقة   ،  483531122 تحت رقم 
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كمساهم   Consolis SAS شركة 

وحيد جديد للشركة. 

التفويت  تحقق  مباينة   -

بشكل نهائي؛ و

 Jérémie السيد  على  -اإلبقاء 

في  ديجاردا   جيريمي   Desjardins

مهامه كمسير للشركة و؛

األسا�سي  النظام  تبديل   -

للشركة.

القرارات  محضر  إيداع  تم 

املؤرخ  الوحيد  للشريك  االستثنائية 

ب 22 دجنبر 2020 بالسجل التجاري 

بالدار العيضاء بتاريخ 26 يناير 2021 

تحت رقم 162515.

105I

ISDM CONSULTING

 STE BAKHBAKH GROUPE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب

 STE BAKHBAKH GROUPE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك ج رقم 34 البيو  - 

10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.BAKHBAKH GROUPE SARL AU

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامة و سوق ممتاز.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - البيو    34 رقم  ج  بلوك  الوحدة 

10000 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوتعاعة  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوتعاعة  السيد محمد 

البيو   10000 البيو   املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوتعاعة  السيد محمد 

البيو   10000 البيو   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 510/2021.

106I

ISDM CONSULTING

 STE BEST TRADE LAAY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب
 STE BEST TRADE LAAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة شطر 2 رقم 381 البيو   - 

10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST TRADE LAAY SARL

و  العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال اخرى .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - البيو     381 2 رقم  الوحدة شطر 

10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املرابط  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بلقاسم  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرابط  فيصل  السيد 

البيو  10000 البيو  املغرب.

السيد الحسي  بلقاسم عنوانه)ا) 

البيو  10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املرابط  فيصل  السيد 

البيو  10000 البيو  املغرب

السيد الحسي  بلقاسم عنوانه)ا) 

البيو  10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2021 تحت رقم 196/2021.

101I

نوغلب

ZENITH 972
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

نوغلب
شقة 1 ، طابق4  تقسيم ريزانا 
مبروكة طريق أكوراي مكنا1 ، 

50000، مكنا1 املغرب
ZENITH 972 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح املعي  4/8 و 4/9 شارع 

الزيتو  مكنا1 - 50000 مكنا1 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50231
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يسرى بنبيادة  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  السيد )ة) جها  

البرو�سي بتاريخ 12 فبراير 2021.
بنبيادة  مي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  السيد )ة) جها  

البرو�سي بتاريخ 12 فبراير 2021.
رشيد عمرات  )ة)  السيد  تفويت 
 20 أصل  من  اجتماعية  حصة   20
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بنبيادة بتاريخ 12 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 958.
108I

لوكسر للحسابات

M et J GARDIENNAGE / م و 
ج كرديناج

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركا  الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
M et J GARDIENNAGE / م و 
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ج كرديناج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة بدر 

رقم 84 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 M et J : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

GARDIENNAGE / م و ج كرديناج.

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة بدر 

رقم 84 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : اسماعيل  بودية  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيدة بودية راوية 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50  : اسماعيل  بودية  السيد 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   50  : السيدة بودية راوية 

100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بودية اسماعيل عنوانه)ا) 

تجزئة الوحدة حي النجد 2 رقم 498 

سيدي يحي 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  راوية  بودية  السيدة 

تجزئة الوحدة حي النجد 2 رقم 498 

سيدي يحي 60000 وجدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودية اسماعيل عنوانه)ا) 
تجزئة الوحدة حي النجد 2 رقم 498 

سيدي يحي 60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا)  راوية  بودية  السيدة 
تجزئة الوحدة حي النجد 2 رقم 498 

سيدي يحي 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2020 تحت رقم 2091.

109I

FACE FIDUCIAIRE

STAR HOUDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

العيضاء املغرب

STAR HOUDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 201 

شارع مصطفي املباني ط 2 ش 9  - 

20130 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOUDA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجوهرات صاحب ورشة ومحل مع 

كراء املجوهرات..

 201  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -   9 2 ش  شارع مصطفي املباني ط 

20130 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مرزاق  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مرزاق  هدى  السيدة 
ط  افا  اقامة  املقاومة  شارع   141
 20000 الدارالعيضاء   48 ش   6

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرزاق  هدى  السيدة 
ط  افا  اقامة  املقاومة  شارع   141
 20000 الدارالعيضاء   48 ش   6

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

110I

كار أكونتي 

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SOUBAI

إعال  متبدد القرارات

كار أكونتي 
تقاطع شارع ععد املومن و شارع 
انوال A416 طابق 3 رقم 19 ، 
20042، الدار العيضاء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
SOUBAI »شركة  املساهمة«

 N14 RUE :وعنوا  مقرها االجتماعي
 SOLDAT GUILLOTE MAARIF - -

.CASABLANCA MAROC
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.491491

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 نونبر   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني  للشركة 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

 SCI من  الشركة  تغييراسم  مايلي: 

ASOUBIM SARL إلى SOUBAI

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تحديث النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

الحالي  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

املحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161036.

111I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 ORIENTAL CONCRÈTE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

 ORIENTAL CONCRÈTE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 hay وعنوا  مقرها اإلجتماعي

  almatar residance assounna

 3eme etage app 21 nador

62000 nador maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



5819 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ORIENTAL CONCRÈTE SARL

.AU
 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

 divers ou construction
 transport de m/sse cmpt

autrui
 marchand matériaux

.construction
 hay  : االجتماعي  املقر  عنوا  
  almatar residance assounna
 3eme etage app 21 nador 62000

.nador maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : ايوب  بنجياللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايوب  بنجياللي  السيد 
الناضور    62000 ميمو    اوالد  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ايوب  بنجياللي  السيد 
الناضور   62000 ميمو    اوالد  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 434.

112I

METROPOLE BUSINESS CENTER

LE CHAT BLANC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار العيضاء ، 20360، الدار 

العيضاء املغرب
LE CHAT BLANC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة لينا 
عمارة 1 الشطر 1 الطابق السفلي 
كاليفورنيا طريق تدارت - - الدار 

العيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  341199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 09 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقامة لينا عمارة 1 الشطر 1 الطابق 
 -  - السفلي كاليفورنيا طريق تدارت 
الدار العيضاء املغرب« إلى »55 شارع 
الزرقطوني  محمد الزرقطوني فضاء 
55 حي املستشفيات - -  1 رقم  طابق 

الدار العيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161348.

113I

Bennani & Associes

EOLANE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EOLANE MAROC
 ايوال  ماروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها االجتماعي  16.000.000 
درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة رقم 11، 
املنطقة الصناعية، طريق مراكش

برشيد، املغرب
السجل التجاري رقم 2315

التبريف الضريبي : 06101086
000069439000060التبريف 

املوحد للشركات 

)»الشركة«)
بموجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 20 يناير 2021، تقرر ما يلي:                                                              
تفويت  تحقق  مباينة   -
 FINANCIERE DE شركة 
العالغ  األسهم  ملجموع   L’OMBREE
أصدرتها  التي   160.000 عددها 
 SOLUTIONS الشركة لصالح شركة
مساهمة  شركة  وهي   ،  FIDUCIE
 ، مبسطة بموجب القانو  الفرن�سي 
الكائن مقرها االجتماعي ب  43 شارع 
، باريس ، مسجل في   15116 مارسو 
رقم  تحت  بعاريس  التجاري  السجل 

819884800  و؛
- تبديل النظام األسا�سي للشركة.
تم إيداع قرارات الشريك الوحيد 
بالسجل   2021 يناير   20 بتاريخ 
 2021 فبراير   05 التجاري ببرشيد في 

تحت رقم 142.
114I

NCG EXPERTISE

MALI TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
MALI TOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة  
برادي 2 رقم 164 متجر رقم 1 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة  برادي 2 رقم 164 متجر رقم 
1 مراكش - 40000 مراكش املغرب« 

سيدي   833 رقم  الجديد  »دوار  إلى 
 40000  - مراكش  يوسف بن اعلي  

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120990.
115I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE PARA
BENOTMANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 SOCIETE PARA BENOTMANE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
5.1 متجر 1 رياض  اإلسماعيلية 
-مكنا1- - 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PARA BENOTMANE

.SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصيدالنية   الطعية  املستلزمات 
ومواد التجميل و املكمالت الغذائية .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اإلسماعيلية  رياض    1 متجر   5.1

-مكنا1- - 50000 مكنا1 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهدي بن عثما  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مهدي بنبثما  عنوانه)ا) 

30اقامة  زنقة اللة مليكة الشقة   1

الزهور شارع موالي الكامل م ج فا1 

30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مهدي بن عثما  عنوانه)ا) 

30اقامة  زنقة اللة مليكة الشقة   1

الزهور شارع موالي الكامل م ج فا1 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 150.

116I

CANOCAF SARL

 NORD WEST MED

SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

 NORD WEST MED SHIPPING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

ابراهيم زنقة 62 رقم 22 - 62000 

الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 NORD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WEST MED SHIPPING

1/شحنة   : غرض الشركة بإيجاز 

السفن 2/وكيل بحري.

: حي أوالد  عنوا  املقر االجتماعي 

 62000  -  22 رقم   62 ابراهيم زنقة 

الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بورحايل  القادر  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بورحايل  القادر  ععد  السيد 

 62 حي أوالد ابراهيم زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 22 62000 الناظور  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بورحايل  القادر  ععد  السيد 

 62 حي أوالد ابراهيم زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 22 62000 الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 20 يناير 

2021 تحت رقم 145.

111I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE PERSEPHONE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

  SOCIETE PERSEPHONE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

القنسطرة عمارة مختارة الطابق 1 

شقة 3 املدينة الجديدة - مكنا1- - 

50000 مكنا1 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE PERSEPHONE SARL

خلق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإستغالل  مراكز  النداء .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 1 الطابق  مختارة  عمارة  القنسطرة 

3 املدينة الجديدة - مكنا1- -  شقة 

50000 مكنا1 املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 550   : الصيعاري   عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السيد محمد عثما  الصيعاري 

450 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد عمر الصيعاري  

تجزئة العلدية طريق السيندا ب   15

م ع مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.
الصيعاري  عثما   محمد  السيد 

ع  م  العلدية  تجزئة   15 عنوانه)ا) 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد عمر الصيعاري  

تجزئة العلدية طريق السيندا ب   15

م ع مكنا1 50000 مكنا1 املغرب
الصيعاري  عثما   محمد  السيد 

ع  م  العلدية  تجزئة   15 عنوانه)ا) 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 152.

118I

malartci

SOCIETE SERVICIFY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

   SOCIETE SERVICIFY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

تمشاط فم البنصر بني مالل  - 

23000  بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  SOCIETE SERVICIFY SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - مالل   بني  البنصر  فم  تمشاط 

23000  بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : يوسف   فزوا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فزوا  سمير  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : امي    محمد  السماللي  السيد 

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد فزوا  يوسف  

بني مالل    6 رقم   2 زنقة  الدباغ  دار 

2300 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  سمير   فزوا   السيد 

برسلونة  تراسا   1  1804 سيلسترل 

اسعانيا 23000 برشلونة اسعانيا.

امي   محمد  السماللي  السيد 

عنوانه)ا) حي النصر زنقة 8 رقم 109 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد فزوا  يوسف  

بني مالل    6 رقم   2 زنقة  الدباغ  دار 

2300 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 22 فبراير 

2021 تحت رقم 200.

119I

SOCIETE ADLER TRANS

 SOCIETE DIAB DE GENIE

CIVIL “SDGC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL

“SDGC

مكنا1 ، 50000، مكنا1 املغرب

 SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL

SDGC“ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 122 
زنقة 14 حي االطلس 1   - 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL

.“SDGC

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال  الغير،  لفائدة  العضائع 

متنوعة، االستيراد و التصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 122 
 50000  -    1 حي االطلس   14 زنقة 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد علي دياب  :  15.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي دياب  عنوانه)ا) قطاع 

 1869 رقم  الراشيدية  زنقة  النهضة 

البيايدة 11050 سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي دياب  عنوانه)ا) قطاع 

 1869 رقم  الراشيدية  زنقة  النهضة 

البيايدة  11050 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1012.

120I

CAJF CO

GROUPE METAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل مكا  فرع تابع للشركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

groupe metaux »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 

الحمد رقم 39 عي  الشق - 20000 

الدار العيضاء  املغرب.

»تحويل مكا  فرع تابع للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.168461

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2020 يونيو   25 في  املؤرخ 

 groupe تحويل مكا  فرع تابع لشركة

حي   100 زنقة رقم   43 من   metaux

الفردو1 عي  الشق  - 20000 الدار 

الحمد  تجزئة  إلى  املغرب  العيضاء 

الدار   20000  - عي  الشق   39 رقم 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161151.

121I

CAJF CO

GROUPE METAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

groupe metaux شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحمد رقم 39 عي  الشق - 20000 

الدار العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.168461

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 يونيو   25 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.150.000«

»5.500.000 درهم« إلى »8.250.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161151.

122I

NCG EXPERTISE

MALI TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

                                                            MALI TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة  

برادي 2 رقم 164 متجر رقم 1 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 دجنبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   6.190.000«

 6.890.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120989.

123I

NCG EXPERTISE

MALI TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MALI TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة  

برادي 2 رقم 164 متجر رقم 1 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   3.890.000« قدره 

»6.890.000 درهم« إلى »3.000.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120989.
124I

الصويرة مناجمنت

STE OMNIA MONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة اومنيا موني   ش.د.م.م
رأسمالها: 10000.00 درهم

مقرها االجتماعي: برج 1 رقم 284 
الصويرة

حـــــــــل الشـــركــــة
-1 صادق الجمع البام االستثنائي 
املنبقد  بتاريخ 31/12/2020  لشركة  
ش.د.م.م،راسمالها  موني   اومنيا  
100000.00 درهم مقرها االجتماعي 

دكا  رقم 284 برج 1 الصويرة على:
* حل الشركة

موالي  الحسني  السيد  *تبيي  
ادريس مصفي للشركة.

للتصفية:  الشركة  مقر  *تحديد 
دكا  رقم 284 ،برج1  الصويرة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   2-
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 11 23/02/2021 رقم  بالصويـــــرة في 

السجل التجاري رقــــــــم 2211.
عن النسخة و النص

التسيير

125I

فيكاميد

STE MEDIGIENE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب
STE MEDIGIENE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 OUED ALIAN IMM AL ZAHRA
 N°07 ETG 2 APPT 10 TANGER -

.90000 TANGER MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.89085

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»116.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   216.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1831.

126I

SYNERG

DARNOHAS HARDWARE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

  DARNOHAS HARDWARE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي الدار 

العيضاء   30 .شارع فا1   عي  

الشق  - 20410 الدار العيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.228321

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 يناير 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

 ، أجهزة   ، مبدات   ، عقاقير 

مسامير و جميع مواد العناء .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165643.

121I

CANOCAF SARL

ATALAYOUN LOISIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

ATALAYOUN LOISIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار بني 

بوغمار  الغربية احداد بني بويفرور 

- 62000 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATALAYOUN LOISIR

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

والنوادي  العحرية  املنتجبات 

العحرية.

دوار بني   : عنوا  املقر االجتماعي 

بوغمار  الغربية احداد بني بويفرور 

- 62000 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : بنجدي أحمد   السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنجدي أحمد   السيد 
تجزئة األحعا1 دار الكعداني  62202 

الدريوش  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنجدي أحمد   السيد 
تجزئة األحعا1 دار الكعداني  62202 

الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يناير 

2021 تحت رقم 205.

128I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LEBRINI LILAAKAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LEBRINI LILAAKAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول حي املسيرة 2 بلوك 13 الرقم 

10 - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEBRINI LILAAKAR

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الرقم   13 بلوك   2 االول حي املسيرة 

10 - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لبريني ععد البزيز :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لبريني ععد البزيز عنوانه)ا) 

 10 الرقم   13 بلوك   2 املسيرة  حي 

23000 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبريني ععد البزيز عنوانه)ا) 

 10 الرقم   13 بلوك   2 املسيرة  حي 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 18 فبراير 

2021 تحت رقم 196.

129I

NEOEXPERT CONSULTING

اورياد سنتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

اورياد سنتر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

اللة الياقوة و زنقة البرعار 9 اقامة 

كاليس ط4 رقم 11 - 20000 الدار 

العيضاء املغرب

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سليم  كوثر  )ة)  السيد  تفويت 
166 حصة اجتماعية من أصل 166 
عثما  بن  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

رحو بتاريخ 12 فبراير 2021.
اميمة سيكوك  )ة)  تفويت السيد 
161 حصة اجتماعية من أصل 161 
عثما  بن  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

رحو بتاريخ 12 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161001.

130I

CANOCAF SARL

NADOR CONDUITE
إعال  متبدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NADOR CONDUITE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: تاويمة 
املركز بوعرك  - 62000 الناظور  

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16125

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 
 04 بتاريخ  املقررة  االجتمـاعـية 
مرزوقة  السيدة  بي   فبراير2021 
و  الهدراوي  نبيم  السادة  و  ععابو 
والسيد  املسبودي جمال من جهة، 
مرزوقة  ععابو  والسيدة  لكعيرععابو 

من جهة أخرى.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  مسير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة النظام األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :1 و   6 بند رقم 

 630( لكعيرععابو  السيد  مايلي: 

مرزوقة  اجتماعية)،السيدة  حصة 

ععابو)210 حصة اجتماعية) ، قاص 

اجتماعية)  حصة   43.254( أحمد 

حصة  صالح)32.440  أرناو  و 

اجتماعية)

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 

 (S193643(تبيي  السيد ععابو لكعير

كمسير وحيد للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 368.

131I

Alassaire Juriconseil

ALASSAIRE JURICONSEIL
إعال  متبدد القرارات

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc

Alassaire JuriConseil »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

 Imm. :وعنوا  مقرها االجتماعي

 BAB ABELAZIZ, bureau 62 bis,

 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, 20020

 Casablanca, Maroc - 20020

.Casablanca Maroc

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.228511

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في رأ1 مال الشركة بمقدار 
 10.000 درهم ليرتفع من   300.000
بإضافة  درهم   310.000 إلى  درهم 
مال  رأ1  الى  درهم   300.000 معلغ 
دين  عن  كتبويض  محررة  الشركة 
اتجاه  الوحيد  للشريك  مستحق 

الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بمقدار  الشركة  مال  رأ1  تخفيض 
خسائر  بخصم  درهم   300.000
درهم،   300.000 إلى  تصل  سابقة 
الشركة  مال  رأ1  بتخفيض  وذلك 
 10.000 إلى  درهم   310.000 من 
100 سهم بقيمة  درهم، مقسمة إلى 

اسمية 100 درهم لكل منها
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تبديل العندين رقم 6 و 1 من النظام 
ترتب  ما  حسب  للشركة  االسا�سي 
عن قرارات الشريك الوحيد بالجمع 
 31 بتاريخ  املنبقد  البام االستثنائي 

دجنبر 2020
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  6: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  البام  الجمع  بموجب 
تقرر   2020 دجنبر   31 بتاريخ 
الزيادة في رأ1 مال الشركة بمقدار 
 10.000 درهم ليرتفع من   300.000
بإضافة  درهم   310.000 إلى  درهم 
مال  رأ1  الى  درهم   300.000 معلغ 
دين  عن  كتبويض  محررة  الشركة 
اتجاه  الوحيد  للشريك  مستحق 

الشركة
بند رقم  1: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  البام  الجمع  بموجب 
من  تقرر،   2020 دجنبر   31 بتاريخ 
الشركة  مال  رأ1  في  الزيادة  جهة، 
من  ليرتفع  درهم   300.000 بمقدار 
درهم   310.000 إلى  درهم   10.000
الى  درهم   300.000 معلغ  بإضافة 
رأ1 مال الشركة محررة كتبويض 
الوحيد  للشريك  مستحق  دين  عن 
اخرى  جهة  من  و  الشركة،  اتجاه 
بمقدار  الشركة  مال  رأ1  تخفيض 

300.000 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم  4110.

132I

Bennani & Associes

 اكڤيا ماروك 

IQVIA Maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

 IQVIA Maroc اكڤيا ماروك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

جيهاني، الطابق الرابع، املباريف - 

20100 الدار العيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69449

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 غشت 2018 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الرابع،  الطابق  جيهاني،  زنقة   ،10«

العيضاء  الدار   20100  - املباريف 

كاليفورنيا  »عمارة  إلى  املغرب« 

 ،A املعنى  الثاني،  الطابق  جارد ، 

سيدي   37-38 رقم  الكولي   تجزئة 

العيضاء   الدار   20150  - مبروف 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161141.
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JURISMAG SARL

LE BIO

مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

LE BIO  مجموعة ذات النفع 

االقتصادي

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 ، 

شارع الزرقطوني ، الطابق الثاني ، 

شقة رقم 6  - 20000 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

النفع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LE BIO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 / -شراء    : غرض الشركة بإيجاز 

إعادة بيع وتجارة )استيراد / تصدير) 

والكواشف  املختبرات  مبدات 

والتشخيص املخبري لهؤالء األعضاء

 شراء / إعادة بيع وتجارة )استيراد 

لهؤالء  الطعية  األجهزة  تصدير)   /

األعضاء ؛

الخدمات  بيع  إعادة   / شراء   -

وتداولها ؛

- املشورة الفنية والتدريب.

والتمثيل  والتوزيع  التسويق   -

التجاري وكذلك تصدير / استيراد أي 

سلع / سلع / مبدات ولوازم ؛

القيام بجميع عمليات التمثيل   -

املبامالت  جميع  وكذلك  التجاري 

املالية  واألوراق  واملالية  الصناعية 

الشركة  بغرض  معاشرة  املتبلقة 

وألعضائها فقط ؛ .

 ،  46  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ، الثاني  الطابق   ، شارع الزرقطوني 

الدارالعيضاء   20000  -   6 شقة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 LABORATOIRE الشركة 

 D’ANALYSES MEDICALES

حصة   ORBIO SARL-AU :  500

بقيمة 100 درهم للحصة .

 LABORATOIRE DE الشركة 

  BIOLOGIE SEBTA SARL-AU :

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 LABORATOIRE الشركة 

 D’ANALYSES MEDICALES

 199 عنوانه)ا)   ORBIO SARL-AU

شارع أم الربيع األولفا  20000 الدار 

العيضاء املغرب.

 LABORATOIRE DE الشركة 

 BIOLOGIE SEBTA SARL-AU

24 شارع دي ال سافوا حي  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20000 املستشفيات  

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Said EL HAFIANE السيد 

الفا�سي  عالل  زنقة   3 عنوانه)ا) 

28999 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

134I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

AMBEMAR MAROC
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي ععد الرحما  ، 

20200، الدار العيضاء املغرب

AMBEMAR MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

رقم 42 و 43 أطلنتيك فري زو  

جماعة عامر السفلية - - القنيطرة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49421

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: قرر الشريك الوحيد استمرار 

نشاط الشركة بالرغم من الخسائر 

الحالة   أ   تعي    والتي   امللحوظة، 

املالية  الصافية  قد  أصعحت تساوي 

أقل من ربع )4/1) رأ1 املال.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تجديد  الوحيد  الشريك  قرر  مايلي: 

موريس سميث  السيد جو   تبيي  

في منصب مسير وحيد للشركة ملدة 

3 سنوات تنتهي بتاريخ انبقاد الجمع 

بحسابات  الخاص  السنوي  البام 

بتاريخ  املنتهية  املالية  السنة 

.30/06/2023

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :- رقم  بند 

ليس هناك أي تغيير بالنظام  مايلي: 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 81260.
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BUSINESS WAYS

BIOHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

BIOHEUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

في الطابق األول من مشروع مركز 

شريفية طريق أمزميز تجزئة رقم 12 

‘ شريفية  - 40043 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110819

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سبدية  )ة)   السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   500 البعدوني 

)ة)   السيد  500 حصة لفائدة   أصل 

عمر أعلوشا بتاريخ 09 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120826.
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GHALI  WALIDIA

غالي  وليدية 

GHALI  WALIDIA     
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHALI  WALIDIA

61 زنقة عزيز بالل الطابق الثاني 
رقم 3 املباريف ، 20100، الدار 

العيضاء. املغرب

غالي  وليدية  

 GHALI  WALIDIA  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 

املباريف - 20100 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

غالي    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHALI  WALIDIA              وليدية

غرض الشركة بإيجاز : - الهدف  :      

يتحدد هدف هذه الشركة كما يلي:                                                                                                    

التجزئة   التهيئة،  التجهيز،   •

و زيادة قيمة جميع مساحات األرا�سي 

الكائنة في املجال الحضري و القروي. 

شابه  ما  و  العناء  أشغال   •

ذلك.

املتاجرة في مواد العناء.  •

جميع  وبيع  شراء   •
البقارات، زيادة قيمة جميع األرا�سي 

جديدة  بنايات  تشييد  طريق  عن 

لجميع الغايات.

العناء،  عمليات  جميع   •

التجزئة و عموما التنمية البقارية.

شراء و استيراد جميع آالت   •

و مواد العناء. 

مع  الكراء  أخد  شراء،   •

جميع  كراء  و  العيع  وعد  بدو   أو 

البقارات األخرى املعنية أو غير املعنية 

إلدارتها أو استغاللها.    

البمليات  جميع  وعموما    •

املالية،  الصناعية،  التجارية،  

لها  التي  البقارية،   غير  أو  البقارية 

ارتعاط معاشر أو غير معاشر بالغرض 

أعاله والتي من شانها أ  تساعد على 

إنماء الشركة وكذلك كل املساهمات 

كا   املعاشرة كيفما  أو غير  املعاشرة 

أهداف  تتعع  مقاوالت  في  شكلها 

مماثلة أو مرتعطة.

 61  : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم  الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

الدار العيضاء   20100  - املباريف   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثما  عطوف عنوانه)ا) 

 HAY HADDAOUIA 2 RUE 21 N°

20100 .11 الدار العيضاء. املغرب.

البلوي   الكريم  ععد  السيد 

 HAY OUSRA  RUE  41 عنوانه)ا) 

الدار   N° 38 AIN CHOK. 20100

العيضاء. املغرب.

مبطوف   الرحمن  ععد  السيد 

 LOT ZOUBIR IMM عنوانه)ا) 

الدار   85 APPT 6 OULFA 20100

العيضاء. املغرب.

السيد ععد الغني قاسم  عنوانه)ا) 

برشيد   LOT AMINE 26100  09  ,

املغرب.

عطوف  سفيا   السيد 

 QU SABOUNE  84 عنوانه)ا) 

 RUE YAACOUB  ELMANSOUR

26100 سطات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثما  عطوف  عنوانه)ا) 

 HAY HADDAOUIA 2 RUE 21 N°

20100 11 الدار العيضاء املغرب

البلوي   الكريم  ععد  السيد 

 HAY OUSRA  RUE  41 عنوانه)ا) 

الدار   N° 38 AIN CHOK. 20100

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165131.
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BUSINESS WAYS

BIOHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

BIOHEUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي محل 

في الطابق األول من مشروع مركز 

شريفية طريق أمزميز تجزئة رقم 12 

‘ شريفية  - 40043 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110819

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120826.

138I

Bennani & Associes

صافرا  ايروسيستيم موروكو 

 Safran Aerosystems

Morocco
إعال  متبدد القرارات

 SAFRAN AEROSYSTEMS

MOROCCO

صافرا  أيروسيستيم موروكو

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال االجتماعي: 14.658.600 

درهم مغربي

املقر االجتماعي: الشطر 62-59-58 

املنطقة الصناعية عي  جوهرة 

املركز 

الخميسات، املغرب
السجل التجاري بالخميسات رقم 

25941
التبريف الضريبي:   40118619
001440022000013التبريف 

املوحد للشركات: 
)»الشركة«)

بموجب قرارات الجمبية البامة 
 2021 يناير   28 بتاريخ  االستثنائية 

تقرر ما يلي:
التحقق  مباينة   -
صافرا   لتفويت  والنهائي  الفبلي 
 Safran موروكو  ايروسيستيم 
Aerosystems Morocco ل صافرا  
 Safran انجينيرينغ سيرفيس ماروك 
 Engineering Services Maroc
األصل التجاري الذي يتمثل في تقديم 
االستشارات والخدمات الهندسية في 

مجال الطيرا ؛
املقدم  الفرع  تشطيب   -
وإدخال  أعاله  املوصوفة  للخدمات 
السجل  في  الالحقة  التبديالت 

التجاري للخميسات ؛ و
للقيام  الصالحيات   -

باإلجراأت.
تم إيداع محضر قرارات الجمبية 
يناير   28 بتاريخ  االستثنائية  البامة 
2021 بالسجل التجاري بالخميسات 

بتاريخ 18 فبراير تحت عدد 138.
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ahadri trans

AHADRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ahadri trans
 hay branes al ghorfa rue arif ali

n 11 ، 90000، tanger maroc
AHADRI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
البرانس غرفة شارع عارف علي رقم 

11 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHADRI TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للعضائع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البرانس غرفة شارع عارف علي رقم 

11 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد أحضري محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحضري محمد عنوانه)ا) 

10 رقم  06 عمارة  مجمع ديار طنجة 

9  90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحضري محمد عنوانه)ا) 

10 رقم  06 عمارة  مجمع ديار طنجة 

9  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1933.

140I

ائتمانية أكيدي

TOXIGON TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائتمانية أكيدي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 

حمرية مكنا1 ، 50000، مكنا1 

املغرب

 TOXIGON TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 51  درب 

15 فيالت موالي زيدا  حي األمل 

ويسال  ، مكنا1 - 50000 مكنا1 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.51115

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  23 فبراير  املؤرخ في 

TOXIGON TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد معلغ رأسمالها 90.000 درهم 

درب    51 وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

األمل  حي  زيدا   موالي  فيالت   15

مكنا1   50000  - مكنا1   ، ويسال  

التمويل  النبدام  نتيجة  املغرب 

واألزمة املالية.

و عي :

السيد)ة) وسام   سبيد االدري�سي  

و عنوانه)ا) 51  درب 15 فيالت موالي 

مكنا1   ، ويسال   األمل  حي  زيدا  

)ة)  50000 مكنا1 املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 23 فبراير 2021 وفي 51  درب 

األمل  حي  زيدا   موالي  فيالت   15

مكنا1   50000  - مكنا1   ، ويسال  

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 91.

141I

DEMER CONSULTING

ELEVATE CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالعيضاء 
املغرب

ELEVATE CONSULT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
ععداملومن الطابق 2 رقم 18 الدار 
العيضاء - 200000 الدار العيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.340621

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير   31 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ELEVATE الوحيد  الشريك  ذات 
CONSULT  معلغ رأسمالها 100.000 
 119 درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
رقم   2 الطابق  ععداملومن  شارع 
الدار   200000  - العيضاء  الدار   18
العيضاء املغرب نتيجة ل : مصاريف.

 119 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 18 رقم   2 شارع ععداملومن الطابق 
الدار العيضاء املغرب 200000 الدار 

العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) جسنت    دانيال روجر  
ععداملومن  شارع   119 عنوانه)ا)  و 
العيضاء  الدار   18 رقم   2 الطابق 
املغرب  العيضاء  الدار   200000

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161861.

142I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OFKY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 1124-01 

صندوق البريد رقم 146، 13000، 

الداخلة املغرب

OFKY TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي السالم 

زنقة 12 رقم 19 - 13000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 OFKY  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء و اشغال مختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 13000  -  19 رقم   12 زنقة  السالم 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : افقير  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف افقير عنوانه)ا) حي 
الداخلة   13000  1041 السالم رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفقير  يوسف  السيد 
 13000  1041 رقم  السالم  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت رقم 329.

143I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE GROUPE SCOLAIRE LA
RELANCE PRIVEE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE GROUPE SCOLAIRE LA
 RELANCE PRIVEE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السبيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس 

املكتب رقم خمسة و عشرو  فا1 - 
30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE GROUPE SCOLAIRE LA

.RELANCE PRIVEE SARL AU

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السبيدي  إقامة  امللكي  الجيش 

مكاتب الفتح الطابق الخامس املكتب 
رقم خمسة و عشرو  فا1 - 30000 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خال  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خال  بشرى  السيدة 

 1 املدائن  زهرة  تجزئة   1  53 فيال 

 30000 فا1  الشقف  عي   طريق 

فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال فرج عنوانه)ا) عمارة 

وشقة 13 حي القد1 شارع عالل بن 

ععد هللا 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 915/2021.

144I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FAKIR DE COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي ععد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

FAKIR DE COMMERCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 85 شارع 

محمد الخامس  - 54450 مريرت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3103

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FAKIR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DE COMMERCE

غرض الشركة بإيجاز : 

 بقالة

 دقيق ، نشاء ، سميد.

85 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

مريرت   54450  - الخامس   محمد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : فقير   محمد  سيدي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فقير  محمد  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) 33 زنقة اسلي الحي االداري 

54450 مريرت املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فقير    محمد  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) 33 زنقة اسلي الحي االداري 

54450 مريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 92.

145I

CAFIGEC

TZ SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

TZ SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 202 شارع 

ععد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

20100 الدار العيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 فبراير   11 املؤرخ في 

و  تصدير   -« من  الشركة  نشاط 

إنشاءات  أو  أعمال   -« إلى  استيراد« 

متنوعة

- اشهارات«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161835.

146I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ECO PELAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 1124-01 

صندوق البريد رقم 146، 13000، 

الداخلة املغرب

ECO PELAGIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 

تانسيفت شارع ععد الرحيم بوععيد 

عمارة االمل شقة رقم 03 املسيرة 2 - 

13000 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15561

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   5.600.000«

»4.000.000 درهم« إلى »9.600.000 

درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت رقم 244.

141I

CAFIGEC

TZ SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

TZ SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 202 شارع 

ععد املومن رقم 5 الطابق السفلي 

202 شارع ععد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي 20100 الدار العيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

361131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير   2021 فبراير   11 املؤرخ في 

 »TZ SERVICE« تسمية الشركة من 

. »TMN INVEST« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161835.

148I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ECO PELAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 1124-01 

صندوق البريد رقم 146، 13000، 

الداخلة املغرب

ECO PELAGIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي زنقة واد 

تانسيفت شارع ععد الرحيم بوععيد 

عمارة االمل شقة رقم 03 املسيرة 2 - 

13000 الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15561

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بيع السمك بالجملة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت رقم 245.

149I
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CAFIGEC

TZ SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

TZ SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 202 شارع 

ععد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

20100 الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أمي   تازي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
مول  )ة)  السيد  حصة لفائدة    100

يناير   26 بتاريخ  توفيق  أحمد  نخلة 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161835.

150I

HATIM HOLDING

حاتم هولدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HATIM HOLDING

10 زنقة الحرية الطابق 3 رقم 5 ، 

20120، الدار العيضاء املغرب

حاتم هولدينغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 رقم 5 - 20120 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

حاتم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هولدينغ.

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 

 20120  -  5 رقم   3 الطابق  الحرية 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحاتيمي مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  الحاتيمي  السيد 

11 زنقة جعل هبري إقامة  عنوانه)ا) 

نوة الطابق 3 شقة 12 20500 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  الحاتيمي  السيد 

11 زنقة جعل هبري إقامة  عنوانه)ا) 

نوة الطابق 3 شقة 12 20500 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166104.

151I

DEMER CONSULTING

AFRI MAG GLUE
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالعيضاء 

املغرب

AFRI MAG GLUE  شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

ععداملومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء - 200000 الدار العيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.380823

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2 الطابق  ععداملومن  شارع   119«

 200000  - العيضاء  الدار   18 رقم 

الدار العيضاء املغرب« إلى »18 شارع 

الدار   14 رقم   3 ععداملومن الطابق 

العيضاء   الدار   200000  - العيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161868.

152I

Ascensu

UNION USINAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ascensu

الطابق االول، 206 ابو  زيد 

الدادو�سي، املباريف، ، 20330، 

الدار العيضاء املغرب

 UNION USINAGE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 206 زنقة 

ابو زيد الدادو�سي، الطابق 1، 206 

زنقة ابو زيد الدادو�سي، الطابق 1، 

20330 العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.392841

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  29 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

UNION USINAGE MAROC  معلغ 

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

ابو زيد  زنقة   206 مقرها اإلجتماعي 

206 زنقة ابو   ،1 الدادو�سي، الطابق 

 20330  ،1 الطابق  الدادو�سي،  زيد 

ضبف   : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء 

الطلب على خدمات الشركة.

 206 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - ،1 زنقة ابو زيد الدادو�سي، الطابق 

20330 العيضاء املغرب. 

و عي :

ععد الجليل  احليعات   السيد)ة) 

مسبود  سيدي  اوالد  عنوانه)ا)  و 

العيضاء  الدار    20150 بوسكورة  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

البقود  تعليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 160953.

153I

اتما نية  املنى

ال اند زاد سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اتما نية  املنى

اقامة دحا  الطابق التاني زنقة 

عقعة بن نافع ، 26100، برشيد 

املغرب
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ال اند زاد سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 9 

زنقة العطحاء الوفاء حي الرياض  - 

26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12281

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوشبيب  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 لراج 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

يناير   29 بتاريخ  لراج  املصطفى  )ة) 

.2021

ابو  ماجدة  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 البز 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

يناير   29 بتاريخ  لراج  املصطفى  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 254.

154I

fam consulting

PARA ZIASSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

PARA ZIASSI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 MAG 3 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 N° 120 LMHAMID SAADA 3

MARRAKECH  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ZIASSI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

 MAG  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 3 N° 120 LMHAMID SAADA 3

مراكش   MARRAKECH  - 40000

تلمغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  ZINEB MALIH IDRISSI السيدة

 N 120 LMHAMID عنوانه)ا) 

 SAADA 3 MARRAKECH  40000

مراكش املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

  ZINEB MALIH IDRISSI السيدة

 N 120 LMHAMID عنوانه)ا) 

 SAADA 3 MARRAKECH  40000

مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 111068.

155I

AMIATIS CONSEIL

VALUE INVESTMENT

إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

VALUE INVESTMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

رقم 46 ، املنطقة الصناعية ، 

سيدي بوزكري - - مكنا1  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44581

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  10 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 MASSAR قعول شريك جديد شركة

HOLDING, RC 480469

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تم رفع رأسمال الشركة بمعلغ 

أي  درهم«   1.096.000,00« قدره 

إلى  درهم«   35.904.000,00« من 

عن طريق  درهم«   31.000.000,00«

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 551.

156I

CANOCAF SARL

DREGERI CLASS 

إعال  متبدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

 DREGERI CLASS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

بويزازا  - 62000 الناظور  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10421

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 ماي   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسمال الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

األسـا�سي  القانو   على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تمديد الهدف االجتماعي بزيادة: نقل 

العضائع للغير

الذي ينص على   :1 و   6 بند رقم 

من  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

10.000 درهم الى 100.000 درهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 09 يونيو 

2020 تحت رقم 495.

151I
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AMIATIS CONSEIL

VALUE INVESTMENT
إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  

السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب

VALUE INVESTMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

رقم 46 ، املنطقة الصناعية ، 

سيدي بوزكري - - مكنا1 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44581

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  08 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  املرحوم  وفاة  عن  اإلعال  

أحمد بيوكناش مؤسس الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

والتي كانت  358.540 حصة   انتقال 

على  ورثته  لصالح  املتوفى  بحوزة 

النحو اآلتي: - 44.818 حصة  للسيدة 

حصة    44.811  - بالكورة   ليلى 

 89.635  - بيوكناش  نوال  للسيدة 

بيوكناش  هللا  ععد  للسيد  حصة  

حسن  للسيد  حصة    89.635  -

للسيد  حصة    89.635  - بيوكناش 

اسماعيل بيوكناش

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2021 تحت رقم 459.

158I

CANOCAF SARL

DREGERI CLASS
إعال  متبدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

DREGERI CLASS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

بويزازا  - 62000 الناظور املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10421

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 11 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسمية للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة النظام األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 « بواسطة  الشركة  اسم  تبديل 

 من  » 
ً
DROGUERIE CLASS « بدال

» DREGERI CLASS

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل نقل العضائع للغير باالستيراد 

وتصدير املبدات الزراعية 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

تحويل املقر االجتماعي الى حي ترقاع 

- الناظور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 شتنبر 

2020 تحت رقم 3204.

159I

ادكو كونسيل

SALIH GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحا  الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار العيضاء 

املغرب

SALIH GROUPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 191 

شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

489823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SALIH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUPE

غرض الشركة بإيجاز : مطبم.

 191  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 20050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سبيد  صالح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سبيد  صالح  السيد 
 85 رقم  الشاوي  دار  تجزئة 
 20240 الشق  عي   الطاح  شارع 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيد  صالح  السيد 
 85 رقم  الشاوي  دار  تجزئة 
 20240 الشق  عي   الطاح  شارع 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

160I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

FACILIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
FACILIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مير سلطا  الطابق األول شقة رقم 

3 - 20130 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FACILIFE
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
التنظيف  ذلك  في  بما  املنزلية 

والبستنة والسعاكة.
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26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
مير سلطا  الطابق األول شقة رقم 3 

- 20130 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : زينب مالل  السيدة  

بقيمة 50 درهم للحصة .
50 حصة    : السيد سبد النمري 

بقيمة 50 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مالل  زينب  السيدة  
حنا  رقم 8 سيدي مبروف  20000 

الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  النمري  سبد  السيد 
غالف   ديرب   31 رقم   RUE 85

20000 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مالل  زينب  السيدة  
حنا  رقم 8 سيدي مبروف  20000 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 151834.

161I

BM EVERESTE 

BM EVEREST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BM EVERESTE
 GH 4 IM 1 APT 12 ETG 4

 ،ANASSI MEKNES ، 50000
مكنا1 املغرب

BM EVEREST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 GH 4 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 IM 1 APT 12 ETAG 4 ANASSI
MEKNES - 50050 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVEREST

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS-NEGOCIANT

 GH 4  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 IM 1 APT 12 ETAG 4 ANASSI

MEKNES - 50050 مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : منتصر  بوشعكة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعكة منتصر عنوانه)ا)  

الطابق   12 الشقة   01 04 عمارة   1

الرابع انا�سي 50050 مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعكة منتصر عنوانه)ا) 

م 1 04 عمارة 01 الشقة 12 الطابق 

الرابع انا�سي 50050 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 889.

162I

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

نقل  املاسة البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لبري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

نقل  املاسة العيضاء شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي تاويمة 

الشارع الرئي�سي رقم 120الناظور 

الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

نقل    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

املاسة العيضاء.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي ملختلف البناصر.

عنوا  املقر االجتماعي : حي تاويمة 

120الناظور  رقم  الرئي�سي  الشارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مشكوري صعاح  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيدة مشكوري صعاح  : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

صعاح   مشكوري  السيدة 

الناظور  احركاشن  حي  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

صعاح   مشكوري  السيدة 

الناظور  احركاشن  حي  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 313.

163I

SYNERG

إيتيك

INTELL’ETHIQUE  
إعال  متبدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

إيتيك    INTELL’ETHIQUE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الدار 

العيضاء  34، اقامة البمري الزنقة 

6 اكتوبر الراسي  املباريف  - 20100 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.383383

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  23 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحساب  على  املوافقة   -

االبراء  منح  النهائي للتصفية  - 

إغالق  مباينة  للمصفي  - 

التصفية  

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم  165653.

164I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ARCHE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
ARCHE CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 21 شارع 
ابو ععد هللا نافع املبارف - 20330 

الدارالعيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.91015

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   15 في  املؤرخ 
ARCHE CONSEIL شركة ذات  حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   200.000
هللا  ععد  ابو  شارع   21 اإلجتماعي 
الدارالعيضاء   20330  - نافع املبارف 
عن  النهائي  للتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و عي :

السيد)ة)  محمد كريم  بنشقرو  
و عنوانه)ا) 21 شارع ابو ععد هللا نافع 
املبارف 20330 الدارالعيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 15 دجنبر 2020 وفي 21 شارع 
 20330  - ابو ععد هللا نافع املبارف 

الدارالعيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163845.

165I

TEX NEGOCE ACCESSOIRES SARL

شركة طكس نيكوص أكسسوار
إعال  متبدد القرارات

 TEX NEGOCE ACCESSOIRES

SARL

 N 8 RUE 4 L›ERAC SIDI BRAHIM

FES ، 30000، FES Maroc

شركة طكس نيكوص أكسسوار 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 8 

زنقة 4 ليراك سيدي ابراهيم فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51561

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 نونبر   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الحصص  هعة  على  املوافقة  مايلي: 

اإلجتماعية من طرف السيدة غلوي 

لفائدة  الزهراء  فاطمة  اسماعيلي 

أخيها السيد علوي اسماعيلي ابراهيم 

و تبيينه مسير تاني للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النشاط  و   الشركة  تسمية  تغيير 

اإلجتماعي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

30: الذي ينص  1 و  6 و  بند رقم 

اإلجتماعي  الرأسمال  مايلي:  على 

درهم   100000 في  متمثل  للشركة 

مقسمة إلى 1000 حصة إجتماعية ب 

100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

أسامة  لغمام  السيد  شريكي   على 

إبراهيم  اسماعيلي  علوي  السيد  و 

بالتساوي بينهما و أصعحت الشركة 

مسيرة من طرف السيد لغمام أسامة 

و السيد علوي إسماعيلي ابراهيم في 

مدة غير محددة

الذي ينص على   :4 و   2 بند رقم 
أير  الشركة  أصعحت تسمية  مايلي: 
نشاط  و  م    م  تكنولوجي فروا ش 
األجهزة  بيع  للشركة  الرئي�سي 

اإللكترومنزلية بالتقسيط  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 848.
166I

AMIATIS CONSEIL

 BIOUGNACH
EQUIPEMENTS
إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  
السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب
 BIOUGNACH EQUIPEMENTS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 14 شارع 
أنتسيرابي املدينة الجديدة - - 

مكنا1 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20143

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: - املوافقة على شريك جديد ، 
شركة مسار القابضة ، رأسمال قدره 
57.600.000،00 درهم ، يقع مكتبها 
املنطقة   ، الرئي�سي في الدار العيضاء 
الصناعية سابينو رقم 20 ، النواصر 
السيد حسن  البام  مديرها  ويمثلها 

بيكناش.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
القعول واملوافقة على تقيم   - مايلي: 
الشركاء  طرف  من  عينية  حصص 
كالتالي:  القابضة,  شركتهم  لفائدة 
العطاقة  بيكناش  أحمد  السيد   -
 48.012 بـ  ساهم   D 34341 رقم 
القابضة.  سهم لصالح شركة مسار 
العطاقة   ، بالكورة  ليلى  السيدة   -

 48.012 D 34346 ، ساهمت بـ  رقم 
القابضة.  سهم لصالح شركة مسار 
 ، بيكناش  نوال  السيدة  ساهمت   -
 6.009 بـ   ،  D 605188 العطاقة رقم 
القابضة  مسار  شركة  لصالح  سهم 
العطاقة   ، السيد حسن بيكناش   - ؛ 
 6.009 بـ  ساهم   D 101904 رقم  
سهم لصالح شركة مسار القابضة ؛ 
- السيد / ععد هللا بيكناش ، العطاقة 
 6.009 بـ  ساهم   D 614191 رقم 
القابضة  مسار  شركة  لصالح  سهم 
ساهم السيد إسماعيل بيكناش   - ؛ 
 6.009 بـ   D  192135 رقم  العطاقة 

سهم لصالح شركة مسار القابضة. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   -
ىشركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

الشكل القانوني
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 4052.

161I

FIDUBAC SARL

AGROASB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
AGROASB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي سكتور 
حسن بلوك 21 قلبية سلوا  - 

62000 الناظور  املغرب.
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تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15063

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 فبراير   25 املؤرخ في 

و  »-استيراد  من  الشركة  نشاط 

تصدير

-التفاوض

-توزيع« إلى »-التفاوض

-توزيع

-النقل الوطني والدولي لآلخرين«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 463.

168I

FIDUBAC SARL

ترانس ناد فريش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

ترانس ناد فريش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بني انصار 

مركز الناظور - 62000  الناظور  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11641

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زريوح  حسن   )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   300

100 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد  

لبربي شكري بتاريخ 12 يناير 2021.
تفويت السيد )ة) سفيا   عابوي 

300 حصة اجتماعية من أصل 100 

محمد   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

لبربي شكري بتاريخ 12 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 461.

169I

STE FIDUCONFIANCE

MIXTE NEGOCE
إعال  متبدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MIXTE NEGOCE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 113 

تجزئة وفاق طريق عي  السمن فا1   

فا1  30000  فا1  املغرب .

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29835

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 نونبر   20 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 

مقاول   : التالية  االنشطة  باضافة 

املواد  صانع   - والتغليف  التبعئة 

متجر  نشاط   وحذف  الكميائية 

التغذية البامة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بالبنوا   للشركة  تابع  فرع  انشاء 

طريق  وفاق  تجزئة   111 رقم  التالي 

عي  السمن فا1

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 

مقاول   : التالية  االنشطة  باضافة 

املواد  صانع   - والتغليف   التبعئة 

متجر  نشاط   وحذف  الكميائية 

التغذية البامة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 291/021.

110I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TRANSPORT LAKHOUADRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 TRANSPORT LAKHOUADRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 

2091 صوكوما - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

 TRANSPORT LAKHOUADRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  معلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

صوكوما   2091 رقم  اإلجتماعي 

نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

لصبوبات مالية.

و عي :

و  الخوادري  كعور   السيد)ة) 
صوكوما   2091 رقم  عنوانه)ا) 

)ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

رقم  وفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 

مراكش   40000  - صوكوما   2091

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120919.

111I

AUFIDEX CONSEILS

FAST FOOD SNACK
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املبنويو )

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

FAST FOOD SNACK

بمقت�سى  الجمع البام االستثنائي 

الكائن    NOOR ZONE لشركة 

املواسي   حي   : ب  االجتماعي  مقرها 

  40000  -    131 طريق املواسي  رقم 

01 دجنبر  مراكش  املغرب املؤرخ في 

2019 تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

املواسي   حي   : ب  الكائن  التجاري 

 40000  -   131 طريق املواسي  رقم 

طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 

بصفتها   :   NOOR ZONE شركة 

  THE مالكة لألصل التجاري و شركة 

مسيرة  بصفتها   NAKED LUNCH

حرة.

112I

cabinet jdaini

SAKHAE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

SAKHAE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

شبني  مداغ بركا  - 63303 بركا  

املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.2423

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SAKHAE الوحيد  الشريك  ذات 
 10.000 معلغ رأسمالها    TRAVAUX
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
بركا    63303  - شبني  مداغ بركا  

املغرب نتيجة ل : اقفال الشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بركا    63303  - شبني  مداغ بركا  

املغرب. 
و عي :

السيد)ة) رشيد   كناني و عنوانه)ا) 
بلجيكا 1301 بلجيكا بلجيكا كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
بئر   32  : الوثائق املتبلقة بالتصفية 

انزرا  حي الحسني بركا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 118/2021.
113I

فيكاميد

STE MEDIGIENE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب
STE MEDIGIENE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 2eme   : وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 Etage N°4 Complexe Boutahar
 Al Mandar Al Jamil Zkt 71 N°09

.- 90000 TANGER MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89085

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2eme Etage N°4 Complexe    :«
 Boutahar Al Mandar Al Jamil
 Zkt 71 N°09 - 90000 TANGER
 RUE OUED ALIAN« إلى »MAROC
 IMM AL ZAHRA N°07 2émE
 ETAGE APPT N°10 - 90000

.»TANGER  MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1831.

114I

HASKA DOORS MAROC

BIPOL’ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIPOL›ART
03 زنقة أيت أوريرشارع موالي 
يوسف ، 20000، الدارالعيضاء 

املغرب
BIPOL’ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
أيت أوريرشارع موالي يوسف - 

20000 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
489611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIPOL’ART
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج:
تطوير موقع على شعكة اإلنترنت 

وتطعيق الهاتف املحمول.

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 
وفقا  واملبدات  االستهالكية  السلع 

لألنظمة املبمول بها في املغرب.
وسمسرة  وتداول  وبيع  شراء 
جميع  وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

األشياء واملنتجات واملواد والعضائع.
أو  والعيع  الشراء  عمليات  جميع 
التجارة الوطنية والدولية واالستيراد 
والتصدير والتوزيع لجميع املنتجات 

والسلع غير املحظورة ؛
صناعة املالبس النسيجية.

االتصاالت واألحداث.
وسائل التواصل االجتماعي.

بجميع  حصة  على  االستحواذ 
أو  الشركات  جميع  في  الوسائل 
الشركات ذات الهدف املماثل أو ذي 

الصلة.
املبامالت  جميع   ، عام  بشكل 
أو  الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
املنقولة أو البقارية التي تتبلق بشكل 
معاشر أو غير معاشر بأغراضها والتي 

قد تبزز تطوير الشركة وتوسيبها..
زنقة   03  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - يوسف  موالي  أوريرشارع  أيت 

20000 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة رانية حيزراوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رانية حيزراوي عنوانه)ا) 
حي البنق عمارة 33 رقم 35 20000 

الدارالعيضاء  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رانية حيزراوي عنوانه)ا) 
حي البنق عمارة 33 رقم 35 20000 

الدارالعيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

.CRI تحت رقم

115I

AMIATIS CONSEIL

 BIOUGNACH
AMEUBLEMENT
إعال  متبدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي  
السعع ، 20000، الدار العيضاء 

املغرب
 BIOUGNACH AMEUBLEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 14 

شارع ععد املومن املوحدي, املدينة 
الجديدة - - مكنا1 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25121

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: - املوافقة على شريك جديد ، 
شركة مسار القابضة ، رأسمال قدره 
57.600.000،00 درهم ، يقع مكتبها 
املنطقة   ، الرئي�سي في الدار العيضاء 
الصناعية سابينو رقم 20 ، النواصر 
السيد حسن  البام  مديرها  ويمثلها 

بيكناش.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
القعول واملوافقة على تقيم   - مايلي: 
الشركاء  طرف  من  عينية  حصص 
 - كالتالي:  القابضة,  شركتهم  لفائدة 
 D السيد أحمد بيكناش العطاقة رقم
34341 ساهم بـ 13300 سهم لصالح 
شركة مسار القابضة. - السيدة ليلى 
 D 34346 رقم  العطاقة   ، بالكورة 
لصالح  سهم   13300 بـ  ساهمت   ،
ساهمت   - القابضة.  مسار  شركة 
السيدة نوال بيكناش ، العطاقة رقم 
سهم لصالح   2400 بـ   ،  D 605188
السيد   - ؛  القابضة  مسار  شركة 
 D رقم   العطاقة   ، بيكناش  حسن 
101904 ساهم بـ 2400 سهم لصالح 
 / السيد   - ؛  القابضة  مسار  شركة 
 D العطاقة رقم   ، ععد هللا بيكناش 
614191 ساهم بـ 2400 سهم لصالح 
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ساهم   - ؛  القابضة  مسار  شركة 
العطاقة  بيكناش  إسماعيل  السيد 
سهم   2400 ب   D  192135 رقم 

لصالح شركة مسار القابضة. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   -
ىشركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 4051.
116I

فيكاميد

STE MEDIGIENE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب
STE MEDIGIENE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 OUED ALIAN IMM AL ZAHRA
 N°07 2ème ETAGE APPT N°10

 TANGER - 90000 TANGER
.MAROC

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89085
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   24 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمعلغ قدره 
»116.000 درهم« أي من »216.000 
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 
اإلسمية  القيمة  تخفيض   : طريق 

لألسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1831.

111I

فيكاميد

 STE HORIZON DENTAL

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب

 STE HORIZON DENTAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوا  مقرها االجتماعي

 OUED ALIAN IMM AL ZAHRA

 N°07 2ème ETAGE APPT N°10

 TANGER - 90000 TANGER

.MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

89085

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   24 في  املؤرخ 

 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   »HORIZON DENTAL SARL

. »STE MEDIGIENE SARL«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1831.

118I

البعدالوي لالشغال املحاسعتية

 STE G.R YASSINE TAHA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

البعدالوي لالشغال املحاسعتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE G.R YASSINE TAHA SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

الطاو1 زنقة موالي ادريس بي  

الجرادي  رقم 35 - 35000 نازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G.R YASSINE TAHA SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او العناء.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بي   ادريس  موالي  زنقة  الطاو1 
نازة   35000  -  35 رقم  الجرادي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : جمال   نجيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجيم جمال عنوانه)ا) حي 

 35000 11 البلويي  مجموعة و رقم 

تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيم جمال عنوانه)ا) حي 

البلويي  مجموعة و رقم  35000 تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 113.

119I

مانينور

مانينور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مانينور

شارع االندلس اقامة االندلس 

الطابق 3 رقم 26 ، 90000، طنجة 

املغرب

مانينور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

االندلس اقامة االندلس الطابق 3 
رقم 26  - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11909

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

معلغ  ذات الشريك الوحيد مانينور  
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

االندلس  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 -   26 رقم   3 اقامة االندلس الطابق 

90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 3 الطابق  االندلس  اقامة  االندلس 
رقم 26  - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :

السيد)ة) نبيل  اغزيل و عنوانه)ا) 

االندلس  اقامة  االندلس  شارع 
طنجة   90000   26 رقم   3 الطابق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1411.

180I

cabinet aux services des affaires

CAFE RESTAURANT YANIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  CAFE RESTAURANT YANIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 UN وعنوا  مقرها االجتماعي

 GARAGE A RUE ZERKTOUNI

 HAY EL HAMRI ERFOUD -

.52200 ARFOUD MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2020/14365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

 CAFE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   «  RESTAURANT YANIN

. »NINA VOITURE«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 103/2021.

181I

HASKA DOORS MAROC

ESSOR PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESSOR PARTNERS

03 زنقة أيت أوريرشارع موالي 

يوسف ، 20000، الدارالعيضاء 

املغرب

ESSOR PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
أيت أوريرشارع موالي يوسف - 

20000 الدارالعيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ESSOR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PARTNERS
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وكذلك في الخارج ؛
أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 
وفقا  واملبدات  االستهالكية  السلع 

لألنظمة املبمول بها في املغرب ؛
وسمسرة  وتجارة  وبيع  شراء 
جميع  وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

األشياء واملنتجات واملواد والسلع ؛
أو  والعيع  الشراء  عمليات  جميع 
التجارة الوطنية والدولية واالستيراد 
والتصدير والتوزيع لجميع املنتجات 

والسلع غير املحظورة ؛
صناعة املالبس واملنسوجات.

تسويق املنتجات الغذائية.
األنشطة البقارية؛

املشاركة ، املعاشرة أو غير املعاشرة 
األعمال  أو  البمليات  جميع  في   ،
التجارية أو الشركات التي قد تتبلق 
باألنشطة  الخصوص  وجه  على 

املذكورة أعاله ؛
املبامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
التي قد تتبلق   ، واملنقولة والبقارية 
بهدف  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 
مشابه أو مرتعط  الشركة وأي �سيء 

قد يبزز توسيبه أو تطويره..
زنقة   03  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - يوسف  موالي  أوريرشارع  أيت 

20000 الدارالعيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ياسمينة بن ادريس :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : ادريس  بن  السيدة يسرى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ادريس  بن  ياسمينة  السيدة 

 1 الياقوت  تجزئة   19 عنوانه)ا) 

الجديدة   24000 السفلي  الطابق 

املغرب.

ادريس  بن  يسرى  السيدة 

01 شارع حما  الفطواكي  عنوانه)ا) 

24000 الجديدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادريس  بن  يسرى  السيدة 

01 شارع حما  الفطواكي  عنوانه)ا) 

24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  العيضاء   بالدار  التجارية 

.CRI تحت رقم

182I

 SOCIETE MAGHREBIENNE DE LOGISTIQUE

ET SERVICE

 SOCIETE MAGHREBIENNE

 DE LOGISTIQUE ET

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAGHREBIENNE DE

LOGISTIQUE ET SERVICE

 5Avenue Mohamed V Rés.

 Abdelmoula, Hay My Rachid ،

73000، Dakhla Maroc

 SOCIETE MAGHREBIENNE DE

LOGISTIQUE ET SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5، شارع 

محمد الخامس إقامة ععد املولى 

حي موالي رشيد - 13000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAGHREBIENNE DE

.LOGISTIQUE ET SERVICE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتبلقة  والخدمات  اللوجستیك 

بالنقل.

5، شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 

املولى  ععد  إقامة  الخامس  محمد 

الداخلة   13000  - حي موالي رشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لورا  سحيو  :  21 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جيروم لوك سحيو  :  21 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 SSH SARL-AU :  27 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

19 حصة    : السيد عمر الغطا1 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لورا  سحيو  عنوانه)ا) 

60 زنقة مصطفى املنفلوطي 20060 

الدارالعيضاء املغرب.
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سحيو   لوك  جيروم  السيد 
طريق أزمور اقامة بیونت  عنوانه)ا) 
رومانو رقم 08 20180 الدارالعيضاء 

املغرب.
 SSH SARL-AU الشركة 
عنوانه)ا) شارع املسيرة زنقة 6 أكتوبر 
رقم 6 الطابق 3 الشقة 3 أنفا 20100 

الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الغطا1  عمر  السيد 
 12 الشقة  أ2  عمارة  بارك  كرين 

28820 املحمدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فايس  يا   سعاستيا   السيد 
شارع املحيط   4 سحيو  عنوانه)ا)  
الشقة  األر�سي  الطابق  األطل�سي 
 20180 السوينية  دار  تجزئة   v4

الدارالعيضاء املغرب
عنوانه)ا)  الغطا1  عمر  السيد 
 12 الشقة  أ2  عمارة  بارك  كرين 

28820 املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 10 

غشت 2020 تحت رقم 599/2020.
183I

SANS

فيرميد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SANS
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
فيرميد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
العيضاء - 20130  الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيرميد.

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

الشعه  و  الطعية  مبدات  والتصدير 

طعية )التاجر أو الوسيط)..

 10  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الدار   5 3 شقة  زنقة الحرية الطابق 

العيضاء  الدار    20130  - العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الفهري  الفا�سي  جبفر  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

  : الفهري  الفا�سي  خالد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفهري  الفا�سي  جبفر  السيد 

 49 رقم  سبيدة  فيال  عنوانه)ا) 
زنقة ععد السالم عامر فرانس فيال  

20000 الدار العيضاء املغرب.
الفهري  الفا�سي  خالد  السيد 

 49 رقم  سبيدة  فيال  عنوانه)ا) 
زنقة ععد السالم عامر فرانس فيال  

20000 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفهري  الفا�سي  جبفر  السيد 

 49 رقم  سبيدة  فيال  عنوانه)ا) 
زنقة ععد السالم عامر فرانس فيال  

20000 الدار العيضاء املغرب
الفهري  الفا�سي  خالد  السيد 

 49 رقم  سبيدة  فيال  عنوانه)ا) 
زنقة ععد السالم عامر فرانس فيال  

20000 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

184I

AFTISSE CONSEIL

 BOUCHERIE IKHWANE BEN

RAHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL

 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT

 15 . 3ème ETAGE ANGLE

 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BOUCHERIE IKHWANE BEN

RAHAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

161 العديع عملية النجوم أمرشيش 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 مار1   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOUCHERIE IKHWANE BEN

.RAHAL

غرض الشركة بإيجاز : مجزرة .

عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 

161 العديع عملية النجوم أمرشيش 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نخلة أحالم  :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحالم   نخلة  السيدة 
 85 20 عمارة  أبواب مراكش منطقة 

شقة 11 40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أحالم  نخلة  السيدة 
 85 20 عمارة  أبواب مراكش منطقة 

شقة 11 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم -.

185I

ادكو كونسيل

LAHLOU AUTO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحا  الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار العيضاء 

املغرب
LAHLOU AUTO SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 191 
شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490609
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHLOU AUTO SERVICES
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خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات.

 191  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 20050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   950   : السيد عمر لحلو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سلمى الوزاني طيبي :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر لحلو عنوانه)ا) 1 زنقة 
االستاد جا  بيرا  الوازيس العيضاء 

20330 الدارالعيضاء املغرب.
طيبي  الوزاني  سلمى  السيدة 
اشبيليا  زنقة   19 عمارة  عنوانه)ا) 

شقة 22 20600 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر لحلو عنوانه)ا) 1 زنقة 
االستاد جا  بيرا  الوازيس العيضاء 

20330 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

186I

COMPTA-ECO MAROC

ARAMTOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      121
 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC
ARAMTOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

3 الرقم 11 تجزئة الصافي  برشيد  - 

26100 برشيد املغرب .

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد 5655 بتاريخ 11 مار1 

.2021

بدال من : تفويت السيد الحزومي 

من  اجتماعية  حصة   1000 محمد 

السيد  لفائدة  حصة    1000 اصل 

الحزومي املحفوظ .

الحزومي  السيد  تفويت   : يقرأ 

املحفوظ  1000 حصة اجتماعية من 

السيد.  لفائدة  حصة    1000 اصل 

الحزومي محمد

العاقي بدو  تغيير.

181I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مارابالم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مارابالم   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراكش، 

امللك املسمى ج اش 26، اقليم 

الحوز، دائرة تحناوت، جماعة 

تمصلوحت  - 40000 مراكش 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 63351

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2021 يناير   20 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

واكسيلما  جيرار  كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120148.

188I

Cabinet d’avocat

أي فوطونيكس املغرب
إعال  متبدد القرارات

Cabinet d›avocat

 10Boulevard 2 mars 3ème

 étage، 20502، Casablanca

Maroc

أي فوطونيكس املغرب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عي  

الجمبة، 20182 بوسكورة - 20182 

بوسكورة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.315951

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2020 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وعد  لشركة  ممثل  تبيي   مباينة 

الطاقة القابضة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بن  خالد  الدكتور  استقــالة  مباينة 

من  الدويش  اللطيف  ععد  ابراهيم 

مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بن  خالد  الدكتور  استقــالة  مباينة 

سليما  بن عي�سى املالحي من مهامه 

كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

بن  أحمد   / األستاذ  تبيي   مايلي: 

سبودي  علي بن ععد هللا الدخيل، 

نونبر   28 بتــاريــــخ  املــزداد  الجنسيـــة، 

البربية  باململكة  املقيــم   ،1962

السفر  لجواز  والحامل  السبودية، 

T111503 كمسير للشركة ملدة  رقـــــــم 

سنة واحدة قابلة للتجديد

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

إبراهيم بن   / تبيي  املهند1  مايلي: 

محمد بن ععد هللا أبو ععاة، سبودي 

نونبر   13 بتــاريــــخ  املــزداد  الجنسيـــة، 

البربية  باململكة  املقيــم   ،1963

السفر  لجواز  والحامل  السبودية، 
رقـــــــم V560180 كمسير للشركة ملدة 

سنة واحدة قابلة للتجديد

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفــــويـض السلــطات الضــرورية للقيام 

باإلجراءات الالزمة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165406.

189I

BT CONSEIL

Benrian négoce – SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 Benrian négoce – SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 
زنقة ععد هللا املديوني الطابق 1 

الشقة 2 الدار العيضاء - 20000 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Benrian négoce – SARL AU

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو لنفسها وبالنيابة عن 

أطراف ثالثة في املغرب أو في الخارج 

البمليات التالية:

- نجارة األملنيوم والزجاج.

إنجاز أعمال األملنيوم بالتوريد   -

والتركيب.

- أعمال نجارة األملنيوم بأنواعه

- أعمال التزجيج
- استيراد وتصدير أي منتج تجاري 

بشكل عام ؛

- شراء وبيع وتوزيع محلي وتصدير 

أي منتج ؛

العاطن  من  والتباقد  إنجاز   -

لكافة األعمال الصناعية بكافة هذه 

األشكال.

املبامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

من  غيرها  أو  املنقولة  أو  البقارية 

أو  املبامالت املرتعطة بشكل معاشر 

بموضوع  جزئًيا  أو  كلًيا  معاشر  غير 

�سيء  وأي  أعاله  املوضح  الشركة 

املحتمل  من  صلة  ذي  أو  مشابه 

الشركة  تطوير  يحابي  أو  يسهل  أ  

ونشاطها..
زنقة   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 

الدار العيضاء - 20000 الدارالعيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد بدر بنريا  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بنريا   بدر  السيد 

شقة   46 البركة إقامة غالينا الرقم 

 20000 رشيد  موالي   3 طابق   9

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بنريا   بدر  السيد 

شقة   46 البركة إقامة غالينا الرقم 

 20000 رشيد  موالي   3 طابق   9

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166081.

190I

Cabinet d’avocat

ريـــــــاس املغــــــــــرب
إعال  متبدد القرارات

Cabinet d›avocat

 10Boulevard 2 mars 3ème

 étage، 20502، Casablanca

Maroc
ريـــــــا1 املغــــــــــرب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عي  

الجمبة، 20182 بوسكورة -  

20182  بوسكورة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.336263

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2020 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وعد  لشركة  ممثل  تبيي   مباينة 

الطاقة القابضة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بن  خالد  الدكتور  استقــالة  مباينة 

من  الدويش  اللطيف  ععد  ابراهيم 

مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بن  خالد  الدكتور  استقــالة  مباينة 

سليما  بن عي�سى املالحي من مهامه 

كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

بن  أحمد   / األستاذ  تبيي   مايلي: 

سبودي  علي بن ععد هللا الدخيل، 

نونبر   28 بتــاريــــخ  املــزداد  الجنسيـــة، 

البربية  باململكة  املقيــم   ،1962

السفر  لجواز  والحامل  السبودية، 

T111503 كمسير للشركة ملدة  رقـــــــم 

سنة واحدة قابلة للتجديد

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

إبراهيم بن   / تبيي  املهند1  مايلي: 

محمد بن ععد هللا أبو ععاة، سبودي 

نونبر   13 بتــاريــــخ  املــزداد  الجنسيـــة، 

البربية  باململكة  املقيــم   ،1963

السفر  لجواز  والحامل  السبودية، 

رقـــــــم V560180 كمسير للشركة ملدة 

سنة واحدة قابلة للتجديد

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفــــويـض السلــطات الضــرورية للقيام 

باإلجراءات الالزمة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :0 رقم  بند 

مايلي: ليس هناك أي تغيير في النظام 

األسل�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165401.

191I

ديوا  األستادة لطيفة الزرهوني

 شركة الغواطي أحمد
إعال  متبدد القرارات

ديوا  األستادة لطيفة الزرهوني

اقامة املنارة، رقم 33 ب الطابق 

الثالث شارع عالل بن ععد هللا، 

30000، فا1 مغرب

 شركة الغواطي أحمد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 06 شارع 

 fes 30000 1واصل ابن عطاء فا

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31225

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نبديل اإلمضاء ات 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اإلبراء لفائدة السيدة نوال الغواطي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

األجر الشهري للمسيرة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

املسيرة  إمضاءات  تبديل  مايلي: 

السيدة نوال الغواطي و السيد يسير 

الغواطي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 891.

192I

MOUMNI CONSULTING

HOME RÊVES IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING

 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ

 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC

HOME RÊVES IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 541 حي 

اوراغن الطابق 3 رقم 1 وادالو - 

00000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

28161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 HOME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RÊVES IMMO

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

حي   541  : عنوا  املقر االجتماعي 

 - وادالو   1 رقم   3 الطابق  اوراغن 

00000 تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ربيع  اشرنا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ربيع  اشرنا   السيد 

شارع أبو بكر الصديق زنقة الزيتونة 

تطوا    00000 تطوا    13 رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ربيع  اشرنا   السيد 

شارع أبو بكر الصديق زنقة الزيتونة 

رقم 13 تطوا  00000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 410.

193I

ادكو كونسيل

GM21
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحا  الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار العيضاء 

املغرب
GM21 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 191 
شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490581
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
.GM21 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.
 191  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 20050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 250.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.250   : نصيف  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.250   : نصيف  أنيس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نصيف  أحمد  السيد 
اوالد لغزال 20240 تارودانت املغرب.
عنوانه)ا)  نصيف  أنيس  السيد 
ايت قاسم 20340 تارودانت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نصيف  أحمد  السيد 

اوالد لغزال 20240 تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

194I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مازايبالم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مازايعالم   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراكش، 

امللك املسمى ج اش 21، اقليم 

الحوز، دائرة تحناوت، جماعة 

تمصلوحت  - 40000 مراكش 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63359

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020 تم تبيي   16 دجنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

مانينك سيسل ماري كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 118955.

195I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE SALON DE THE

PATISSERIE RIHANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 société de travaux de

comptabilité jasmine sarl d›au

 n°37 avenue des far magasin

 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE SALON DE THE

PATISSERIE RIHANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

34 شارع محمد الخامس املدينة 

الجديدة 50000 مكنا1 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19965

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE SALON DE THE

معلغ    PATISSERIE RIHANE

رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوا  

شارع   34 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

الجديدة  املدينة  الخامس  محمد 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكنا1   50000

النشاط نائم.

رقم  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

املدينة  الخامس  محمد  شارع   34

الجديدة 50000 مكنا1 املغرب. 

و عي :

و  لبريف  لطفي   السيد)ة)  

محمد  شارع   34 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  مكنا1   50000 الخامس 

كمصفي )ة) للشركة.
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الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

رقم 34 شارع محمد الخامس مكنا1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 104.

196I

cabinet aux services des affaires

CAFE RESTAURANT YANIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  CAFE RESTAURANT YANIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 UN وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 GARAGE A RUE ZERKTOUNI

 HAY EL HAMRI ERFOUD -

.52200 ERFOUD MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2020/14365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم    2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  

 UN GARAGE A RUE« للشركة من

 ZERKTOUNI HAY EL HAMRI

 ERFOUD - 52200 ERFOUD

 RUE EL KORRA« إلى   »MAROC

 HAY EL MASSIRA ARFOUD -

.»52200 ERFOUD  MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 103/2021.

191I

EXPERT FIDUCIAIRE

CHEMISTRY LAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

CHEMISTRY LAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

اسالم الطابق 4 رقم 8 شارع 

سقراط عمارة 52 املباريف - 

20100 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHEMISTRY LAB

صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد كيميائية .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اسالم الطابق 4 رقم 8 شارع سقراط 

الدار   20100  - املباريف   52 عمارة 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 250.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جلو   بن  التويمي  سمير  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
جلو   بن  التويمي  سمير  السيد 
عمارة  كليفورنيا  باب  عنوانه)ا) 
الدار   22120  5 شقة  املرجا  

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جلو   بن  التويمي  سمير  السيد 
عمارة  كليفورنيا  باب  عنوانه)ا) 
الدار   22120  5 شقة  املرجا  

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161904.

198I

cabinet aux services des affaires

CAFE RESTAURANT YANIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

  CAFE RESTAURANT YANIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 UN وعنوا  مقرها االجتماعي

 GARAGE A RUE ZERKTOUNI
 HAY EL HAMRI ERFOUD -
.52200 ERFOUD MAROC

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2020/14365
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 فبراير   15 في  املؤرخ 
من  الشركة  نشاط  تغيير  تم 
 »RESTAURATEUR/CAFETIER «
 LOCATION DE VOITURE« إلى 

.»SANS CHAUFFEUR

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 103/2021.

199I

AMJ MANAGEMENT

 ATLANTIC LANGUAGES

PRIVE S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرد   اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 ATLANTIC LANGUAGES PRIVE

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع  

االرد  اقامة يمنا 2   في الطابق 

الثاني رقم 45، طنجة - 90000 

طنجة املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83013

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) هشام  لبشيري 

أصل  من  اجتماعية  حصة   10

ععد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة   10

 01 بتاريخ  اسماعيل   بن  اللطيف  

يناير 2021.

االله  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   45 لحمامي  

)ة)  السيد  حصة لفائدة    45 أصل 

بتاريخ  بن اسماعيل   ععد اللطيف  

01 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239852.

800I
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FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

BOHEART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،

40000، marrakech maroc

BOHEART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سوكوما 

1 تجزئة اسكجور رقم 31 الشقة 

5 الطابق الثالث مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOHEART

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املنتوجات التقليدية .

سوكوما   : عنوا  املقر االجتماعي 

الشقة   31 رقم  اسكجور  تجزئة   1

 40000  - الطابق الثالث مراكش   5

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد هشام املداغري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام املداغري عنوانه)ا) 

رقم  اوبراهيم  براهيم  تجزئة  ايسيل 

20 مراكش 40000 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام املداغري عنوانه)ا) 

رقم  اوبراهيم  براهيم  تجزئة  ايسيل 

20 مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 118188.

801I

FIDUNION-MAROC

MODULE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MODULE DESIGN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 41, شارع 

اللة ياقوت، الطابق الخامس - 

20000 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48559

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

MODULE DESIGN  معلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوا   درهم   200.000

ياقوت،  اللة  شارع   ,41 اإلجتماعي 

الدار   20000  - الخامس  الطابق 

وقف   : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء 

النشاط.

 ,41 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع اللة ياقوت، الطابق الخامس - 

20000 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :
السيد)ة) سيدي احمد  اليبقوبي 
زنقة ميكل   5 و عنوانه)ا)  اإلدري�سي  
املغرب  العيضاء  الدار   20000 أنج 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168161.

802I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

SOCIÉTÉ HV TRAV SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد1 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ HV TRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي العور 
تكمي الجديدة الجنوبية  - 45000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ HV TRAV SARL
العناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 
* حفر االبار االلة 

* تركيب نظام  السقي بالتنقيط .

عنوا  املقر االجتماعي : حي العور 

 45000  - تكمي الجديدة الجنوبية  

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن اهرا يوسف  :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 10.000   : السيد بن اهرا عمر  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن اهرا يوسف  عنوانه)ا) 

ترميكت   الجديدة  تكمي   2880 رقم 

45000 ورزازات املغرب.

عنوانه)ا)  عمر   اهرا  بن  السيد 

 45000 ترميكت   الجديدة  تكمي 

ورزازات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن اهرا يوسف  عنوانه)ا) 

ترميكت   الجديدة  تكمي   2880 رقم 

45000 ورزازات املغرب

عنوانه)ا)  عمر   اهرا  بن  السيد 

 45000 ترميكت   الجديدة  تكمي 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم 156.

803I

مـكـتب الكــوهن

SESAME GOURMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مـكـتب الكــوهن

52 شـارع الزرقطــونـي  - الدار 

العيضاء ، 20140، الدار العيضاء 

املغــرب

SESAME GOURMET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

عي  تاوجطات - 20330 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SESAME GOURMET

و  - شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع مواد غذائية / أواني املطعخ

- توريد و تصدير

- و بصفة عامة كل صفقة تجارية 

او مالية تتبلق معاشرة او غير معاشرة 

بغرض الشركة .

 32  : االجتماعي  املقر  عنوا  

الدار   20330  - زنقة عي  تاوجطات 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة امشيش علمي كنزة :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : إيما   الصايغ  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كنزة  علمي  امشيش  السيدة 

محمد  زنقة  املنار  تجزية  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20330 أنفا  الزغاري 

املغرب.

إيما  عنوانه)ا)  الصايغ  السيدة 

الدار   20330 أنفا   LIERRE زنقة   1

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كنزة  علمي  امشيش  السيدة 

محمد  زنقة  املنار  تجزية  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   20330 أنفا  الزغاري 

املغرب

إيما  عنوانه)ا)  الصايغ  السيدة 
الدار   20330 أنفا   LIERRE زنقة   1

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161113.

804I

F.B.A.K GESTION SARL

 OXY-MINA SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزرا  اقامة الشبيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 OXY-MINA SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 BIR ANZARANE RESIDENCE

 CHAIBI APPT 1 BEN GUERIR

43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

OXY-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MINA SERVICES SARL AU

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال التنظيف

مقاولة الغر1 والبستنة.

 BD BIR  : عنوا  املقر االجتماعي 

 ANZARANE RESIDENCE CHAIBI

APPT 1 BEN GUERIR 43150 ابن 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دبيعح  مينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مينة دبيعح عنوانه)ا) حي 

املجد 02 رقم 822 43150 ابن جرير 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مينة دبيعح عنوانه)ا) حي 

املجد 02 رقم 822 43150 ابن جرير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 96.

805I

FIDUCIAIRE BAMMOU

VIVACE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

VIVACE CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابو 

بكر الصديق اقامة الجامبية املكتب 
رقم 04 بالطابق ما بي  الطابقي  

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VIVACE CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ابو 

بكر الصديق اقامة الجامبية املكتب 
الطابقي   بي   ما  بالطابق   04 رقم 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مروا  شراقا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حمزة شراقا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروا  شراقا عنوانه)ا) حي 
القنيطرة   411 رقم   33 االرشاد زنقة 

14000  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  شراقا  حمزة  السيد 
  14000 4 حي املبمورة  31 رقم  زنقة 

القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شراقا  اشرف  السيد 
القنيطرة  االرشاد  حي   31 زنقة 

14000 القنيطرة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 81312.

806I

EXACO

H .L. DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمني  شارع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
العيضاء املغرب

H .L. DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10، 

زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 5   
الدار العيضاء        - 20000   الدار 

العيضاء        املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 H .L.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، املشاريع  دراسة   ، العناء  و  التهيئة 
الدعم و االستشارة، االتجار بالجملة 
او التقسيط لجميع املنتجات والسلع 

واملواد الخام أو املصنبة..
عنوا  املقر االجتماعي : 10، زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5   الدار 
العيضاء        - 20000   الدار العيضاء        

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

هشام  الدين  حامي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  الدين  حامي  السيد 
رقم   5 زنقة  تدرت  تجزئة  عنوانه)ا) 
8 كاليفورنيا 20000   الدار العيضاء   

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هشام  الدين  حامي  السيد 
رقم   5 زنقة  تدرت  تجزئة  عنوانه)ا) 
8 كاليفورنيا 20000   الدار العيضاء   

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168115.
801I

AL ASSASSE AFFAIRES

ZAWIYA DAHBIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ البمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سعو املدينة الجديدة مكنا1 ، 

MEKNES MAROC ،50000
ZAWIYA DAHBIA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رياض 
ويسال  2 الشطر ب رقم 311 

ويسال  مكنا1 - 50000 مكنا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAWIYA DAHBIA SARL

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب  في  املتاجرة   - الخشب 

بالتقسيط - أشغال العناء و األشغال 

املختلفة.

رياض   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 311 رقم  ب  الشطر   2 ويسال  

مكنا1   50000  - مكنا1  ويسال  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد االدار�سي ععد الحق :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد ععا�سي مصطفى  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  ععد  االدار�سي  السيد 

الشطر   2 ويسال   رياض  عنوانه)ا) 

ب رقم 311 ويسال  50000 مكنا1 

املغرب.

السيد ععا�سي مصطفى  عنوانه)ا) 

 50000 حي االنارة    88 رقم   8 زنقة 

مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحق  ععد  االدار�سي  السيد 

الشطر   2 ويسال   رياض  عنوانه)ا) 

ب رقم 311 ويسال  50000 مكنا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1030.

808I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ TRAX AGRI

SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد1 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ TRAX AGRI SERVICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم  66 

تجزئة الوظفي  تزناخت - 41050 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ TRAX AGRI SERVICES

.SARL

غرض الشركة بإيجاز : * مقاول في 

البمل الزراعي

* تهيئة الصهاريج الفالحية 

* كراء االالت .

 66 رقم    : عنوا  املقر االجتماعي 

 41050  - تزناخت  الوظفي   تجزئة 

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد امحلن ععد اللطيف :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الواحد  ععد  سيدي  ايت  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : لحسن  

درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  ععد  امحلن  السيد 
عنوانه)ا) بلوك09 رقم 129 حي اكعار 

املزار 86150 ايت ملول املغرب.
الواحد  ععد  سيدي  ايت  السيد 
لحسن  عنوانه)ا) حي سيروا تازنخت 

41050 ورزازات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  ععد  امحلن  السيد 
عنوانه)ا) بلوك09 رقم 129 حي اكعار 

املزار 86150 ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم -.

809I

control journal bilan

je suis presse
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

control journal bilan
5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
je suis presse شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة أدم 
تجزئة بلير 3 الدكرات فا1 - 30000 

فا1  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 je suis : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.presse

غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس.

عنوا  املقر االجتماعي : إقامة أدم 

تجزئة بلير 3 الدكرات فا1 - 30000 

فا1  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد رضا ابن اسليما  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ياسي  ابن اسليما  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسليما   ابن  رضا  السيد 

2 زنقة الشحرور منفلوري  عنوانه)ا) 

فا1 30000 فا1 املغرب.

اسليما   ابن  ياسي   السيد 

زنقة   24 املنامة  شارع  عنوانه)ا) 

 30000 فا1   1 الزهور  الشحرور 

فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسليما   ابن  رضا  السيد 

2 زنقة الشحرور منفلوري  عنوانه)ا) 

فا1 30000 فا1 املغرب

اسليما   ابن  ياسي   السيد 

زنقة   24 املنامة  شارع  عنوانه)ا) 

 30000 فا1   1 الزهور  الشحرور 

فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم -.

810I

CANOCAF SARL

OUIAICHCOMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 1 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

OUIAICHCOMEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 1، 

الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUIAICHCOMEX

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

/2 األشغال املختلفة وأعمال العناء 

3/استيراد  التصدير  و  االستيراد 

وتصدير املبدات الزراعية واملنتجات 

الغذائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،1 رقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 

 62000  -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وعيش  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وعيش  محمد  السيد 
81 زنقة املبتمد حي السالم  63320 

بركا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وعيش  محمد  السيد 
81 زنقة املبتمد حي السالم  63320 

بركا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 314.

811I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

INDOKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
INDOKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة ب1 
رقم 4 املنصور ص.ب 101 - 50000 

مكنا1  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22485

البام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2021
درهم«   4.000.000« قدره  بمعلغ 
إلى  درهم«   1.450.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   18.500.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1081.

812I
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FACE FIDUCIAIRE

 CABINET EL ALAOUI DE
 KINESITHERAPIE ET DE

PHYSIOTHERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املبني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
العيضاء املغرب

 CABINET EL ALAOUI DE
 KINESITHERAPIE ET DE

PHYSIOTHERAPIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 196 
الطابق األر�سي حي الحسنية البالية 
املحمدية - 28830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 غشت   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CABINET EL ALAOUI DE
 KINESITHERAPIE ET DE

.PHYSIOTHERAPIE
الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي والفيزيائي.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 196 
الطابق األر�سي حي الحسنية البالية 
املحمدية - 28830 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مالك  البلوي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مالك  البلوي  السيدة 
605 زنقة كلميمة ط 5 ش 19 بوركو  

20000 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مالك  البلوي  السيدة 
 19 ش   5 ط  كلميمة  زنقة   605
بوركو  20000 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 415.

813I

AL WAKIL MANAGEMENT

ZAID STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

ZAID STYLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14شارع 

موالي اسماعيل اقامة موالي 
اسماعيل الطابق الثاني رقم 8  - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94125

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ZAID STYLE  معلغ 
وعنوا   درهم   10.000 رأسمالها 
موالي  14شارع  اإلجتماعي  مقرها 
اسماعيل  موالي  اقامة  اسماعيل 
الطابق الثاني رقم 8  - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.

14شارع  و حدد مقر التصفية ب 
موالي  اقامة  اسماعيل  موالي 
 -   8 رقم  الثاني  الطابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب. 
و عي :

و  البتملي  مريم   السيد)ة) 
 90000 دوار اشويقريش   عنوانه)ا) 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239844.

814I

RENTAM SARL AU

RENTAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RENTAM SARL AU
 YASMINA 5 KAISSARIAT
ADDABBAGH REZ-DE-

 CHAUSSÉE N° 14 ، 90080،
TANGER MAROC

RENTAM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ياسمينة 5 
قيسارية الدباغ الطابق اإلر�سي رقم 

14 - 90080 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENTAM SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنباش البقاري.  املعاني الصناعية. 

ومواد  مبدات  جميع  استيراد 

املقاولة من  ومنتجات ولوازم العناء. 

الدراسة،  عمليات  جميع  العاطن. 

السمسرة،  الوساطة،  التمثيل، 

بهذه  املتبلقة  والبمولة  التسليم 

املواضيع. 

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة أو البقارية التي قد ترتعط 

أو  بكل  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 

املذكورة  البمليات  إحدى  ببض 

أعاله والكفيلة بتطوير الشركة.

ياسمينة   : عنوا  املقر االجتماعي 

اإلر�سي  الطابق  الدباغ  قيسارية   5

رقم 14 - 90080 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد تملكوثا  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد تملكوثا  عنوانه)ا) 

ععد  الشهيد  شارع  النهضة  تجزئة 

 .4 الطابق   184 السالم بن بوحوت 

90010 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد تملكوثا  عنوانه)ا) 

ععد  الشهيد  شارع  النهضة  تجزئة 

 .4 الطابق   184 السالم بن بوحوت 

90010 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239439.

815I
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EXACO

KADEL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمني  شارع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 

العيضاء املغرب

KADEL INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3، شقة رقم 5        - 

20000  الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 KADEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز : :   الترويج 

الخدمات  السياحي،  و  البقاري 

اشغال  مختلف  و  التهيئة  البقارية، 

العناء.

عنوا  املقر االجتماعي : 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3، شقة رقم 5        - 

20000  الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة عابــي كلثـــوم   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة عابــي كلثـــوم   
 11 شقة   5 ط  زنقة كالفبرول،   ،4
الدار العيضاء    20000 اقامة الهدى 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة عابــي كلثـــوم   
 11 شقة   5 ط  زنقة كالفبرول،   ،4
الدار العيضاء    20000 اقامة الهدى 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161641.

816I

مكتب الدكتور البعودي ععد البزيز خعير قضائي في 

املحاسعة على الصبيد الوطني

شركة معصرةخليفي ابناء  ش 
م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب الدكتور البعودي ععد البزيز 
خعير قضائي في املحاسعة على 

الصبيد الوطني
ملبب الخيل ميدا  الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب  
اقامة الفردو1 الطابق االول فا1 ، 

30000، فا1 املغرب
شركة مبصرةخليفي ابناء  ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار زيتونة 
فندالوة تيمزكنة غفساي تاونات - 

34000 تاونات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1081

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الخليفي  نورة   )ة)  تفويت السيد 
100 حصة اجتماعية من أصل 200 
محمد  )ة)    السيد  لفائدة   حصة 

الخليفي بتاريخ 16 دجنبر 2020.

الخليفي  نورة  )ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجتماعية من أصل 200 

حميد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

الخليفي بتاريخ 16 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   04 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2021 تحت رقم 61/2021.

811I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LAMAACHI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

LAMAACHI IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

عمر ابن عاص إقامة اسماعيل 

مكتب رقم 04 القنيطرة  - 14000 

القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMAACHI IMMO

مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

مقاول األعمال املتنوعة أو العناء
مقاول نقل األفراد.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع عمر 
مكتب  اسماعيل  إقامة  عاص  ابن 
رقم 04 القنيطرة  - 14000 القنيطرة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  املبا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالد  املبا�سي  السيد 
بلوك ب   20 2 مجموعة  حي الوحدة 
  14000 الغرب  سيدي يحيى   4 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  املبا�سي  السيد 
بلوك ب   20 2 مجموعة  حي الوحدة 
  14000 الغرب  سيدي يحيى   4 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم 80248.

818I

مجموعة التدالوي

Ô SANTE AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مجموعة التدالوي
برج كرستال 3، 211، شارع محمد 
بن ععد هللا، مارينا، الدار العيضاء، 

20300، الدار العيضاء املغرب
Ô SANTE AFRICA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي برج 

املحيطات 3، 241، شارع سيدي 
محمد بن ععد هللا،  مارينا، 20300  

الدار العيضاء املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462813
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وتصدير  واستيراد  تصنيع   -
والنظافة  التجميل  مستحضرات 

الشخصية و املعيدات الحيوية.
استيراد املواد الخام لصناعة   -  
والنظافة  التجميل  مستحضرات 

الشخصية واملعيدات الحيوية..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161315.

819I

FIDUCIAIRE BILAL

 MOROCCAN ARTISANAT
AND CRAFTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 MOROCCAN ARTISANAT AND

CRAFTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة عمارة ب18 شقة 15 ب م 
ع - 50000 مكنا1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43391
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MOROCCAN الوحيد  الشريك 
معلغ    ARTISANAT AND CRAFTS
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع املس.

15 ب م ع  يرة عمارة ب18 شقة 

 : مكنا1 املغرب نتيجة ل   50000  -

عجز مالي.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسيرة عمارة ب18 شقة 15 ب م ع - 

50000 مكنا1 املغرب. 

و عي :

و  الفشتالي  سهيل   السيد)ة) 

الحسيني 1 شقة  اقامة  عنوانه)ا) 

شارع السبديي  م ج   4 الطابق   26

)ة)  50000 مكنا1 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

املسيرة عمارة ب18 شقة 15 ب م ع

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 14.

820I

fiduciaire dar dmana

L.M.LEMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويي  درب الدرعاويي  
رقم 10 وزا  حي الدرعاويي  درب 

الدرعاويي  رقم 10 وزا ، 16200، 

وزا  املغرب

L.M.LEMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بحي 

فلسطي  زنقة طرفاية رقم 31 املحل 
رقم 03 وزا  - 16200 وزا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L.M.LEMAR
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 

و اشغال مختلفة.
بحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
فلسطي  زنقة طرفاية رقم 31 املحل 
رقم 03 وزا  - 16200 وزا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد محمد :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد احمد محمد خليل :  250 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  محمد  السيد 
بحي البدير تجزئة اكرام شارع منيال 

رقم 01 وزا  16200 وزا  املغرب.
خليل  محمد  احمد  السيد 
بحي البدير تجزئة النهضة  عنوانه)ا) 
وزا    16200 وزا    414 رقم   1

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  محمد  السيد 
بحي البدير تجزئة اكرام شارع منيال 

رقم 01 وزا  16200 وزا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بوزا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 2958.
821I

la sincérité إنتمائية 

 YANISS PIECES AUTOS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزرا  عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فا1 ، 

30000، فا1 املغرب

 YANISS PIECES AUTOS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة إبن 

حزم رقم 26 البيطا الدكارات - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANISS PIECES AUTOS SARL

غرض الشركة بإيجاز : بيع أجزاء 

السيارات بالتقسيط.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - البيطا الدكارات   26 إبن حزم رقم 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد قصاوي زهير  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهير   قصاوي  السيد 

واد  حي   54 كوثر  اقامة   11 الشقة 

فا1 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قصاوي زهير  عنوانه)ا)  

حي واد   54 اقامة كوثر   11 الشقة   

فا1 30000 فا1 املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 3416.

822I

karama conseil

STE VILOGIO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1، 

30000، فا1 املغرب
STE VILOGIO NEGOCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 21 
بردلة  تجزئة  مسرة طريق عي  

السمن فا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VILOGIO NEGOCE
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
/ /بائع مواد العناء  املختلفة والعناء 

املتاجرة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مسرة طريق عي   تجزئة   بردلة    21
السمن فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد خاليد امبضار 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امبضار  خاليد  السيد 

كندر  ايموزار  الكعيرة  القلبة  حي 

صفرو 30000 صفرو املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امبضار  خاليد  السيد 

كندر  ايموزار  الكعيرة  القلبة  حي 

صفرو 30000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 814/2021.

823I

مستامنة شامة

ASSIL PEINBOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ASSIL PEINBOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة 142 الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ASSIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PEINBOIS

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب

اشغال مختلفة

نجارة االملنيوم.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الطابق االول الناظور   142 املسيرة 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البزيز لشهب :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة

 : لشهب  البزيز  ععد  السيد 

100000 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

لشهب  البزيز  ععد  السيد 

1 رقم  3 مار1 زنقة  عنوانه)ا) شارع 

12 الناظور 62000 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لشهب  البزيز  ععد  السيد 

1 رقم  3 مار1 زنقة  عنوانه)ا) شارع 

12 الناظور 62000 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 فبراير 

2021 تحت رقم 213.

824I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

STE AMY DE LUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE AMY DE LUX شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  رقم 11 

الطابق األر�سي زنقة تازة م.ج  - 

50000 مكنا1  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2018 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMY DE LUX

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطبم.
رقم    : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الطابق األر�سي زنقة تازة م.ج    11

50000 مكنا1  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 850   : السيد اوحدو محمد امي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد املاحي محمد  :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امي   محمد  اوحدو  السيد 

بيربينا     66000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

عنوانه)ا)  محمد   املاحي  السيد 
 50000 توالل   15 رقم    22 زنقة 

مكنا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امي   محمد  اوحدو  السيد 

بيربينا     66000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا
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عنوانه)ا)  محمد   املاحي  السيد 

 50000 توالل   15 رقم    22 زنقة 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   08 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2018 تحت رقم 4281.

825I

 شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية

AL MAJDOUBIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

شيشا سبيد محاسب مبتمد 

بالرشيدية

51 زنقة موالي ععد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

AL MAJDOUBIYA   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

حنابو جماعة فزنا الجرف الرشيدية 

قصر حنابو جماعة فزنا الجرف 

الرشيدية 52200 الجرف املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14393

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 26 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تعبا  وحيد  كمسير  رشيد  الصديق  

لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 109.

826I

THE OFFICE

FARMHILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

FARMHILL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

ععد املومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARMHILL

الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 18 رقم   2 شارع ععد املومن الطابق 

الدار العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : إبراهيم  الحيلة  السيد 

حصة بقيمة 90.000 درهم للحصة .

السيد الحيلة حسن :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 900  : إبراهيم  الحيلة  السيد   

بقيمة 90.000 درهم.

 100  : حسن  الحيلة  السيد 
90.000 درهم. بقيمة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   
: وصفات ومواطن الشركاء 

إبراهيم  الحيلة  السيد 
 2 ممر  امرود  تجزئة  عنوانه)ا)  
العيضاء   الدار  كاليفورنيا    23 رقم 

200000  الدار العيضاء   املغرب.
عنوانه)ا)   حسن  الحيلة  السيد 
 23 رقم   2 ممر  امرود  تجزئة 
كاليفورنيا  الدار العيضاء  200000  

املغرب. الدار العيضاء  
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
إبراهيم  الحيلة  السيد 
 2 ممر  امرود  تجزئة  عنوانه)ا)  
العيضاء   الدار  كاليفورنيا    23 رقم 

200000  الدار العيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  التجارية بالدار العيضاء  

.168133 2021 تحت رقم  فبراير 
821I

شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية  

AL MAJDOUBIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

شيشا سبيد محاسب مبتمد 
بالرشيدية

51 زنقة موالي ععد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
AL MAJDOUBIYA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا  مقرها االجتماعي قصر 

حنابو جماعة فزنا الجرف 
الرشيدية قصر حنابو جماعة فزنا 
الجرف الرشيدية 52200 الجرف .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14393

البام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
القانوني  الشكل  تحويل  تم   2021
للشركة من »شركة ذات املسؤولية 
ذات  »شركة  إلى  املحدودة« 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 109.

828I

مستامنة شامة

ABOU MARYAME TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ABOU MARYAME TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول رقم 246  املحل رقم 

5  مكرر  بلوك السكوري الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ABOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARYAME TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمتبة و الطرود الوطني و الدولي

الغير  لحساب  العضائع  نقل 

الوطني و الدولي

استيراد العضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املحل رقم    246 الحسن االول رقم 

 - بلوك السكوري الناظور  مكرر     5

62000 الناظور املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوعزاتي  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوثبمانت  خالد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50000  : السيد هشام بوعزاتي   
بقيمة 100 درهم.

 50000  : السيد خالد بوثبمانت 
بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعزاتي  السيد هشام 
سبيد  بني  مايت  ايت  اثوونت  دوار 

الدرويش 62000 الناظور املغرب.
السيد خالد بوثبمانت عنوانه)ا) 
 62000 دوار املويا امهاجر الدريوش 

الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوعزاتي  السيد هشام 
سبيد  بني  مايت  ايت  اثوونت  دوار 

الدرويش 62000 الناظور املغرب
السيد خالد بوثبمانت عنوانه)ا) 
 62000 دوار املويا امهاجر الدريوش 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 361.

829I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

J.M.J-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
J.M.J-TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

السبادة تغسالي  - 54000 خنيفرة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2921

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ    J.M.J-TRANS

مقرها  وعنوا   درهم   90.000

 - تغسالي   السبادة  حي  اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  خنيفرة   54000

التوقف الكلي عن النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

54000 خنيفرة   - السبادة تغسالي  

املغرب. 

و عي :

و  بولندا  محمد   السيد)ة) 

تغسالي   السبادة  حي  عنوانه)ا) 

)ة)  54000 خنيفرة املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 63.

830I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

FAYCIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

FAYCIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

السكيكيمة رقم 353 حي الوحدة 02 

البيو  - 10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAYCIM

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخارج  املغرب  من  كل  في  الشركة 

لتنفيذ البمليات التالية:

وتشغيل  وإنشاء  تطوير   -

في  سيما  وال  الصناعية،  املجمبات 

البامة  واألشغال  التشييد  قطاع 

االقتصادي

- إنتاج وبيع األسمنت

الطاقة  كفاءة  حلول  تكامل   -

والطاقة املتجددة

أي  في  مصلحة  أو  حصة  أخذ   -

شركة أو شركة

أنواع  جميع  عام،  بشكل   -

والتجارية  الصناعية  املبامالت 

والبقارات  املالية  واألوراق  واملالية 

التي تسهل أو تتصل بشكل معاشر أو 

بالكائن االجتماعي أو أي  غير معاشر 

أشياء مماثلة أو ذات صلة

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السكيكيمة رقم 353 حي الوحدة 02 

البيو  - 10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 150  : سالم  محمد  بهيا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شركة MARCIM ممثلها السيد

MR GIANLUIGI PRODOMI 

درهم   100 حصة بقيمة   850  :  

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ممثلها   MARCIM شركة 
 MR GIANLUIGI PRODOMI
رقم  السكيكيمة  شارع  عنوانه)ا) 
 10000 02 البيو   353 حي الوحدة 

البيو  املغرب.
السيد بهيا محمد سالم عنوانه)ا) 
حي   353 رقم  السكيكيمة  شارع 
البيو    10000 البيو    02 الوحدة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جيالناجا  برودومي  السيد 
رقم  السكيكيمة  شارع  عنوانه)ا) 
 10000 02 البيو   353 حي الوحدة 

البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2021 تحت رقم 541/21.

831I

THE OFFICE

BE ATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
BE ATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
ععد املومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء  الدار العيضاء املغرب 
200000  الدار العيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

.BE ATI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدوير.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 18 رقم   2 شارع ععد املومن الطابق 

الدار العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : السيد بوعالق مصطفى 

حصة بقيمة 60.000 درهم للحصة .
علوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

بقيمة  حصة   200   : ععدالوي 

20.000 درهم للحصة .

 200   : بوعالق  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 600  : مصطفى  بوعالق  السيد 

بقيمة 60.000 درهم.
علوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

ععدالوي : 200 بقيمة 20.000 درهم.

 200  : بوعالق  فاطمة  السيدة 

بقيمة 20.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعالق مصطفى عنوانه)ا) 

145تجزئة اليسر 2 برشيد 200000  

الدار العيضاء   املغرب.
علوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

ععدالوي عنوانه)ا) 111 ممر جابر بن 

  200000 حيا  حي ياسمينة برشيد 

الدار العيضاء  املغرب.

السيدة فاطمة بوعالق عنوانه)ا) 

مراكش  رقم1  بلوك  البافية  جنا  

200000  الدار العيضاء  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعالق مصطفى عنوانه)ا) 

145تجزئة اليسر 2 برشيد 200000  

الدار العيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 168132.

832I

Nada LAHLOU                            

PRIX MALIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Nada LAHLOU

 Rue Abdelali BENCHEKROUNE

 Bureaux ASSALAM 3ème étage

N°9، 30000، FES MAROC

PRIX MALIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زهرة 

املدائن4 القطبة رقم 18 تجزئة 
زهرة املدائن ، طريق عي   الشقف - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PRIX  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MALIN

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة، املالبس الداخلية، 

و  اليد  حقائب  املقلدة،  املجوهرات 

األحدية ..
زهرة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تجزئة   18 رقم  القطبة  املدائن4 
زهرة املدائن ، طريق عي   الشقف - 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الجابري   هناء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ديري   خديجة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجابري   السيدة هناء 
وهرا   شارع  هايتي  زنقة   20 رقم 

الزهور 1 30060 فا1 املغرب.
عنوانه)ا)  السيدة خديجة ديري  
بورمانة  هريرة  ابي  شارع   1 رقم 

30060 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجابري  هناء  السيدة 
وهرا   شارع  هايتي  زنقة   20 رقم 

الزهور1  30060 فا1 املغرب
عنوانه)ا)  ديري  السيدة خديجة 
بورمانة  هريرة  ابي  شارع   1 رقم 

30060 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 934.

833I

 شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية

DIMARENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سبيد محاسب مبتمد 
بالرشيدية

51 زنقة موالي ععد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
DIMARENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 05 
الزنقة 32 حي اوالد الحاج الرشيدية  

- 52000 الرشيدية  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14053

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد  الكردي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة) موالي 

فبراير   15 بتاريخ  بابا  هال  ادريس  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 98.

834I

EUROMED COMPTA-SARL

ATM CAR LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ATM CAR LOCATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

102 الكائن ببملية البنبر 1 240-  

حي املسيرة 2 مراكش  محل رقم 102 

الكائن ببملية البنبر 1 240-  حي 

املسيرة 2 مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ATM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR LOCATION

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
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عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
  -240  1 البنبر  ببملية  الكائن   102
حي املسيرة 2 مراكش  محل رقم 102 
حي    -240  1 البنبر  ببملية  الكائن 
مراكش   40000 مراكش   2 املسيرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 333   : عتماني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 333   : عتماني  سبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ععد الوحيد عتماني  :  334 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عتماني  محمد  السيد 
كونيس   95500 فرنسا  كونيس 

فرنسا.
عنوانه)ا)  عتماني  سبيد  السيد 
كونيس   95500 فرنسا  كونيس 

فرنسا.
عتماني  الوحيد  ععد  السيد 
 95500 فرنسا  كونيس  عنوانه)ا) 

كونيس فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عتماني  محمد  السيد 
كونيس فرنسا 95500 كونيس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121210.

835I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

AMABEL PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
AMABEL PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 53 

حي تامومنت 01 - 54000 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMABEL PARA

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 

الشعه  املنتوجات  تخزين  و  توزيع 

الطعية و بيع منتوجات  التجميل.

 53 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

خنيفرة   54000  -  01 تامومنت  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلحاج  امل  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحاج  امل  السيدة 

حمرية 54000 خنيفرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلحاج  امل  السيدة 

حمرية 54000 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 90.

836I

STE FIDLAMIAE SARL

2TE CORPORATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

2TE CORPORATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

مشليفن عمارة 16 الطابق الرابع 

شقة 19 أكدال - 10000 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98583

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 مار1   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أكومي  رجاء  )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة) محمد جالل 

بنشيخ بتاريخ 02 مار1 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111149.

831I

STE FIDLAMIAE SARL

JK SECURITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

JK SECURITE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
تحيتي إقامة باد1 2 شقة 3 شارع 
الحسن الثاني - 10000 الرباط 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65951

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2020 مار1   02 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) بنشيخ 
محمد جالل كمسير وحيد تعبا لقعول 

استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111152.

838I

 شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية

AL MAJDOUBIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سبيد محاسب مبتمد 
بالرشيدية

51 زنقة موالي ععد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
AL MAJDOUBIYA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

حنابو جماعة فزنا الجرف الرشيدية  
- 52200 الجرف  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14393
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البالي   ععد  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل  باقي 
500 حصة لفائدة  السيد )ة) رشيد  

الصديق بتاريخ 26 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 109.

839I
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STE FIDLAMIAE SARL

JK SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
JK SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
تحيتي إقامة باد1 2 شقة 3 شارع 
الحسن الثاني - 10000 الرباط 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65951

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 مار1   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أكومي  رجاء  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.100
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.100
محمد جالل بنشيخ بتاريخ 02 مار1 

.2020
تفويت السيد )ة) ميلود الكردودي  
800 حصة اجتماعية من أصل 800 
حصة لفائدة  السيد )ة) محمد جالل 

بنشيخ بتاريخ 02 مار1 2020.
تفويت السيد )ة) ميلود الكردودي  
850 حصة اجتماعية من أصل 850 
حصة لفائدة  السيد )ة) طارق حار1 

بتاريخ 02 مار1 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مار1   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111152.
840I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

FRIGO RAYANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

FRIGO RAYANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي فايزة 

رقم 14 - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FRIGO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RAYANE

غرض الشركة بإيجاز : وحدة تبريد 

وتلفيف الفواكه و الخضروات،تسيير 

االستغالل الفالحي.

عنوا  املقر االجتماعي : حي فايزة 

رقم 14 - 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة ععلة حمداني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ععلة حمداني عنوانه)ا) 

 54000 01حي االمل  رقم   11 الزنقة 

خنيفرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ععلة حمداني عنوانه)ا) 

 54000 01حي االمل  رقم   11 الزنقة 

خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 93.

841I

 شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية

DIMARENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

شيشا سبيد محاسب مبتمد 

بالرشيدية

51 زنقة موالي ععد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

DIMARENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي الرقم 05 

الزنقة 32 حي اوالد الحاج الرشيدية 

الرقم 05 الزنقة 32 حي اوالد الحاج 

الرشيدية 52000 الرشيدية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14053

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 98.

842I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

RAZANE ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

RAZANE ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي فايزة 

رقم 14 - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAZANE ATLAS
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات، نزل،مركب سياحي.
عنوا  املقر االجتماعي : حي فايزة 

رقم 14 - 54000 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة ععلة حمداني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ععلة حمداني عنوانه)ا) 
 54000 01حي االمل  رقم   11 الزنقة 

خنيفرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ععلة حمداني عنوانه)ا) 
 54000 01حي االمل  رقم   11 الزنقة 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 94.

843I

FIDUCIAIRE RICH

BAK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
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BAK TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

تصالحت,جماعة سيدي عياد, 

الريش - ميدلت - 52400 الريش  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BAK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

عياد,  سيدي  تصالحت,جماعة 

الريش    52400  - ميدلت   - الريش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

333 حصة    : السيد باخي زايد   

بقيمة 100 درهم للحصة .

334 حصة    : السيد باخي حمو   

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد باخي لحسن   :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باخي زايد   عنوانه)ا) قصر 

الريش   52400 الريش  تصالحت, 

املغرب.

السيد باخي حمو عنوانه)ا) قصر 

الريش   52400 الريش  تصالحت, 

املغرب.

عنوانه)ا)  لحسن  باخي  السيد 

 52400 الريش  تصالحت,  قصر 

الريش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد باخي حمو عنوانه)ا) قصر 

الريش   52400 الريش  تصالحت, 

املغرب

السيد باخي زايد   عنوانه)ا) قصر 

الريش   52400 الريش  تصالحت, 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

24 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 134.

844I

la sincérité إنتمائية 

 SANABIL CHAOUI
PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزرا  عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محمد الخامس فا1 ، 

30000، فا1 املغرب

  SANABIL CHAOUI PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 134 زنقة 

السنابل عمارة بناني زواغة - 30000 

فا1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SANABIL CHAOUI PHARMA

: • الغرض  غرض الشركة بإيجاز 

من الشركة ملمارسة مهنة الصيدلي

• تنفيذ الوصفات الطعية

الطعية والجراحية  وبيع املبدات 

واملنتجات الصيدالنية ..
عنوا  املقر االجتماعي : 134 زنقة 

السنابل عمارة بناني زواغة - 30000 

فا1  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.400.000 درهم، مقسم كالتالي:

 14.000   : السيد الشاوي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الشاوي  السيد 

فا1  حدائق  إقامة  بنزرت  شارع 
 3000  2 الزهور   61 رقم   2 سايس 

فا1  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الشاوي  السيد 

فا1  حدائق  إقامة  بنزرت  شارع 
 30000  2 الزهور   61 رقم   2 سايس 

فا1  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 856/021.

845I

kassami sarl

kassami sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

kassami sarl

حي املر1 سيدي بوعثما  اقليم 

الرحامنة بنكرير ، 43152، بنكرير 

املغرب

kassami sarl »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي املر1 
سيدي بوعثما  إقليم الرحامنة 
بنكرير - - سيدي بوعثما  املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2235
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تقرر   2021 فبراير   11 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 5 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 64.

846I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ASSNOUCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
ASSNOUCHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 200 
زنقة 08 حي متشفسا  - 54000 

خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير   28 املؤرخ في 
ASSNOUCHI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
 08 زنقة   200 مقرها اإلجتماعي رقم 
خنيفرة   54000  - متشفسا   حي 
عن  الكلي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و عي :

و  امحزو   محمد   السيد)ة) 
حي   08 زنقة   200 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  خنيفرة   54000 متشفسا  

كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 200 وفي رقم   2021 يناير   28 بتاريخ 

 54000  - متشفسا   حي   08 زنقة 

خنيفرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 24 فبراير 

2021 تحت رقم 89.

841I

EM CONSULTING

BEIN SAT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EM CONSULTING

 Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou

 Habib, Résidence Al Machrik

 2, 1er  Etage, N°3, Casablanca

 casablanca، 20110، Casablanca

MAROC

BEIN SAT SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
جبفربن حعيب ، إقامة املشرق2 ، 

الطابق االول الرقم 3 الدار العيضاء 

20040 الدار العيضاء املغرب. - 

20040 العيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BEIN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SAT SARLAU

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط في االستيراد و التصدير.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 ، إقامة املشرق2   ، جبفربن حعيب 

الدار العيضاء   3 الطابق االول الرقم 

 - املغرب.  العيضاء  الدار   20040

20040 العيضاء املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  عزيزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  عزيزي  السيد 

 45800 أيت بول بوملا  داد1 تنغير 

تنغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  عزيزي  السيد 

 45800 أيت بول بوملا  داد1 تنغير 

تنغير املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 11 

فبراير 2021 تحت رقم 166095.

848I

MOUSSAOUI HAJJI

ERDIBLOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ERDIBLOUK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

البعادلة املباضيد عرب الصعاح زيز 

ارفود   - 52200 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ERDIBLOUK
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او العناء 
مقاولة في النظافة

مقاولة في التشجير و البستنة
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
البعادلة املباضيد عرب الصعاح زيز 

ارفود   - 52200 أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد خالد ايت بلوك  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد ايت بلوك  عنوانه)ا) 
قصر البعادلة ع ص ز ارفود 52200 

ارفود املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد ايت بلوك  عنوانه)ا) 
قصر البعادلة ع ص ز ارفود 52200 

ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 68.
849I

KB Compta

PINYIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 10060، الرباط املغرب

PINYIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 65 شارع 

املقاومة 246، محل رقم 1، طابق 

سفلي، الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

149893

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PINYIN

توجيه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتاطير الطلعة.

65 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

طابق   ،1 رقم  محل   ،246 املقاومة 

الرباط   10000  - الرباط  سفلي، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : فيصل  بوالشيخ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الصالحي يزيد :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : السيد فليح يونس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوالشيخ فيصل عنوانه)ا) 

تزنيت   85000 دوار العناور الركادة  

املغرب.
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عنوانه)ا)  يزيد  الصالحي  السيد 

بوبكر  اقامة  املقاومة،  شارع   65

املحيط 10000 الرباط املغرب.

حي  السيد فليح يونس عنوانه)ا) 

 826 رقم  امليل  واد  زنقة  االنعبات 

11000 سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هجر  يوسفي  السيد 

 14 شقة   69 الفروكي عمارة  تجزئة 

حي كريمة 11000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 2165.

850I

MOUSSAOUI HAJJI

CAFE TOUARGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

CAFE TOUARGA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

والد طالب الجماعة الترابية عرب 

الصعاح زيز ارفود - 52200 ارفود 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14381

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

التركي   )ة) سكينة   تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) ععد 

فبراير   16 بتاريخ  التركي   الرحمن    

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 110.

851I

PROXY FINANCE

RTM BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

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

RTM BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 

109 الشقة رقم 43 الطابق الثالث  

- 40000 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RTM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BATIMENT

اعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

كهربائية عامة.

- أعمال متنوعة أو العناء.

- شراء وبيع وتوزيع مواد العناء..

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

اقامة جواد عمارة  الخطابي  الكريم 

109 الشقة رقم 43 الطابق الثالث  - 

40000 مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : تزاف  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تزاف  املهدي  السيد 

 142 رقم   3 ععاد  سيدي  تجزئة 

مراكش    40000 املغرب   مراكش 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تزاف  املهدي  السيد 

 142 رقم   3 ععاد  سيدي  تجزئة 

مراكش    40000 املغرب   مراكش 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120493.

852I

MOUSSAOUI HAJJI

BOUHMALA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

BOUHMALA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني  رقم 80 ارفود - 52200 

ارفود املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13319

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هشام                       )ة)    السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   54 كرومي    

)ة)  السيد  334 حصة لفائدة   أصل 

ععد الفتاح كرومي  بتاريخ 20 فبراير 

.2021

الكريم   ععد  )ة)  السيد  تفويت 

126 حصة اجتماعية من  كرومي    

)ة)  السيد  333 حصة لفائدة   أصل 

ععد الفتاح كرومي  بتاريخ 20 فبراير 

.2021

الكريم   ععد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   21 كرومي    

)ة)  السيد  333 حصة لفائدة   أصل 

20 فبراير  ععد البزيز كرومي  بتاريخ 

.2021

الشفيق  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   153 كرومي  

)ة)  السيد  333 حصة لفائدة   أصل 

20 فبراير  ععد البزيز كرومي  بتاريخ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 111.

853I

MOUSSAOUI HAJJI

BOUHMALA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

BOUHMALA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني رقم 80 ارفود - 52200  

ارفود املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.13319

البام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   19 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2021
درهم«   400.000« قدره  بمعلغ 
إلى  درهم«   100.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   500.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

.111 2021 تحت رقم  مار1 
854I

COFIJUMES

 EL GHOUBACHI
BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

حل شركة

COFIJUMES
 CENTRE RIAD 61 ANGLE AV

 LLLA YACOUT ET MOSTAPHA
 EL MAANI 2EME ETAGE N
 69 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EL GHOUBACHI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
الرياض 61 شارع الزاوية الال 

ياقوت ومصطفى املباني الطابق 
الثاني رقم 69 الدارالعيضاء - 
20000 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439599
البام  الجمع  بمقت�سى 
اإلستثنائي املؤرخ في 02 نونبر 2020 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 EL الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
معلغ    GHOUBACHI BUILDING
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
 61 مقرها اإلجتماعي مركز الرياض 
شارع الزاوية الال ياقوت ومصطفى 

 69 رقم  الثاني  الطابق  املباني 

الدار   20000  - الدارالعيضاء 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء 

ابرام اي صفقة او مباملة تجارية.

مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

61 شارع الزاوية الال ياقوت  الرياض 

ومصطفى املباني الطابق الثاني رقم 

الدار   20000  - الدارالعيضاء   69

العيضاء املغرب. 

و عي :

و  الغوبا�سي  محمد   السيد)ة) 

مكناسة  الخشنة  دوار  عنوانه)ا) 

املغرب  تازة   20000 تازة  الشرقية 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية 

61 شارع الزاوية الال  : مركز الرياض 

الطابق  املباني  ومصطفى  ياقوت 

الثاني رقم 69 الدارالعيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 156951.

855I

COMPTAFFAIRES

SER2KA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SER2KA TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية فرح 2 الطابق السفلي 
رقم 8 - 28800 املحمدية املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11101

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 يناير   05 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SER2KA الوحيد  الشريك  ذات 

TRADING  معلغ رأسمالها 100.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

الطابق   2 فرح  الصناعية  املنطقة 

املحمدية   28800  -  8 رقم  السفلي 

: صبوبة في تحقيق  املغرب نتيجة ل 

أهداف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 

الصناعية فرح 2 الطابق السفلي رقم 

8 - 28800 املحمدية املغرب. 

و عي :

و  السرغيني  عالل    السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الشمس زنقة 1 رقم 39 

كمصفي  املغرب  املحمدية   20800

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 532.

856I

PROXY FINANCE

RED ROCK CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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

RED ROCK 100.000 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 26 
دائرة العور جماعة الويدا  دوار 
بلبربي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب  
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCK 100.000
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة
األصول  جميع  وإدارة  اقتناء 

البقارية.
 26 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
دوار  الويدا   جماعة  العور  دائرة 
مراكش   40000  - مراكش  بلبربي 

املغرب  .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بدر ضريف  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ضريف   بدر  السيد 
باريس  فرنسا  15016 باريس  فرنسا 
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ضريف   بدر  السيد 
باريس  فرنسا  15016 باريس   فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121084.

851I
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POLYGON CARSLOC

POLYGON CARSLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POLYGON CARSLOC

  HAY  FIRDAOUSSE  N°515

 MAG1, MASSIRA 2, ، 12000،

TEMARA MAROC

POLYGON CARSLOC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

فردو1 ،رقم 515 ،محل 1 ،مسيرة 

2  - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POLYGON CARSLOC

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

،مسيرة   1 ،محل   515 ،رقم  فردو1 

2  - 12000 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سرتاني  امي   محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سرتاني  امي   محمد  السيد 

زنقة دو بوا طيياليس    11 عنوانه)ا) 

38610 - جييريس - فرنسا .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سرتاني  الزهراء   فاطمة  السيد 

 183 رقم  املبمورة  حي  عنوانه)ا) 

قطاع 06 - 12000   تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5098.

858I

TR-GESTION

MER GLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

MER GLASS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 113 

تجزئة النور R+1 الطابق األر�سي 

تمارة   - 12000 تمارة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MER  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLASS

صناعة    : غرض الشركة بإيجاز 

الزجاج - أعمال مختلفة.  .

 113  : االجتماعي  املقر  عنوا  

األر�سي  الطابق   R+1 النور  تجزئة 

تمارة   - 12000 تمارة   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مروا   هاللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مروا   هاللي  السيد 

 01 الحياة  عي   تجزئة   136

الصخيرات 12000 تمارة   املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مروا   هاللي  السيد 

 01 الحياة  عي   تجزئة   136

الصخيرات 12000 تمارة   املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 5089.

859I

Villajena

VILLAJENA
إعال  متبدد القرارات

VILLAJENA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 100.400.000.00 درهم

املقر االجتماعي 61-69 شارع الجيش 

امللكي – الدار العيضاء

السجل التجاري 022059 – 

التبريف الجعائي 1032110
زيادة في رأسمال الشركة متعوعة 

بخفض رأسمالها 

البام  الجمع  بمقت�سى محضر  ـ  

 2 بتاريخ  املؤرخ  للشركة  اإلستثنائي 

دجنبر 2020،       قرر ما يلي: 

الشركة  رأسمال  في  الزيادة  ـ   1
مليو   عشرة  واثنا  مائة  بقيمة 

وتسبمائة واثنا عشرة ألف

درهم  وأرببمائة 

لرفبه   (112.912.400,00(

درهم  مليو   عشرو   من 

مائة  إلى   (20.000.000,00(

وتسبمائة  مليو    وثالثو   واثنا  

درهم  وأرببمائة  ألف  عشرة  واثنا 

)132.912.400,00) عن طريق إدماج 

الجاري للشركة  من الحساب   جزء 

الفوائد  مجموع  إدماج  طريق  وعن 

الناتجة عن الحساب الجاري.

2 ـ خفض رأسمال الشركة بقيمة 

وخمسمائة  مليو   وثالثو   اثنا  

درهم  وأرببمائة  ألف  عشرة  واثنا 

طريق  عن   (32.512.400,00(

استباب جزء من الخسائر املتراكمة 

الشركة  رأسمال  ليصعح  السابقة 

درهم  ألف  وأرببمائة  مليو   مائة 

.(100.400.000,00(

من قواني   و1   6 تبديل العنود  ـ  

األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم  ـ 

فاتح  بتاريخ  العيضاء  للدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163349

860I

GRENIERS-CITADELLES

GRENIERS-CITADELLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRENIERS-CITADELLES

05 شارع ععد هللا بن ياسي  اقامة 

بلدو  طابق 1 املكتب رقم 8 ، 

20300، الدا العيضاء املغرب

GRENIERS-CITADELLES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 05 

شارع ععد هللا بن ياسي  اقامة 

بلدو  طابق 1املكتب 08 - 20300 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

492561

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRENIERS-CITADELLES

غرض الشركة بإيجاز : -تاجر

-استيراد وتصدير

-خدمات مبلومات األعمال.

05 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

ععد هللا بن ياسي  اقامة بلدو  طابق 

الدارالعيضاء   20300  -  08 1املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد كريم أبوزيد :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أبوزيد  كريم  محمد  السيد 

فرنسا   15000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أبوزيد  كريم  محمد  السيد 

 15000 فرنسافرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم -.

861I

COMPTAFFAIRES

FRUTADAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FRUTADAMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 224 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 28800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRUTADAMA

غرض الشركة بإيجاز : * مقاول في 

التسيير واالستغالل الزراعي

وتغليف  تكييف  في  مقاول   *

املنتوجات الزراعية

*االستيراد والتصدير.

 224  : االجتماعي  املقر  عنوا  

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 28800 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سبيد الغالي بلغن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بلغن  الغالي  سبيد  السيد 

رقم  خلدو   ابن  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   20000 مبروف  سيدي   10

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلغن  الغالي  سبيد  السيد 

رقم  خلدو   ابن  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   20000 مبروف  سيدي   10

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 511.

862I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

MARIPOSITA CRECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

MARIPOSITA CRECHE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي بن 

كيرا  تجزئة الزيتو  بلوك 2 الرقم 

21 الطابق األر�سي   - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MARIPOSITA CRECHE

غرض الشركة بإيجاز : حضانة.

بن  حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الرقم   2 كيرا  تجزئة الزيتو  بلوك 

بني   23000  - الطابق األر�سي     21

مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيدة لعنى باكا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لعنى باكا عنوانه)ا) حي بن 

الرقم   2 كيرا  تجزئة الزيتو  بلوك 

21 23000 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لعنى باكا عنوانه)ا) حي بن 

الرقم   2 كيرا  تجزئة الزيتو  بلوك 

21 23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 201.

863I

مكتب املحاسعة

 KHEMISSET LE PARADIS DE

L ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة

16 زنقة سال السبادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

 KHEMISSET LE PARADIS DE

L ATLAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

النجارة أيت ازباير أيت ميمو   - 

15000 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KHEMISSET LE PARADIS DE L

.ATLAS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رحالت الصيد السياحي .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ميمو    أيت  ازباير  أيت  النجارة 

15000 الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد فراجي أيت باغانم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد ععدالرحما  غنو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

باغانم  أيت  فراجي  السيد 

دوار الكبيدة الحمام أيت  عنوانه)ا) 

ميمو  15000 الخميسات املغرب.

غنو  ععدالرحما   السيد 

فرنسا   00000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

باغانم  أيت  فراجي  السيد 

دوار الكبيدة الحمام أيت  عنوانه)ا) 

ميمو  15000 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 68.

864I

s1 consulting

ديامو وول
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

ديامو وول شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء 5 شقة 4 طريق صفرو فا1 - 

30060 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ديامو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

وول.

و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق املنتوجات املقاومة للرطوبة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

طريق صفرو فا1   4 5 شقة  الوفاء 

- 30060 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمو الوالي ياسي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسي   الوالي  حمو  السيد 
 2 11رقم  شقة  اريد  ديار  عنوانه)ا) 

الناضور 62999 الناضور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ياسي   الوالي  حمو  السيد 
 2 11رقم  شقة  اريد  ديار  عنوانه)ا) 

الناضور 62999 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 66441.

865I

zagora consulting sarl

DYNAMIQUE DRAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

41900، زاكورة املغرب-

DYNAMIQUE DRAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 

تاكونيت - 41900 زاكورة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3125

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2021 تحت رقم 12.

866I

EUROMED COMPTA-SARL

LUXVILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LUXVILLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

املسار رقم 1106 شقة رقم 1 

مراكش عمارة املسار رقم 1106 

شقة رقم 1 مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUXVILLA

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املسار رقم 1106 شقة رقم 1 مراكش 

 1 1106 شقة رقم  عمارة املسار رقم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

334 حصة    : السيد عماد جايل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

333 حصة    : السيد فؤاد جايل  

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 333   : يزي  بن  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جايل  عماد  السيد 

 93310 فرنسا   مونتفرماي 

مونتفرماي فرنسا.

عنوانه)ا)  جايل   فؤاد  السيد 

 93310 فرنسا   مونتفرماي 

مونتفرماي فرنسا.

السيد يوسف بن يزي عنوانه)ا) 

دروة فرنسا 28100 دروة فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جايل  عماد  السيد 

 93310 فرنسا  مونتيفريماي 

مونتفرماي فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121111.

861I

CABINET BCA SARL

 BOUGATAYA CENTRES DE

CONTROLE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

 BOUGATAYA CENTRES DE

CONTROLE TECHNIQUE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السبادة - 60550 جرادة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21221

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

درقاوي  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   340 بوكطاية 

)ة)  السيد  340 حصة لفائدة   أصل 
فبراير   12 بتاريخ  بوكطاية  رضوا  

.2021

)ة) صغير بوكطاية  تفويت السيد 

340 حصة اجتماعية من أصل 340 
رضوا   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بوكطاية بتاريخ 12 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 621.

868I

خبرة  الشرق

BERKANE EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شارع العكاي لهعيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركا  49 شارع 

العكاي لهعيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركا ، 699، بركا  

املغرب

 BERKANE EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بالطابق الثاني رقم 5 شارع العكاي 

لهعيل عمارة النجوم بركا  - 63300 

بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERKANE EQUIPEMENTS
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

الحديد و الصلب.
عنوا  املقر االجتماعي : شقة تقع 
العكاي  شارع   5 الثاني رقم  بالطابق 
 63300 لهعيل عمارة النجوم بركا  - 

بركا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 BERKANE الشركة 
حصة   EQUIPEMENTS :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
1000 بقيمة   السيد خالد لقرع : 

100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد لقرع عنوانه)ا) دوار 
املحصر جماعة اغعال  63300 بركا  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد لقرع عنوانه)ا) دوار 
املحصر جماعة اغعال  63300 بركا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 121/2021.

869I

ائتمانية بوعرفة

STE OASIS DE DATTES SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار العيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
 STE OASIS DE DATTES SNC

شركة التضامن
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر املبيز 

فيجيج - 61200 فيجيج املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

103

 18 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2019 شتنبر 

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OASIS DE DATTES SNC

و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التبليب-  صناديق  بيع  التمور-  بيع 

جميع  و  التمور  استراد  و  تصدير 

املنتوجات الفالحية.

عنوا  املقر االجتماعي : قصر املبيز 

فيجيج - 61200 فيجيج املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سباد  اشهوبي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 400   : عفاف  بوبكري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : جميلة  الشرقي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اشهوبي سباد عنوانه)ا) 

قصر املبيز 61200 فيجيج املغرب.

السيدة بوبكري عفاف عنوانه)ا) 

 61000 توفيق  تجزئة  مغنية  طريق 

وجدة املغرب.

السيدة الشرقي جميلة عنوانه)ا) 

فيجيج   61200 اوالد سليما   قصر 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اشهوبي سباد عنوانه)ا) 

قصر املبيز 61200 فيجيج املغرب

السيدة بوبكري عفاف عنوانه)ا) 

 61000 توفيق  تجزئة  مغنية  طريق 

وجدة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   12 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2019 تحت رقم 219/2019.

810I

socogese

 PHARMACIE IRAQI«
»KARIMA DERB EL WARD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 PHARMACIE IRAQI KARIMA«

DERB EL WARD« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

ب تجزئة 10 بوسيرجو شارع ابن 

الخطيب إقامة كوثر طريق عي  

الشقف - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE IRAQI KARIMA«

.»DERB EL WARD

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ابن  شارع  بوسيرجو   10 تجزئة  ب 

عي   طريق  كوثر  إقامة  الخطيب 

الشقف - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.400.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

حسيني  عراقي  كريمة  السيدة 

درهم   100 حصة بقيمة   14.000   :

للحصة .

 : حسيني  عراقي  كريمة  السيدة   

14000 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حسيني  عراقي  كريمة  السيدة 

عمارة ب تجزئة بوسيرجو  عنوانه)ا) 

الشقة 4 ابن الخطيب 30000 فا1 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حسيني  عراقي  كريمة  السيدة 

عمارة ب تجزئة بوسيرجو  عنوانه)ا) 

الشقة 4 ابن الخطيب 30000 فا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/893.

811I

TAGMATI CONSEILS

GGM TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGMATI CONSEILS

 QR ADMINSTRATIF AIT OURIR

 QR ADMINSTRATIF AIT

 OURIR، 40000، MARRAKECH

maroc

GGM TOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 
رقم 109 الشقة رقم 11 الطابق رقم 

1 جليز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GGM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TOURS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

اقامة جواد عمارة  الخطابي  الكريم 
رقم 109 الشقة رقم 11 الطابق رقم 

مراكش   40000  - مراكش  جليز   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صالح  مخلص  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صالح  مخلص  السيد 

الشقة   3 اقامة ليمرود البمارة رقم 
رقم 5 الطابق رقم 3 مراكش 40000 

مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صالح  مخلص  السيد 

الشقة   3 اقامة ليمرود البمارة رقم 
رقم 5 الطابق رقم 3 مراكش 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120888.

812I

GET SMARTECH

GET SMARTECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GET SMARTECH

26 شارع مر1 السلطا  شقة 3 

طابق 1 ، 20000، الدا العيضاء 

املغرب

GET SMARTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر1 السلطا   شقة3  طابق 1 - 

20000 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492515

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARTECH

-الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

وتركيب الكمعيوتر

-استيراد وتصدير

-تاجر.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 -  1 طابق  شقة3   السلطا    مر1 

20000 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد سفيا  تحشويت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الناصري  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

تحشويت  سفيا   السيد 
رقم   11 حي االزدهار بلوك  عنوانه)ا) 
20000 الدار العيضاء  13 بوسكورة  

املغرب.
السيدة هدى الناصري عنوانه)ا) 
امللكي   الدرك  اقامة  االداري  الحي 

25000 خريعكة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تحشويت  سفيا   السيد 
رقم   11 حي االزدهار بلوك  عنوانه)ا) 
20000 الدار العيضاء  13 بوسكورة  

املغرب
السيدة هدى الناصري عنوانه)ا) 
امللكي   الدرك  اقامة  االداري  الحي 

25000 خريعكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم -.
813I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ZEIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
ZEIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 113 
املرجة إقامة موالي ادريس زواغة - 

30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51301

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يناير   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   ZEIT حل 
 100.000 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

ادريس  موالي  إقامة  املرجة   113
30000 فا1 املغرب نتيجة   - زواغة 

للمنافسة.
و عي :

و  اللوي  ععد  محمد   السيد)ة) 
حي تغات   34 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  فا1   30000

للشركة.
و  افالل  البالي   ععد  السيد)ة) 
التفاح  زنقة  النماء  شارع  عنوانه)ا) 
 30000 نرجس   2 الطابق   20 الرقم 

فا1 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  الحلوي  محمد   السيد)ة) 
 2 النخلة  إقامة  عمارة  عنوانه)ا) 
فا1   30000 الخطيب  ابن  شارع 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 113 وفي رقم   2021 يناير   18 بتاريخ 
 - املرجة إقامة موالي ادريس زواغة 

30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 850/021.

814I

خبرة  الشرق

 MASTER INTERNATIONAL
ACADEMY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شارع العكاي لهعيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركا  49 شارع 
العكاي لهعيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركا ، 699، بركا  

املغرب
 MASTER INTERNATIONAL

ACADEMY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة تقع 
بشارع العكاي لهعيل إقامة رياض 
املدينة الطابق األول الشقة رقم 
3 رقم 49 بركا . - 63300 بركا  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MASTER INTERNATIONAL

.ACADEMY
التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

والتوجيه.
عنوا  املقر االجتماعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهعيل  العكاي  بشارع 
رقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 
بركا    63300  - بركا .   49 رقم   3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MASTER الشركة 
 INTERNATIONAL ACADEMY
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
 1000  : كمال  عمرو�سي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمرو�سي كمال عنوانه)ا) 
بن  علي  سيدي  حي   521 زنقة   31
بركا    63300 يخلف السفلي بركا  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمرو�سي كمال عنوانه)ا) 
بن  علي  سيدي  حي   521 زنقة   31
بركا    63300 يخلف السفلي بركا  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 122/2021.

815I

البعدالوي لالشغال املحاسعتية

STE SAMAR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

البعدالوي لالشغال املحاسعتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE SAMAR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
البزيزي 6 الشقة رقم 2 الطابق 

االول شارع ايموزار كندر جرسيف - 
35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMAR TRAV SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة او العناء /االشغال الغابوية/ 

التجارة.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق   2 رقم  الشقة   6 البزيزي 
 - االول شارع ايموزار كندر جرسيف 

35100 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محسن البزيزي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن البزيزي عنوانه)ا) 
 35100 زنقة ايموزار كندر جرسيف 

جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن البزيزي عنوانه)ا) 
 35100 زنقة ايموزار كندر جرسيف 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 1016/2021.

816I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 NORTH FOOD
»PROCESSING »NFP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

الشقة 13 البمارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 1زنقة الزرقطوني فا

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES130000، فا

 NORTH FOOD PROCESSING

NFP«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مقاطبة 

زواغة املكا  املدعو اليوسوفية 

تجزئة انس 1 فا1 - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 NORTH FOOD PROCESSING

.»»NFP

  LE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONDITIONNEMENT DE

.FRUITS ET LEGUMES

مقاطبة   : عنوا  املقر االجتماعي 

اليوسوفية  املدعو  املكا   زواغة 

فا1   30000  - فا1   1 تجزئة انس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد السرغيني لخدي�سي :  280 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فرواط سيدي احمد :  240 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد الفار�سي ععد االاله :  240 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  L PARTNERS SARL : الشركة 

240 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لخدي�سي  السرغيني  السيد 
 1 ادريس  زنقة   26 رقم  عنوانه)ا) 

31000 صفرو  ستي مسبودة صفرو 

املغرب.

احمد  سيدي  فرواط  السيد 

الباص  ابن  عمر   ،13 عنوانه)ا) 

الشقة 11 14020 القنيطرة املغرب.

االاله  ععد  الفار�سي  السيد 
 64 رقم   1 زبنب  حي  عنوانه)ا) 

الدكارات 30000 فا1 املغرب.

 L PARTNERS SARL الشركة 

 RUE DE BLAYE RES. عنوانه)ا) 

 AL ISTIKRAR 2 ETG.6 APPT.62

20000 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لخدي�سي  السرغيني  السيد 
عنوانه)ا) رقم 26 زنقة ادريس1 ستي 

مسبودة 31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 949.

811I

s1 consulting

جغدا سايس طغونسبوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

جغدا سايس طغونسعوغ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

8 شارع محمد 5 صفرو - 31000 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

جغدا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سايس طغونسعوغ.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم 8 شارع محمد 5 صفرو - 31000 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مبزوي ايوب :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 400   : بشرى  مبزوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايوب  مبزوي  السيد 

2 فا1  21 شارع اكرانيا زهور  طنط 

30000 فا1 املغرب.

السيدة مبزوي بشرى عنوانه)ا) 

2 فا1  21 شارع اكرانيا زهور  طنط 

30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ايوب  مبزوي  السيد 

2 فا1  21 شارع اكرانيا زهور  طنط 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 10/2021.

818I

خبرة  الشرق

KAY FRESH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شارع العكاي لهعيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركا  49 شارع 

العكاي لهعيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركا ، 699، بركا  

املغرب

KAY FRESH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بشارع العكاي لهعيل إقامة رياض 

املدينة الطابق األول الشقة رقم 

3 رقم 49 بركا . - 63300 بركا  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

1633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 KAY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRESH

الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والصناعة الزراعية.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة تقع 

رياض  إقامة  لهعيل  العكاي  بشارع 

رقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 
بركا    63300  - بركا .   49 رقم   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 KAY FRESH :  15.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5000  : ايوب  العكاوي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 5000  : يونس  العكاوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 5000  : كفيل  العكاوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايوب  العكاوي  السيد 
الليمو   حي  العحرين  زنقة   10 رقم 

بركا  63300 بركا  املغرب.

عنوانه)ا)  يونس  العكاوي  السيد 
زنقة طارق ابن زياد حي الحسني   81

بركا  63300 بركا  املغرب.

عنوانه)ا)  كفيل  العكاوي  السيد 
امحمد  موالي  السلطا   زنقة   122

الحسني بركا  63300 بركا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ايوب  العكاوي  السيد 
الليمو   حي  العحرين  زنقة   10 رقم 

بركا  63300 بركا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 120/2021.

819I

outsourcing accounting and management

 OUTSOURCING

 ACCOUNTING AND

MANAGEMENT   OAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 outsourcing accounting and

management

91، شقة رقم 2، إقامة املجيد 

طريق املهدية ، 11060، سال املغرب

 OUTSOURCING ACCOUNTING

 AND MANAGEMENT   OAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 91، شقة 
رقم 2، إقامة املجيد طريق املهدية 

سال 11060 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OUTSOURCING ACCOUNTING

.AND MANAGEMENT   OAM

غرض الشركة بإيجاز : 

 Prestations de conseil et

 accompagnement auprès des

 particuliers, des entreprises,

 des collectivités et autres

.organismes publics ou privés

عنوا  املقر االجتماعي : 91، شقة 

املهدية  املجيد طريق  إقامة   ،2 رقم 

سال 11060 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحارتي  طه  السيد 

شارع بوطويل رقم 112  11150 سال 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحارتي  طه  السيد 

شارع بوطويل رقم 112  11150 سال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال  بتاريخ - تحت رقم -.

880I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ان جي جنيغاسيو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

ا  جي جنيغاسيو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 81 

مكرر الزنقة 09 حي وفاق عي  هرو  

السفلى فا1 - 30000 فا1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53051

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 16 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي   09 الزنقة  مكرر   81 »الرقم 
 - فا1  السفلى  هرو   عي   وفاق 
»الطابق  إلى  املغرب«  فا1   30000
نجمة  الرياض  تجزئة   155 االر�سي 
30000 فا1   سايس بنسودة فا1 - 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 823.

881I

STE CECONA SARL

panarab trans
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
panarab trans شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي البمرا  
رقم 3133 سلوا  الناظور البمرا  
رقم 3133 سلوا  الناظور 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11139

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2018 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) نوردين مقراني 
أصل  من  اجتماعية  حصة   200
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
فبراير   19 بتاريخ  الشكري  ياسي  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 446.

882I
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fidomek

SOCIETE TO DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

SOCIETE TO DREAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 شقة 3 

تجزئة املصلى 3 الطابق 1 مكنا1 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TO DREAM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAVAUX DIVERS

.NEGOCE

شقة   3  : عنوا  املقر االجتماعي 

1 مكنا1  3 الطابق  3 تجزئة املصلى 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ععا�سي سفيا  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععا�سي سفيا  عنوانه)ا) 
 1 الشطر  البطاوي  تجزئة   60 رقم 

مكنا1   50000 مكنا1   1 الطابق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععا�سي سفيا  عنوانه)ا) 
 1 الشطر  البطاوي  تجزئة   60 رقم 

مكنا1   50000 مكنا1   1 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

21 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 3490.

883I

secotrages snc

KASR ALKHALIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالبربي 

وجه عرو1 مكنا1 ، 50000، 

مكنا1 املغرب

KASR ALKHALIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

نسيم 20 شارع محمد الساد1  - 

50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 KASR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALKHALIL
غرض الشركة بإيجاز : مقهى-بيع 

التراويق.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - الساد1   شارع محمد   20 نسيم 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لوكيلي املصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لوكيلي املصطفى عنوانه)ا) 
12 تجزئة فار1 توسيع سيدي سبيد 

50000 مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لوكيلي املصطفى عنوانه)ا) 
12 تجزئة فار1 توسيع سيدي سبيد 

50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1053.

884I

STE VIP COMPTA

SEMALTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46300،
YOUSSOUFIA MAROC

SEMALTA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 63 

زنقة اليمامة شارع درب الجديد 
الشماعية - 46300 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 دجنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SEMALTA

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االصالح 

ومد  الشرب  مياه  اعمال  مقاول 

االنابيب.
زنقة   63  : عنوا  املقر االجتماعي 

اليمامة شارع درب الجديد الشماعية 

- 46300 اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد السماللي محمد :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد السماللي محمد : 10000 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السماللي محمد عنوانه)ا) 

  15 رقم  سعو  زنقة  الجديد  درب 

46056 الشماعية  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السماللي محمد عنوانه)ا) 

  15 رقم  سعو  زنقة  الجديد  درب 

46056 الشماعية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2020 تحت رقم 06.

885I
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HELP ENTREPRISE

SPEEDY NEOTERIC AFRICA
إعال  متبدد القرارات

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

 SPEEDY NEOTERIC AFRICA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع لال 

ياقوت و زنقة البرعار عمارة رقم 9 

اقامة كاليز الطابق الرابع شقة 11 - 

-  الدار العيضاء  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.393115

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 ماي   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الدي  الشركة  راسمال  رفع  مايلي: 

زيادة  100.000وتمت  قيمته  كانت 

400.000 لتصعح قيمته 500.000 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لال  شارع  من  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

 9 ياقوت و زنقة البرعار عمارة رقم 

 11 الرابع شقة  الطابق  كاليز  اقامة 

ليصعح ب عمارة 48 اقامة ديار الوفاء 
رقم 34 الدارالعيضاء

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم   4 من القانو  االسا�سي: 

الذي ينص على مايلي: املقر األجتماعي 

اقامة   48 للشركة الجديد هو عمارة 
ديار الوفاء رقم 34 الدار العيضاء 

القانو   من   1 و   6 رقم   بند 

مايلي:  على  ينص  الذي  األسا�سي: 

مصطفى  البكروطي  حصة 

.5.000حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 139482.

886I

BCNG

STE: PRESTIGE DRAGEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: PRESTIGE DRAGEES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.440681

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 9 الطابق  الزرقطوني  شارع   ،265«

رقم92 الدار العيضاء - 20050 الدار 

زنقة نيزار   31« إلى  املغرب«  العيضاء 

 - العيضاء  الدار  بوركو   البعيدي 

20050 الدار العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166416.

881I

THE OFFICE

GRACIEL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

GRACIEL CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

ععد املومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRACIEL CONSULTING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نصائح تجارية و إدارية.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 18 رقم   2 شارع ععد املومن الطابق 

الدار العيضاء  الدار العيضاء املغرب 

200000  الدار العيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيدة فاتن بدر أبوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : أبوسف  ععدالوهاب   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500  : السيدة فاتن بدر أبوسف 

بقيمة 100 درهم.

السيد ععدالوهاب أبوسف : 500 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

أبوسف  بدر  فاتن  السيدة 

ت  مجموعة  املنار  تجزئة  عنوانه)ا) 

رقم 3 ممر إدريس محمدي،أنفا الدار 

العيضاء    الدار    200000 العيضاء  

املغرب.

أبوسف  ععدالوهاب  السيد 
ت  مجموعة  املنار  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم 3 ممر إدريس محمدي،أنفا الدار 
العيضاء   الدار    200000 العيضاء  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أبوسف  بدر  فاتن  السيدة 
ت  مجموعة  املنار  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم 3 ممر إدريس محمدي،أنفا الدار 
العيضاء   الدار    200000 العيضاء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 156193.

888I

EXPROX SARL AU

ROBIN TRANS ET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب البربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
   ROBIN TRANS ET SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي إقامة فياد�سي رقم 31 عي  
حرودة - 28630 املحمدية املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24515
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2021 يناير   21 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الزرايدي عزالدين كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 460.

889I
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fiduciaire trascof

BUTRUST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 01

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

BUTRUST SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 

29 حي موالي ععد هللا الدار العيضاء 

- 20000 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.282111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 يناير   20 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BUTRUST SARL الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 معلغ رأسمالها    AU
زنقة   33 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

29 حي موالي ععد هللا الدار العيضاء 

- 20000 الدار العيضاء املغرب نتيجة 

ل : جائحة كورونا.
و حدد مقر التصفية ب  33 زنقة 

29 حي موالي ععد هللا الدار العيضاء - 

20000 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

و  الحكماوي  بدر   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 113 زنقة 14 حي خط رملة 

املغرب  البيو    10000 البيو    2

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية :  33 زنقة 

29 حي موالي ععد هللا الدار العيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161548.

890I

BCNG

STE: FULL TEAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: FULL TEAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FULL TEAM

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

و التسيير.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم92   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار العيضاء - 20050 الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 
10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : يوسفي  بدر  محمد  السيد 
10.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 100  : السيد محمد بدر يوسفي   

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسفي  بدر  محمد  السيد 
13 تجزئة املنزه حي الرجاء  عنوانه)ا) 
الرميطاج الدار العيضاء 20050 الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسفي  بدر  محمد  السيد 
13 تجزئة املنزه حي الرجاء  عنوانه)ا) 
الرميطاج الدار العيضاء 20050 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166501.
891I

conseils sarl

MISTER IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لعنا  اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
MISTER IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع لال 

فاطمة الزهراء عزيزية اقامة الصفاء 
الطابق الخامس رقم 53 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113413
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISTER IMMO

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

: شارع لال  عنوا  املقر االجتماعي 

فاطمة الزهراء عزيزية اقامة الصفاء 

 90000  -  53 الخامس رقم  الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عايود ععد السالم  :  100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم   ععد  عايود  السيد 

عنوانه)ا) زنقة تيزي وزو اقامة املروة 

 90000   18 شقة  السفلي  بطابق 

املدينة  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عشما    علي  السيد 

طنجة العالية تجزئة العحر املتوسط 

رقم 1318 90000 املدينة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239110.

892I

FLASH ECONOMIE

COPS PROTECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COPS PROTECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
بوركو  إقامة ريا  3 رقم 102  - 

20000 الدار العيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.411845

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   18 في  املؤرخ 
ذات  شركة   COPS PROTECT حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
اإلجتماعي شارع بوركو  إقامة ريا  
20000 الدار العيضاء   -   102 3 رقم 
املغرب نتيجة لبدم وجود أي نشاط 

تجاري .
و عي :

اجدوري  ياسي     السيد)ة) 
عمر  الحاج  زنقة   22 عنوانه)ا)  و 
الريفي  20000 الدار العيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2020 دجنبر   18 بتاريخ 
 -   102 رقم   3 ريا   إقامة  بوركو  

20000 الدار العيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165645.

893I

Etude Maître Mohamed BOULAICH

نيوزيالنديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Etude Maître Mohamed
BOULAICH

شارع عالل   ععد هللا اقامة 
اسماعيل الطابق األول رقم 12 
طنجة طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
نيوزيالنديا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  مركز نيرا 
مكتب رقم 13 الطابق السفلي 183 

شارع ولي البهد طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113501

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نيوزيالنديا.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وممارسة  للعضائع  والوطني  الدولي 

األنشطة التجارية..

عنوا  املقر االجتماعي :  مركز نيرا 

 183 الطابق السفلي   13 مكتب رقم 

 90000  - طنجة  البهد  ولي  شارع 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيد ععدالبزيز شديد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععدالبزيز شديد عنوانه)ا) 

 5 مجموعة  غولف  مسنانة  مجمع 

الشطر الثاني عمارة 34 الطابق الرابع 

رقم 12  90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععدالبزيز شديد عنوانه)ا) 

 5 مجموعة  غولف  مسنانة  مجمع 

الشطر الثاني عمارة 34 الطابق الرابع 

رقم 12  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239153.

894I

KBH CONSULTING

 CENTRE DES MALADIES
 RENALES ET DE DIALYSE

TAOUNATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 CENTRE DES MALADIES

 RENALES ET DE DIALYSE

TAOUNATE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

فا1 شارع محمد الخامس تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DES MALADIES

 RENALES ET DE DIALYSE

.TAOUNATE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألمراض الكلي و تصفية الدم .

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - فا1 شارع محمد الخامس تاونات 

34000 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ياسي   الغساني  البرجي  السيد 

محمد :  150 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

  : محمد  الغساني  البرجي  السيد 
125 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 125   : السيدة بنشقرو  أسماء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ياسي   الغساني  البرجي  السيد 
محمد عنوانه)ا) 6 زنقة احمد الرازي 
فا1   30000 تجزئة الشرايبي فا1 

املغرب.
محمد  الغساني  البرجي  السيد 
عنوانه)ا) 6 زنقة احمد الرازي تجزئة 
الشرايبي فا1 30000 فا1 املغرب.

أسماء  بنشقرو   السيدة 
عنوانه)ا) 6 زنقة احمد الرازي تجزئة 
الشرايبي فا1 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

أسماء  بنشقرو   السيدة 
عنوانه)ا) 6 زنقة احمد الرازي تجزئة 

الشرايبي فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2021 تحت رقم 85.
895I

tracom cg

IDRISSI AMINE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
IDRISSI AMINE PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 2 285 

أ قطبة منتزه 1 طريق مكنا1  - 
30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDRISSI AMINE PROMO

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - األشغال املختلفة أو العناء - 

تجارة - نقل العضائع.

 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

285 أ قطبة منتزه 1 طريق مكنا1  - 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد االدري�سي اباسيدي :  800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : نبيمة  السيدة االدري�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اباسيدي  االدري�سي  السيد 

عنوانه)ا) فيال 219 بلوك ك 1 تجزئة 

فا1   30000 فا1  واد  الحديقة 

املغرب.

السيدة االدري�سي نبيمة عنوانه)ا) 

فيال 219 بلوك ك 1 تجزئة الحديقة 

واد فا1 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اباسيدي  االدري�سي  السيد 

عنوانه)ا) فيال 219 بلوك ك 1 تجزئة 

فا1   30000 فا1  واد  الحديقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 3484/2021.

896I

LEADER FIN

IMMO IN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو1« 

E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

IMMO IN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  
رقم 8 - 20000 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

461535

 11 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IN

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

وإدارة  وتشغيل  وحيازة  ترويج   -
وإعادة بيع جميع املمتلكات والحقوق 

املنقولة وغير املنقولة.

 
ً
أيا عمليات  أي   ، عامة  وبصفة 

معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل  كانت 

تتبلق بالهدف الرئي�سي والتي يمكن 

أ  تسهل اإلرشاد والتطوير..
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  
رقم 8 - 20000 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد الكريم نيهرا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

نيهرا   الكريم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) ليساسفا  مجموعة املهدي 

الدار العيضاء   20000  26 فيال رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نيهرا   الكريم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) ليساسفا  مجموعة املهدي 

الدار العيضاء   20000  26 فيال رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 00135661.

891I

AMANDE TRAVAUX

AMANDE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMANDE TRAVAUX

15 شارع االبطال شقة 4 أكدال 

10090 الرباطـ  املغرب

AMANDE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطال شقة 4 أكدال 10090 

الرباطـ  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

149153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMANDE TRAVAUX
قيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بمختلف أشغال العناء.
15 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 10090 أكدال   4 شقة  االبطال 

الرباط ـ املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 شركة امندال 800 حصة بقيمة 
السيد الشريف  100 درهم للحصة  
حصة   200  : الوافي  الشفشاوني 

بقيمة 100 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة   15  : شركة امندال عنوانها 
التوت بلوك تـ  قطاع 10 حي الرياض 

ـ10100  الرباط ـ املغرب
الشريف  السيد  ـ  قطاع9 
الشفشاوني الوافي وعنوانه:  عمارة 1

رقم 133 زنقة الرما  ـحي الرياض 
GR11 -10100 الرباط ـ املغرب

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الشفشاوني  الشريف  السيد 
الوافي وعنوانه:  قطاع9 

ـحي الرياض  133 زنقة الرما   قم 
GR11 -10100 الرباط ـ املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 692.
898I

MLM FINANCE

DENTOKECH LABO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
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marrakech maroc
DENTOKECH LABO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 249 زنقة شجرة البرعار حي 
صوكوما مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 أكتوبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENTOKECH LABO
مختبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصناعة االسنا .
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
249 زنقة شجرة البرعار حي صوكوما 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رحال بقال :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رحال بقال عنوانه)ا) دوار 
 40000 الحكاكمة السويهلة مراكش 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحال بقال عنوانه)ا) دوار 
دوار  مراكش  السويهلة  الحكاكمة 
الحكاكمة السويهلة مراكش مراكش 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 22 

أكتوبر 2020 تحت رقم 116525.

899I

موثق

NEW LOOK BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

141، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

NEW LOOK BATIMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الساد1 اقامة الزهور 1 

الطابق 9 رقم 109 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33511

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال املرابط  )ة)  تفويت السيد 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

نور الدين   )ة)  السيد  حصة لفائدة  

شفراد بتاريخ 26 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2063.

900I

STE. FIDUKHAL

K.R.D SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

K.R.D SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 01 تجزئة 

مجد الفتح ابي الجبد - 25060 ابي 

الجبد املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.209

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  09 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ     K.R.D SARL

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

01 تجزئة مجد الفتح ابي  اإلجتماعي 

ابي الجبد املغرب    25060  - الجبد 

نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب 01 تجزئة 

ابي   25060  - مجد الفتح ابي الجبد 

الجبد املغرب . 

و عي :

و  مجيدي  خليفة    السيد)ة) 

تجزئة مجد الفتح ابي   01 عنوانه)ا) 

املغرب  الجبد  ابي   25060 الجبد 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 

01 تجزئة مجد الفتح ابي الجبد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  الجبد   بابي  االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 04.

901I

موثق

CHAMPS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

141، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

CHAMPS IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 50، زاوية 

شارع بيتهوفن و زنقة بغداد، إقامة 

املروة 3، بلوك C، متجر رقم 59، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51211

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال املرابط  )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

نور الدين   )ة)  السيد  حصة لفائدة  

شفراد بتاريخ 26 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2062.

902I

EXPERT FIDUCIAIRE

SG EQUIPEMENT
إعال  متبدد القرارات

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SG EQUIPEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 45 زنقه 

1 شقة 3 الطابق 2 طريق الخير 

البرنو�سي - 15200 الدار العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.361951

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   10 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 1000 حصة من طرف السيد 

اتخيا  السيد  لفائدة  لحسن  اتخيا 

محمد
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  لحسن  اتخيا  السيد  استقالة 

محمد  اتخيا  السيد  تبي   و  التسير 

مسير وحيد مع االمضاء

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسمال الشركة من 100000 الى 

5000000 مع تاسيس 49000 حصة 

اتخيا  السيد  ماك  في  كالها  جديدة 

محمد

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد ساهم ب 5000000 

نقدا

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 5000000 راسمال الشركة حدد في 

مقسم الئ 50000 حصة كلها في ملك 

السيد  اتخيا محمد

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: الشركة مسير من طرف السيد 

اتخيا محمد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165108.

903I

HANA COMPTA MAROC

»GLOBAL PRO BUSINESS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

 »GLOBAL PRO BUSINESS«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 4، 

الطابق الثاني، عمارة كسواني، 

شارع الحسن الثاني، الزنقة 422 - 

24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»GLOBAL PRO BUSINESS«

أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

 - صناعي.  و  تجاري  وسيط  العناء.- 

استيراد و تصدير.

 ،4 رقم   : املقر االجتماعي  عنوا  

الطابق الثاني، عمارة كسواني، شارع 

الحسن الثاني، الزنقة 422 - 24000 

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد رشيد كسواني  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   السيد رشيد كسواني  

الجديدة 24000  الجديدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   السيد رشيد كسواني  

الجديدة 24000  الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 26068.

904I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 RAISS MECANIQUE DE

POIDS LOURDS

إعال  متبدد القرارات

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 16 زاوية شارع 

طانطا  وشارع لعنا  لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 RAISS MECANIQUE DE POIDS

LOURDS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 10 زنقة 

شاهد طيب الغازي تجزئة امل  - 

90000 طنجة  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69119

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2019 تم اتخاذ  06 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي ينص على  قرار رقم واحد: 

 50 الجمع البام يقعل تفويت  مايلي: 

الرايس  طرف  من  مملوكة  حصة 

محمد ملصلحة الرايس عمر

الذي ينص على  اثنا :  قرار رقم  

و  محمد  الرايس  استقالة  مايلي:  

و  مسير  منصب  من  ايوب  الرايس 

جديد  كمسير  عمر  الرايس  تبيي  

للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

أسهم

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: مدة التبيي  وسلطة اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1882.

905I

BCNG

STE: ISACOM-GIMAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: ISACOM-GIMAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISACOM-GIMAC

غرض الشركة بإيجاز : الحسابات.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم92   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار العيضاء - 20050 الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 5.000,00   : خيار  السيدة وفاء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 ISACOM :  5.000,00 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   50  : خيار  وفاء  السيدة 

100 درهم.
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بقيمة   ISACOM : 50 الشركة 
100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  خيار عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
ع 1 الدار   16 رقم   3 سبيدة زنقة 
العيضاء  الدار   20050 العيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)   ISACOM الشركة 

فرنسا 20050 فرنسا فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  خيار عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
ع 1 الدار   16 رقم   3 سبيدة زنقة 
العيضاء  الدار   20050 العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 166502.
906I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

دريم لوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE
 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

دريم لوكس  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

أملا وبوملا  بورغو  أنفا - 20500 
العيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5665
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   04 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ  الشريك الوحيد دريم لوكس   
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
وبوملا   أملا  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
العيضاء    20500  - أنفا  بورغو  

املغرب نتيجة ل : نتيجة لبدم انجاز 
رقم مبامالت.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 20500  - أنفا  بورغو   وبوملا   أملا 

العيضاء  املغرب. 

و عي :

و  قرتيت   إلهام    السيد)ة) 

شارع خليل مطرا  شقة  عنوانه)ا) 

 20500 بيلفيدير  سلطا   إقامة   4

)ة)  كمصفي  املغرب  العيضاء  

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165845.

901I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

IMMOBILIAIRE REFENIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

IMMOBILIAIRE REFENIA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي جيراري 2 

شارع ب تجزئة 130 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2011 ماي   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMMOBILIAIRE REFENIA
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري و كل ما من شانه املساهمة في 

تقدم الشركة.
عنوا  املقر االجتماعي : جيراري 2 
شارع ب تجزئة 130 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بن علي ععد املجيد :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد بن علي ععد املجيد : 100 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  ععد  علي  بن  السيد 
شارع ب تجزئة   2 جيراري  عنوانه)ا) 

130 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد  ععد  علي  بن  السيد 
شارع ب تجزئة   2 جيراري  عنوانه)ا) 

130 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2011 تحت رقم 2119.

908I

EXPROX SARL AU

GREEN MILL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب البربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
GREEN MILL TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 
الوحدة رقم 259 البالية  - 28830  

املحمدية    املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN MILL TRADING
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
 - وسيط)  أو  )تاجر  والتصدير 

التفاوض.
عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة حي 
  28830  - البالية    259 الوحدة رقم 

املحمدية    املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشريف  املصطفى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشريف  املصطفى  السيد 
البالية   259 الوحدة رقم  عنوانه)ا)  
املحمدية 28830 املحمدية    املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  املصطفى  السيد 
البالية   259 الوحدة رقم  عنوانه)ا)  
املحمدية 28830 املحمدية    املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 533.

909I
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 IMMOBILIAIRE REFENIA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 IMMOBILIAIRE REFENIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الجيراري 2 شارع ب تجزئة 130 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50401
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2013 مار1   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فتيحة الهاللي  )ة)  تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد )ة) ععد املجيد 

بن علي بتاريخ 20 مار1 2013.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2013 تحت رقم 2315.
910I

EXPROX SARL AU

PACHUCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب البربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
PACHUCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 
الوحدة رقم 259 البالية  - 28830  

املحمدية  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PACHUCA

تحميص    : غرض الشركة بإيجاز 

القهوة  -  التبعئة والتغليف-االستيراد 

والتصدير )تاجر أو وسيط).

عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة حي 

  28830  - البالية    259 الوحدة رقم 

املحمدية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشريف   املصطفى  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف   املصطفى  السيد 

البالية   259 الوحدة رقم  عنوانه)ا) 

املحمدية  28830  املحمدية  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشريف   املصطفى  السيد 

البالية   259 الوحدة رقم  عنوانه)ا) 

املحمدية  28830  املحمدية  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 515.

911I

FLASH ECONOMIE

LES SŒURS R-A OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLVE FINANCIAL PROBLEMS

SARL A.U

Cabinet comptable agréé

Tel : 06 75 39 37 71

تأسيس  شركة

Les sœurs R-A optique

السجل التجاري33033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

les sœurs R-A optique :االسم

املوضوع: نظاراتي

املقر االجتماعي: قطاع الفتح رقم 

948 البيايدة سال

رأ1 املال: 100000.00 درهم

املساهمو  والحصص:

1.     دمناتي فاطمة الزهراء: 510 

حصة

2.    نابيغ رضوا : 490 حصة

الزهراء  فاطمة  دمناتي  التسيير: 

ملدة غير محدودة

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

السجل التجاري.

لدى كتابة الضعط  تم اإليداع     

بتاريخ   بسال  االبتدائية  باملحكمة 

2021 /25/02 تحت عدد 212  
املسيرة

912I

OULAYA NEGOCE

علية للتجارة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OULAYA NEGOCE

حي املنتزه شقة 6 الطابق التاني تازة 

، 35000، تازة املغرب

علية للتجارة  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املنتزه 

شقة 6 الطابق التاني تازة تازة 

35000 تازة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

علية   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

للتجارة .

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البامة

بيع مستلزمات املكاتب

الخعازة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املنتزه شقة 6 الطابق التاني تازة تازة 

35000 تازة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة علية حيمدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة علية حيمدي  
  44 رقم   5 مجموعة  االندلس  حي 

35000 تازة املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حيمدي  علية  السيدة 
  44 رقم   5 مجموعة  االندلس  حي 

35000 تازة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 102.

913I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ CHAKOUR
« DAOUDI LILITKAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد1 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ CHAKOUR DAOUDI

LILITKAN SARL » شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
تزرين  - 41103 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ CHAKOUR DAOUDI

.« LILITKAN SARL
تركيب   *  : غرض الشركة بإيجاز 

نظام السقي بالتنقيط 
* مقاول في تهيئة الطريق 

* العناء واالشغال املختلفة .
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تزرين  - 41103 زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الرحما    عيد  داودي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : الحسي   شاكور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحما    عيد  داودي  السيد 
تزرين   اسدوو   دوار  عنوانه)ا) 

41103 زاكورة املغرب.
السيد شاكور الحسي  عنوانه)ا) 
زاكورة   41103 دوار ووغلوت تزرين  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحما    عيد  داودي  السيد 
تزرين   اسدوو   دوار  عنوانه)ا) 

41103 زاكورة املغرب
السيد شاكور الحسي  عنوانه)ا) 
زاكورة   41103 دوار ووغلوت تزرين  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2021 تحت رقم -.
914I

fiduazizi

STE AFOKOU-LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduazizi
 شارع عمر املختار حي القد1، 

10000، البيو  املغرب
 STE AFOKOU-LAAYOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
السبادة شارع القيروا  رقم 125 
الطابق االول البيو  - 10000 

البيو  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8153

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 03 مار1  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ    STE AFOKOU-LAAYOUNE

وعنوا   درهم   400.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي السبادة شارع 
االول  الطابق   125 رقم  القيروا  
املغرب  البيو    10000  - البيو  
نتيجة ل : استنفاذ جميع الصالحيات 

التي اسست من أجلها الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 125 رقم  القيروا   شارع  السبادة 
 10000  - البيو   االول  الطابق 

البيو  املغرب. 
و عي :

و  بسوما  كمال    السيد)ة) 
ح ص   111 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 
اكادير 80000 اكادير املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
03 مار1  بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2021 تحت رقم 619/2021.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 LA DISTRIBUTION DE
 PARAPHARMACIE DU

NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 LA DISTRIBUTION DE
  PARAPHARMACIE DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 مكرر 
شارع أكادير طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2018 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LA DISTRIBUTION DE  :

. PARAPHARMACIE DU NORD

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  املكمالت  الطعية  األجهزة 

واملنتجات  التجميل  مستحضرات 

الصحية.

عنوا  املقر االجتماعي : 46 مكرر 

طنجة   90000  - شارع أكادير طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بوجمبة محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجمبة محمد عنوانه)ا) 

19 شارع والد الطيب البمري سو�سي 

الرباط 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجمبة محمد عنوانه)ا) 

19 شارع والد الطيب البمري سو�سي 

الرباط 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 1691.
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cabinet aux services des affaires

 LE CHEMIN DE ZIZ
D›ARFOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

  LE CHEMIN DE ZIZ D›ARFOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 3 ارفود  - 

ARFOUD MAROC 52200
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHEMIN DE ZIZ D’ARFOUD
غرض الشركة بإيجاز : فندق 

مقهى
مطبم.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ارفود    3 رقم  الخامس  محمد 

.ARFOUD MAROC 52200
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : مدكوري  سبيد  السيد 
حصة بقيمة 34.000 درهم للحصة .

 330   : مدكوري  نبيم  السيد 
حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

 330   : مدكوري  عادل  السيد 
حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سبيد مدكوري عنوانه)ا) 

شارع محمد الخامس رقم 114 ارفود 

52200  ارفود املغرب .

عنوانه)ا)  مدكوري  نبيم  السيد 

شارع محمد الخامس رقم 114 ارفود 

52200  ارفود املغرب .

السيد عادل مدكوري عنوانه)ا) 

شارع محمد الخامس رقم 106 ارفود 

52200  ارفود املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبيد مدكوري عنوانه)ا) 

شارع محمد الخامس رقم 411 ارفود 

52200  ارفود املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 14561.
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N2M CONSEIL-SARL

A2T CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

A2T CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
طنجة رقم 16 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 A2T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

االموال.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الناظور   62000  -  16 رقم  طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : امال  الوارتي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امال  الوارتي  السيدة 
شارع طنجة رقم 16 62000 الناظور 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طريق  الوارتي  السيد 
شارع طنجة رقم 16 62000 الناظور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 مار1 

2021 تحت رقم 365.
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PRESTACOMPTA

AROC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 310,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

AROC SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 تجزئة املسيرة  رقم 93 شيشاوة  - 

41000 شيشاوة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AROC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بائع أدوات 

املكتب 
بائع االت املبلوميات 

مقاول األشغال املختلفة و العناء 
تاجر

مقاول في التنظيف 
و  املراقعة  و  األمن  في  مقاول 

الحراسة .
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
93 شيشاوة  -  1 تجزئة املسيرة  رقم 

41000 شيشاوة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد نزيه  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  السيد خالد نزيه  
شيشاوة   41000 شيشاوة   النهضة 

املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  السيد خالد نزيه  
شيشاوة   41000 شيشاوة   النهضة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 59/2021.
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FIDUBAC SARL

CLAVER LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

CLAVER LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 162 مكرر 

شارع يوسف ابن تاشفي  عمارة 
رقم 11 الناظور - 62000  الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21313

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) ميمو    وزراف 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة) هشام  

وزراف بتاريخ 25 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم 464.
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مكتب محاسعة

DARAA BOILUM SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

مكتب محاسعة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن ععد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

 DARAA BOILUM SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي رقم 8 أ 

زنقة املرابطي  الواد الحمر الرشيدية 

- 52000 الرشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11861

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 مار1   01 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »بيع األملينيوم

بيع مواد العناء

األشغال املختلفة

 » إلى »بيع األملينيوم

بيع الخشب بالجملة

األشغال املختلفة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 112/2021.
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control journal bilan

STEAM WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

control journal bilan

5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

STEAM WASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

الكريم الخطابي بن مو�سى  الجواش 

طابق 2 فا1 - 30000 فا1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STEAM WASH

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات واملخاز  والشقق.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

الكريم الخطابي بن مو�سى  الجواش 

طابق 2 فا1 - 30000 فا1  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد يسن وزني تهامي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يسن وزني تهامي عنوانه)ا) 
بورمانا  صقلي  جواد  زنقة  فيال12 

فا1 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يسن وزني تهامي عنوانه)ا) 
بورمانا  صقلي  جواد  زنقة  فيال12 

فا1 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم -.

922I

sacompta sarl au

STE FAYHA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

 STE FAYHA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار والد 

ععو وزغت ميسور - 33250 بوملا  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.653

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سكينة   )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من  الرحيوي  
)ة)  السيد  500 حصة لفائدة   أصل 
يناير   01 بتاريخ  الزرهوني  محمد 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مار1   02 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 44/2021.

923I

LE PREMIER CONSEIL

 LA CASA DE PAPEL
RESTAURANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 LA CASA DE PAPEL

RESTAURANT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

بالص املتجر رقم 2 شارع الحسن 
الثاني - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASA DE PAPEL RESTAURANT
غرض الشركة بإيجاز : *استغالل 

مقهى بيتزا
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*املاكوالت السريبة سناك.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسن  شارع   2 رقم  املتجر  بالص 

الثاني - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة هدى بن القطيب :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
القطيب  بن  هدى  السيدة 
ح ي    118 رقم  بلوك ج3  عنوانه)ا) 

10100 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القطيب  بن  هدى  السيدة 
ح ي    118 رقم  بلوك ج3  عنوانه)ا) 

10100 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121238.
924I

FLASH ECONOMIE

GEOMEDIA
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

جيوميديا
(geomedia(

شركة مساهمة، رأسمالها 
4.602.100 درهم

املقر الرئيس: 11، زنقة دكسمود، 
الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم 135.803 - 
التبريف الضريبي رقم 1101838 -

رقم التبريف املوحد للمقاولة 
000028032000021

رأسمال  من  التخفيض  مشروع 
الشركة

شركة  مساهمو  قرر  أوال: 
 2021/02/05 بتاريخ  »جيوميديا« 
الشركة  رأسمال  من  التخفيض 
درهم بتقليصه من    544.500 بمعلغ 
 4.051.600 إلى  4.602.100درهم 

درهم من خالل شراء األسهم مجددا 

بالشرط  التقيد  مع  إلغائها  بغية 

التبرضات  بغياب  املتبلق  الواقف 

30 يوما املنصوص عليه  داخل أجل 

من أجل تبرض الدائني  لدى رئيس 

التبرضات،  حالة  في  أو  املحكمة 

رفض املحكمة التجارية هذه األخيرة 

رقم  القانو   من   212 للمادة  طعقا 

17-95 املتبلقة بشركات املساهمة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

بالدارالعيضاء  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 2021/02/19 عدد 166632.
للخالصة والتذكير

الرئيس املدير البام

925I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 BEAUTY RETAIL 
بيوتي ريتايل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BEAUTY RETAIL  SARL

 بيوتي ريتايل ش.م.م 

شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي: الفردو1، إقامة 

101، الشقة رقم 20 األلفة الدار 

العيضاء

املصادقة على تفويت حصص

تبيي  مسيرين لشركة

البام  الجمع  بمقت�سى محضر   .I

بيوتي  شركة  لشركاء  االستثنائي، 

 BEAUTY RETAIL ش.م.م  ريتايل 

SARL   بتاريخ 08 يناير 2021، تمت 

املصادقة على ما يلي:

من  حصة   2000 تفويت   •

 Philippe طرف السيد فيليب باري 

PARE  لفائدة السيدة ندري بالندين 

 N’dri Blandine نجعو     جعا 

GBANGBO

القانو   من   1 العند  تغيير   •

األسا�سي للشركة

• تبيي  كمسيرين للشركة كل من 

  Philippe PARE السيد فيليب باري 

نجعو جعا  بالندين  ندري  والسيدة 

ملدة   N’dri Blandine GBANGBO

غير محدودة.

• التوقيع االجتماعي

تم اإليداع بكتابة الضعط   .II

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت  فبراير2021   24 يوم 

161406

تم إيداع التصريح بتبديل   .III

يوم  السجل التجاري بالدار العيضاء 

24 فبراير 2021 تحت رقم 1145
بمثابة اعال 

926I

FLASH ECONOMIE

EXKYM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

إكسكيم

(exkym(

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رأسمالها 3.295.000 

درهم

املقر الرئيس: 28، شارع كنيدي، 

الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم 133.051 - 

التبريف الضريبي رقم 1088324 -
رقم التبريف املوحد للمقاولة 

000019120000081

توسيع نطاق هدف الشركة

القرار  محضر  بموجب  أوال: 

 ،2020 دجنبر   10 االستثنائي بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

هدف  نطاق  توسيع  »إكسكيم« 

من   2 الشركة وبالتالي تبديل املادة 

النحو  على  وذلك  األسا�سي  النظام 

التالي:

املادة 3: هدف الشركة

تحقيق  إلى  الشركة  تهدف 

داخل املغرب وفي  األهداف التالية، 

دول افريقيا وجميع الدول:

البمليات  وإنجاز جميع  دراسة   -

التجارية؛

-   االستيراد والتصدير والتصنيع 

والعيع  والتركيب  والتجهيز  والتلفيف 

على  املناولة،  أو  والتوزيع  بالجملة 

وذلك طعقا  سبيل املثال ال الحصر، 

والتنظيمية  التشريبية  للمقتضيات 

الجاري بها البمل، بخصوص ما يلي:

ومتفاعالت  الطعية  األجهزة   §

التشخيص في األنابيب؛

ومواد  الغذائية  املكمالت   §

التجميل والبناية بالجسم واملعيدات 

اإلحيائية؛

§ املواد األولية الفاعلة؛

والبمولة  واالستيداع  التمثيل   -

والشراء والتحويل؛

-   العيع والتسويق والتوزيع سواء 

لحسابها أو لحساب الغير بخصوص 

واملنتجات  والعضائع  املواد  جميع 

كيفما  غيرها  أو  والتجهيزات  واملواد 

كانت طعيبتها ومصدرها؛

واكتراء  وكراء  واقتناء  إنشاء     -

وتسيير أو استغالل أي أصل تجاري 

أو  التصنيع  وعمليات  ومؤسسات 

املتبلقة باألنشطة  براءات االختراع، 

املحددة أعاله؛

غير  أو  املعاشرة  املساهمة   -

املعاشرة للشركة في جميع البمليات 

أو املعادرات املرتعطة بهدف الشركة؛

-   وعموما، القيام بكافة البمليات 

البقارات  أو  املنقوالت  وفي  التجارية 

واملالية املرتعطة بشكل معاشر أو غير 

أو  أعاله  املحددة  باألهداف  معاشر 

التي من شأنها دعم نمو الشركة.«

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

بالدارالعيضاء  التجارية  املحكمة 

عدد  تحت   2021 مار1   2 بتاريخ 

.168202
للخالصة والتذكير

املسير

921I



5881 الجريدة الرسميةعدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021) 

FIDUCIAIRE AL QODS

 VENUS AND MOON
 CONSTELLATION

TRADING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 VENUS AND MOON
 CONSTELLATION TRANDING

COMPANY
شركة ذات  مسؤولية محدودة

قفل التصفية
 FIDUCIAIRE AL QODS

ملتقى شارع محمد الخامس و 
الحسن الثاني 363 الطابق الثالث 

23000 بني مالل.
 VENUS AND MOON شركة

 CONSTELLATION TRANDING
COMPANY شركة ذات  مسؤولية 
محدودة و عنوا  مقرها االجتماعي: 
شارع محمد الخامس البمارة رقم 1 

الطابق الثاني رقم  6 بني مالل.
 قفل التصفية 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10601

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تقرر   2020 01 دجنبر  املؤرخ بتاريخ 
 VENUS AND MOON شركة 
 CONSTELLATION TRANDING
مسؤولية  شركة ذات    COMPANY
محدودة ملعغ رأسمالها 100.000,00 
عنوا  مقرها االجتماعي: شارع محمد 
الخامس البمارة رقم 1 الطابق الثاني 
رقم  6 بني مالل. نتيجة الزمة القطاع 
و  لبرش  خليل  السيد  عي :  و 
الخامس  محمد  شارع   200 عنوانه 

وادي زم كمصفي للشركة.
وقد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2020 دجنبر   01 بتاريخ 
 1 رقم  البمارة  الخامس  محمد 

الطابق الثاني رقم  6 بني مالل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 09 فبراير 

2021 تحت رقم 139.

928I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

ULD ISSA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

ULD ISSA GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شارع ابراهيم املازني رقم 45 مكرر 

البيو  - 10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ULD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISSA GROUP

غرض الشركة بإيجاز : - تصدير / 

استيراد املنتجات الزراعية الغذائية

األغذية  آالت  تصدير/استيراد   -

الزراعية 

الزراعية  املنتجات  في  التجارة   -

الغذائية 

- معيبات املنتجات الزراعية 

-صناعة املنتجات الزراعية

-بيع وشراء التوابل والنعاتات

-مخبز وحلويات

التجارة البامة.

عنوا  املقر االجتماعي : حي الفتح 
مكرر   45 رقم  املازني  ابراهيم  شارع 

البيو  - 10000 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  ابراهيم الديحاني  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الديحاني   ابراهيم  السيد  
ابراهيم  الفتح شارع  حي  عنوانه)ا)  
 10000 45 مكرر البيو   املازني رقم 

البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الديحاني   ابراهيم  السيد  
ابراهيم  الفتح شارع  حي  عنوانه)ا)  
 10000 45 مكرر البيو   املازني رقم 

البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
09 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 466/2021.
929I

RAHHALI CONSEIL

SERDIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
SERDIMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 4 

املنطقة الصناعية، دوار ايت أوعزو، 
ايت تومرت، حربيل، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

امللك  بالبنوا   الكائن  و   - التسمية 

املسمى » ملك دنيا« جماعة أوناغة، 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب و 

املسير من طرف السيد)ة) املريني دنيا 

موالي حفيظ.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121144.

930I

CAFIGEC

 SABEM » LA SANTE ET « 

BEAUTY MEDICALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 SABEM » LA SANTE ET « 

BEAUTY MEDICALE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي 20  زنقة 

الغضفة مباريف  - 20100 الدار 

العيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95493

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- استيراد وتوزيع االجهزة الطعية

املكمالت  وتوزيع  استيراد   -

الغذائية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168389.

931I
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CAFIGEC

ZN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

ZN INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 141 شارع 

املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 

22 - 20100 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ZN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST

وجنات   -  : غرض الشركة بإيجاز 

سريبة ، سناك

- اشهارات.

 141  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 2 الطابق  افا  اقامة  املقاومة  شارع 

العيضاء  الدار   20100  -  22 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة زاهر زينب :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  زاهر  السيدة 
السيندا   02 رقم  النهضة  تجزئة 

20100 مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زينب  زاهر  السيدة 
السيندا   02 رقم  النهضة  تجزئة 

20100 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168385.

932I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

MELAR EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
MELAR EQUIPEMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 18 

قصر كعا الخنك - 52000 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MELAR EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : بيع االثاث 

املصارفة.

 18 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
قصر كعا الخنك - 52000 الرشيدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : املهدي  وحميدو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : البربي  وحميدو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وحميدو املهدي عنوانه)ا) 
زنقة 11 رقم 91 حي املحيط 52000 

الرشيدية املغرب.
السيد وحميدو البربي عنوانه)ا) 
زنقة 11 رقم 91 حي املحيط 52000 

الرشيدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وحميدو املهدي عنوانه)ا) 
زنقة 11 رقم 91 حي املحيط 52000 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 244.
933I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SORILIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
SORILIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا  مقرها االجتماعي قصر 

سرغي  الكنك - 52000 الرشيدية .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12811

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبراير 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 114.

934I

ALIANZA ADVISORY

NAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ALIANZA ADVISORY

49، زنقة جو  جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 

الدارالعيضاء املغرب

NAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 49، زنقة 

جو  جوريس، حي كوتيي، الطابق 

6، شقة 12 - 20060 الدار العيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.418615

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 30 نونبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»49، زنقة جو  جوريس، حي كوتيي، 

الدار   20060  -  12 6، شقة  الطابق 

العيضاء املغرب« إلى »الطابق 5، رقم 

20310 الدار  39 ، زنقة نورماندي - 

العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165813.

935I
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GRETIN INNOVATION

UNISOURCE OFFSHORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNISOURCE OFFSHORE

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

UNISOURCE OFFSHORE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي التقسيم 

14 مكتب رقم  30 منطقة تجهيز 

الصادرات  - 90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNISOURCE OFFSHORE

التصنيع   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصميم الصناعي.

: التقسيم  عنوا  املقر االجتماعي 

تجهيز  منطقة   30 رقم   مكتب   14

الصادرات  - 90000 طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لهادي   إيما   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لهادي   إيما   السيدة 
السالم  رياض   02 رقم  الورود  زنقة 

اكادير  80000 اكادير   املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لهادي  مهدي  السيد 
تجزئة الزناكية شارع اململكة البربية 
طنجة     90000  14 رقم  السبودية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239935.

936I

FLASH ECONOMIE

IDpharm
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IDpharm شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 69 شارع 
أحمد الشرقي 12 املثلث الذهبي - 

20000  الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
345231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2016 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDpharm

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مستحضرات  منتجات  تسويق  أو 

التجميل الصيدالنية و اإلضافية

املنتجات  مختلف  استيراد   -

للتسويق على التراب املغربي

-تصدير منتجات الزراعة الحرفية 

أو اإلنتاج املحلي

للخدمات  تجاري  نشاط  -أي 

والتمثيل

-أي نشاط صناعي

-اإلنباش البقاري

-شركة إعالنات

واالستشارات  الهندسة  -مكتب 

والتصميم.

69 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 - الذهبي  املثلث   12 الشرقي  أحمد 

20000  الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد كريم الزراد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزراد  كريم  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع يبقوب املنصور درج 

اقامة مزيرل    8 الشقة    3 م الطابق 

20000 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزراد  كريم  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع يبقوب املنصور درج 

اقامة مزيرل   8 الشقة    3 م الطابق 

20000 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2016 تحت رقم 5303.

931I

FLASH ECONOMIE

FITNESS BLUE BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FITNESS BLUE BEACH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي :دوار تالت وركا  

موالي بوزرقطو  -  الصويرة 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

5061

حل شركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 يناير 2021 تقرر:       

-حل الشركة  

الرحاطي   سبيد  السيد  -تبيي  

عنوانه 02 تجزئة التبايش حي سيدي 

بوزيد آسفي  كمصفي  للشركة                                                                                                                         

تالت  بدوار  التصفية  مقر  حدد   

وركا  موالي بوزرقطو  الصويرة -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 34

938I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

AD & KM BUILDINGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

AD & KM BUILDINGS    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مير سلطا  3 الطابق 1 - 20130 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

485505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AD & : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.   KM BUILDINGS

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 20130  -  1 الطابق   3 سلطا   مير 

الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : الدوزي  ععدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد مهدي قرطاوي :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععدهللا الدوزي عنوانه)ا) 
 20000 الشيخ  ابن  زنقة   8

الدارالعيضاء املغرب.

السيد مهدي قرطاوي عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   20130 روم  زنقة   88

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععدهللا الدوزي عنوانه)ا) 
 20000 الشيخ  ابن  زنقة   8

الدارالعيضاء املغرب

السيد مهدي قرطاوي عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   20130 روم  زنقة   88

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 161116.

939I

AMHMOUD EXTINCTEUR

AMHMOUD EXTINCTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMHMOUD EXTINCTEUR

 MARRAKECH ،40123 ، مراكش

MAROC

 AMHMOUD EXTINCTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

املسيرة الخضراء امزميز - 41256 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMHMOUD EXTINCTEUR

تجارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات  جميع  وتركيب  صيانة 

ومواد الوقاية من الحريق..

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 41256  - امزميز  الخضراء  املسيرة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 66 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيدة ابتيسام امحمود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رضا امحمود :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

امحمود  ابتيسام  السيدة 
 03 مجمع  تاركة  بساتي   عنوانه)ا) 
مراكش   40123 شقة08   10 عمارة 

املغرب.
عنوانه)ا)  امحمود  رضا  السيد 
 40123 امزميز  الجديد  الصور  حي 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امحمود  ابتيسام  السيدة 
 03 مجمع  تاركة  بساتي   عنوانه)ا) 
مراكش   40123 شقة08   10 عمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 120935.

940I

Fiduciaire  la clarté

ELMIR PRO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté
14تجزئة بلبعا1  رقم 3 طريق 

عي  الشقف فا1 ، 30050، فا1 
املغرب

ELMIR PRO DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 شارع 
الربيع طريق عي  الشقف  - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ELMIR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO DESIGN

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج بالتقسيط

صنع اللوحات االشهارية

نجارة االلومنيوم و االينوكس

18 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الربيع طريق عي  الشقف  - 30000 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املير  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املير  نورالدين  السيد 
عي   االمل  حي   11 الرقم   55 زنقة 

هارو   30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املير  نورالدين  السيد 
عي   االمل  حي   11 الرقم   55 زنقة 

هارو   30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/944.

941I

CH COMMERCE ET TRAVAUX DIVERS SARL

 SOCIETE CH COMMERCE
ET TRAVAUX DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CH COMMERCE ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 APPT 2 BLOC 2 RES SALMA AL

 INBIAT KAMILIA MEKNES ، 0،

AGOURAI املغرب

 SOCIETE CH COMMERCE ET

TRAVAUX DIVERS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الفداء حي عميمي  - 50050 اكوراي  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52432
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CH COMMERCE ET

.TRAVAUX DIVERS SARL
العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املبدني، االشغال البامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
50050 اكوراي   الفداء حي عميمي  - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : شيكري  حكيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : النوري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شيكري  حكيم  السيد 
اقامة املستقعل م 1 26 عمارة 229 
العيضاء   . مبروف  سيدي   19 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  النوري  محمد  السيد 
 . 6 املختار السو�سي   98 مرجا   رقم 

مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شيكري  حكيم  السيد 
اقامة املستقعل م 1 26 عمارة 229 
العيضاء   . مبروف  سيدي   19 رقم 

املغرب

عنوانه)ا)  النوري  محمد  السيد 

 . 6 املختار السو�سي   98 مرجا   رقم 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1034.

942I

KB Compta

ALAKIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 10060، الرباط املغرب

ALAKIB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

التاهيتي، شارع الحسن الثاني - 

10060 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

149915

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAKIB

استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في األنظمة املبلوماتية.

زنقة   38  : عنوا  املقر االجتماعي 

 - الثاني  الحسن  شارع  التاهيتي، 

10060 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد هللا البلوي السليماني 
درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ععد هللا البلوي السليماني 
سبادة   لحسن  بن  دوار  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ععد هللا البلوي السليماني 
سبادة   لحسن  بن  دوار  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111426.
943I

FIDUCIAIRE RAFYA

»POISSON HAJJOUB«
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع ععد الرحما  الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24000، الجديدة املغرب

»POISSON HAJJOUB« »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 42، 
شارع السويس، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3219

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اإلستثنائي،  البام  الجمع  بمقت�سى 
 POISSON« الشركة:  حل  تقرر 
محدودة  شركة   »HAJJOUB
التصفية ب  وحدد مقر  املسؤولية  
كما  الجديدة  السويس،  شارع   ،42
عي  السيد محمد حجوب كمصفي 
الحدود  اإلقتضاء  عند  و  للشركة 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية  

تم اإليداع القانوني.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 

مايلي: العند الخاص بحل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم 26104.

944I

HM ADVISORS

NOVAFIELD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HM ADVISORS

 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

NOVAFIELD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

واشنطن الطابق األر�سي شقة 

4 الدار العيضاء - 20000 الدار 

العيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOVAFIELD

غرض الشركة بإيجاز : • 

استيراد و تصدير

تصدير وبيع وتسويق املنتجات   •

الزراعية والصناعية الزراعية.
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املنتجات  جميع  تسويق   •

الزراعية.

• تسهيل كافة البمليات املتبلقة 

باإلنتاج الزراعي.

تنفيذ وتنظيم جميع البمليات   •

أو  النعاتية  املنتجات  ببيع  املتبلقة 

الحيوانية الواردة حصرًيا من مزارع 

األعضاء.

بجميع  القيام  للشركة  يمكن   •

أو  االقتصادية  أو  املدنية  البمليات 

املالية التي تدخل في نطاق نشاطها.
حول  املنتجي   وتحفيز  توعية   •

أهداف التباونية.

• حشد املوارد الداخلية.

• بناء قدرات املتباوني  من خالل 

تدريب محدد.

إلنشاء  تمويل  عن  العحث   •

من  والتجهيزات  الهياكل  وتحسي  

خالل إقامة مشاريع إنتاجية زراعية 

وزراعية صغيرة.

• تصنيع املنتجات الزراعية.

• تسويق املنتجات الزراعية.

 ، أغنام   ، )أبقار  األبقار  مربي   •

ماعز ، إلخ .........).

وبيع وتسويق منتجات  تصدير   •

األلعا .

املبامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

واملنقولة  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتبلقة  واملالية  والبقارية 

معاشر أو غير معاشر باألشياء املذكورة 
تبزز  أ   املحتمل  من  التي  أو  أعاله 

أي  وكذلك   ، وتطويرها  تحقيقها 

مشاركة معاشرة أو غير معاشرة ، بأي 

شكل من األشكال ، في الشركات التي 

تسعى إلى تحقيق مماثل. أو األهداف 

ذات الصلة..

10 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 4 شقة  األر�سي  الطابق  واشنطن 

الدار العيضاء - 20000 الدار العيضاء 

اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : محمد  الهياللي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد حام الرا1 عصام 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الوزاني قمر :  340 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الهياللي  السيد 
السبيدات  جماعة  الهالالت  دوار 
اململكة  شيشاوة   41023 شيشاوة 

املغربية.
عصام  الرا1  حام  السيد 
لخضر  الواد  زمامرة  دوار  عنوانه)ا) 
قلبة   43212 السراغنة  قلبة 

السراغنة اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  قمر  الوزاني  السيدة 
حي ععد الحميد   450 رقم   2 عمارة 
مكنا1   50000 مكنا1  األورابي 

اململكة املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املنار  هشام  السيد 
 288 رقم   5 زنقة  منضرونا  تجزئة 
شقة 3 الطابق 3 عي  الشق 20410 

الدار العيضاء اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161343.

945I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كولف ترينينغ اند كونسولتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
كولف ترينينغ اند كونسولتينغ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 103 
شارع ععد هللا كنو  حي السالم 

اكادير  - 80000 اكادير  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38961

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  01 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
كولف ترينينغ اند كونسولتينغ  معلغ 
وعنوا   درهم   80.000 رأسمالها 
شارع   103 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - ععد هللا كنو  حي السالم اكادير  
 : ل  نتيجة  املغرب  اكادير    80000

انبدام إمكانية تحقيق األهداف.
و حدد مقر التصفية ب رقم 103 
السالم  حي  كنو   هللا  ععد  شارع 

اكادير  - 80000 اكادير املغرب. 
و عي :

السيد)ة) جو  ماري  كازمييركزاك 
عمارة   502 رقم  شقة  عنوانه)ا)  و 
اكادير  امللكي  الجيش  شارع   2 املنزه 
)ة)  املغرب كمصفي  اكادير    80000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 
شارع   103 رقم   : املتبلقة بالتصفية 

ععد هللا كنو  حي السالم اكادير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 91643.
946I

ZYD PLUS SARL AU

RAK FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد رقم 319 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
RAK FOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 191، 

شارع محمد العقال، عمارة اونست، 
محل رقم 2، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91809
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة  العقال،  محمد  شارع   ،191«
 - مراكش   ،2 رقم  محل  اونست، 
»محل  إلى  املغرب«  مراكش   40000
3 مكرر ,عرصة بومنقار املا�سي،  رقم 
 40000  - مراكش   ،49 الجنانات 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 181269.

941I

fiducaire  service ouidan

 TETOUAN ASSISTANCE
SECOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiducaire  service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 TETOUAN ASSISTANCE

SECOURS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 PLACE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 HAMAMA RES HAMAMA

 RUE A  BLOC E ETG 4 APT 10
 TETOUAN - 93000 TETOUAN

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TETOUAN ASSISTANCE  :

.SECOURS
 SERVICES : غرض الشركة بإيجاز

.DEPANNAGE
 PLACE  : املقر االجتماعي  عنوا  
  HAMAMA RES HAMAMA RUE A
 BLOC E ETG 4 APT 10 TETOUAN

.- 93000 TETOUAN MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مصطفى  بداو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مصطفى  بداو  السيد 
ساحة الحمامة زنقة ا بلوك ؤ ط رقم 

10 تطوا  93000 تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مصطفى  بداو  السيد 
ساحة الحمامة زنقة ا بلوك ؤ ط رقم 

10 تطوا  93000 تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 0411.
948I

»BOUREGGAB A.K.M.S«

»BOUREGGAB A.K.M.S«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»BOUREGGAB A.K.M.S«
الطابق الثالث، عمارة 124، رقم 

16، شارع محمد الخامس، الجديدة 
EL JADIDA MAROC ،24000 ،

»BOUREGGAB A.K.M.S« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق الثالث، عمارة 124، رقم 

16، شارع محمد الخامس، الجديدة 
- 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»BOUREGGAB A.K.M.S«
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املبمارية.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم   ،124 عمارة  الثالث،  بالطابق 
16، شارع محمد الخامس، الجديدة 

- 24000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوركاب  الدين  سيف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوركاب  الدين  سيف  السيد 
24000 الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوركاب  الدين  سيف  السيد 
24000 الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالجديدة  

رقم 25111.
949I

ste imtiyaz conseils sarl

IMANE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة البربية السبودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

IMANE SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

االرجنتي  مونفلوري الطابق الثاني 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMANE SHOP

*تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة

*تاجر أو وسيط يقوم باالستيراد 

والتصدير.
زنقة   11  : عنوا  املقر االجتماعي 

الثاني  الطابق  مونفلوري  االرجنتي  

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مفيد   ايما   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مفيد   ايما   السيدة 

الحي   64 رقم   9 سيدي الخدير زنقة 

الحسني الدار العيضاء 20100 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مفيد   ايما   السيدة 

الحي   64 رقم   9 سيدي الخدير زنقة 

الحسني الدار العيضاء 20100 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 909.

950I

ripartners sarl

STE SAHM SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 STE SAHM SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

ا11 رقم 4101.4091 شطر 

4  حي سيدي ععد الكريم 2 اجنا  

اسفي  - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHM SERVICES SARL
-محل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكل الوجعات الخفيفة )سناك)
-الجزارة.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شطر   4101.4091 رقم  ا11 
اجنا    2 حي سيدي ععد الكريم    4

اسفي  - 46000 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سبيد طليبي :  500 حصة 

بقيمة 50 درهم للحصة .
حصة   500   : السيدة منى نزاه  

بقيمة 50 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سبيد طليبي عنوانه)ا) 10 
تجزئة الهدى حي بورصاص  46000 

اسفي املغرب.
 10 عنوانه)ا)  نزاه   منى  السيدة 
تجزئة الهدى حي بورصاص  46000 

اسفي املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب بغرير  عنوانه)ا) 11 
سيدي   2 الزهراء  حي  الرحمة  زنقة 
اسفي   46000 اسفي   الكريم  ععد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت رقم -.
951I

C E INVEST MAROC 

 BODY SECRET COSMETICS
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 BODY SECRET COSMETICS
INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 159 
تجزئة النصر - 43152 بن جرير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1401

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2018 أبريل   18 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 BODY SECRET COSMETICS
معلغ رأسمالها    INTERNATIONAL
مقرها  وعنوا   درهم   10.000
 - النصر  تجزئة   159 اإلجتماعي 
 : بن جرير املغرب نتيجة ل   43152

غياب أي نشاط وبإرادة الشركاء.
 159 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
جرير  بن   43152  - النصر   تجزئة 

املغرب. 
و عي :

سحيم   الرحيم    ععد  السيد)ة) 
الغربية   زنقة   8 رقم  عنوانه)ا)  و 
كمصفي  املغرب  الجديدة    24000

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

غشت 2018 تحت رقم 982018.

952I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

برومو صاك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE
 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

برومو صاك  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11شارع 
عزيز بالل  الطابق الخامس  

املباريف - 20500 العيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5664

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  11 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
برومو صاك   معلغ رأسمالها 50.000 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
11شارع عزيز بالل  الطابق الخامس  
املغرب  العيضاء    20500  - املباريف 
رقم  انجاز  لبدم  نتيجة   : ل  نتيجة 

مبامالت.
11شارع  و حدد مقر التصفية ب 
عزيز بالل  الطابق الخامس  املباريف 

- 20500 العيضاء  املغرب. 
و عي :

و  مسلك   ر�سى    السيد)ة) 
اإلفراني  يبال  أبو  شارع  عنوانه)ا) 
املبارف   2 رقم  شقة  األول  الطابق 
20300 العيضاء  املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165846.
953I

 société horizon sarl transport et location

materiels

Sté A - R AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 société horizon sarl transport et
location materiels

حي الجديد بلدية بلدية أوالد 
برحيل، 83300، تارودانت املغرب
Sté A - R AUTO ECOLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول طريق مراكش اوالدبرحيل 

83300 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 Sté A - : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.R AUTO ECOLE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تبليم السياقة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اوالدبرحيل  مراكش  طريق  االول 

83300 تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الخياطي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد ايوب تواكيل :  500 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الخياطي عنوانه)ا) 

 83300 برحيل   اوالد  بلبيد  اوالد 

تارودانت املغرب.

عنوانه)ا)  تواكيل  ايوب  السيد 

تارودانت   83300 مركز اوالد برحيل 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الخياطي عنوانه)ا) 

 83300 برحيل  اوالد  بلبيد  اوالد 

تارودانت املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 110.

954I

مكتب مبيشة للحسابات و األستشارات الجعائية

TRANS AWSAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مبيشة للحسابات و 

األستشارات الجعائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليما  ، 14200، سيدي سليما  

املغرب

TRANS AWSAF  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسمي  رقم 25 شارع 

يبقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AWSAF

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

نقل العضائع .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 3 اقامة الياسمي  رقم 25 شارع 

يبقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : باب  بنبي�سى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باب   بنبي�سى  السيد 

سيدي   14200 سليما     سيدي 

سليما  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  باب   بنبي�سى  السيد 

سيدي   14200 سليما   سيدي 

سليما  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم -.

955I

BCMF

از تايم تورز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثما  نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

از تايم تورز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 31 مكرر 

شارع الزرقطوني ممر الغندوري 

مكتب 11 طابق 5 عمارة ا - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.66181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 شتنبر   20 في  املؤرخ 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   500.000« قدره 

»2.000.000 درهم« إلى »2.500.000 

درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 111328.

956I

bemultico  بيمولتيكو

TOP SIGNALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتو  

املبركة -مكنا1 ، 50060، مكنا1 
مكنا1

TOP SIGNALISATION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 13 عمارة ل الطابق 04 شارع 

الزيتو  اقامة الفتح املعي  مكنا1 - 
50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SIGNALISATION
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو العناء
تشويرالطريق.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع   04 الطابق  عمارة ل   13 رقم 
الزيتو  اقامة الفتح املعي  مكنا1 - 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
معلغ رأسمال الشركة:  99 درهم، 

مقسم كالتالي:
السيد محمد او زكي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد اسماعيل سويري 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكي   او  محمد  السيد 
 1 الطابق   11 عمارة سي    84 شقة 
مكنا1   50000 مكنا1   1 الغرفة 

املغرب.
السيد اسماعيل سويري عنوانه)ا) 
بوفكرا    225 رقم   2 املنتزه  تجزئة 

50300 بوفكرا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكي   او  محمد  السيد 
 1 الطابق   11 عمارة سي    84 شقة 
مكنا1   50000 مكنا1   1 الغرفة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1081.
951I

مكتب مبيشة للحسابات و األستشارات الجعائية

T.S NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مبيشة للحسابات و 
األستشارات الجعائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليما  ، 14200، سيدي سليما  

املغرب
T.S NORD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمي  رقم 25 شارع 
يبقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59089

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 14 
يناير 2021 تم إعداد القانو  األسا�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 T.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NORD
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
الخدمات .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 3 اقامة الياسمي  رقم 25 شارع 
يبقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   الهاللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الهاللي  السيد 
حي الليمو  بلوك 10 رقم  1 14200 

سيدي سليما  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الهالي  السيد 
 14200 1 10 رقم  حي الليمو  بلوك 

سيدي سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم -.

958I

KB Compta

SOUKANATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، 10060، الرباط املغرب
SOUKANATURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

التاهيتي، شارع الحسن الثاني - 

10060 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

149911

 08 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUKANATURE

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتوزيع منتجات التجميل .
زنقة   38  : عنوا  املقر االجتماعي 

 - الثاني  الحسن  شارع  التاهيتي، 

10060 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : مغراوي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مغراوي  هشام  السيد 
البسكري  للتموين  البامة  مؤسسة 

ق م م  10000 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهاشمي  سكينة  السيدة 
 12 زنقة الهند الشقة   31 عنوانه)ا) 

القعيعات 10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111421.

959I

BCMF

موغيت صوفت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BCMF

زنقة إبن عائشة عمارة ثما  نخالت 

رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

موغيت صوفت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ابواب 

مراكش منطقة 16E عمارة 65 شقة 

3  - 4000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65931

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 03 دجنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة   16E منطقة  »ابواب مراكش 

65 شقة 3  - 4000 مراكش املغرب« 

 40000  -   109 رقم   3 »ملحاميد  إلى 

مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121241.

960I

عيد الحكيم القادري خبرة تدقيق قانو  تحكيم

DIGITAL PRODUCT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

عيد الحكيم القادري خبرة تدقيق 

قانو  تحكيم

 rue ibnlhakam 14 14

 rue ibnlhakam، 20100،

CASABLANCA املغرب

DIGITAL PRODUCT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
8,زنقة اوالد سبيد اقامة زينب 

الدارالعيضاء - 20040 الدارالعيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361813
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زينب  اقامة  سبيد  اوالد  »8,زنقة 
20040 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 
»رياض االندلس قرطعة  إلى  املغرب« 
الرياض  حي    2 شقة   21 عمارة   2

10100 الرباط  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168494.

961I

boudih compta

الزيدي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boudih compta
شارع الحسن 2 شارع الحسن 2، 

62000، الناضور املغرب
الزيدي كار  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني زنقة خالد بن الوليد  
البروي 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الزيدي 

كار .
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسن الثاني زنقة خالد بن الوليد  

البروي 62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مجيد  الزيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزيدي مجيد   السيد  
شارع املسيرة رقم 26 البروي 62000 

الناضور  املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزيدي مجيد   السيد 
شارع املسيرة رقم 26 البروي  62000 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 450.

962I

HTR IMMOBILIER

HTR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HTR IMMOBILIER
12 زاوية شارع شبيب الدكالي و 
زنقة الدكتور دوالنوي ، 24000، 

الجديدة املغرب
HTR IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زاوية 

شارع شبيب الدكالي و زنقة الدكتور 
دوالنوي - 24000 الجديدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5121

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد الطاهر  )ة)  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   161 مرزواكي 

)ة)  السيد  334 حصة لفائدة   أصل 

أنوار را�سي بتاريخ 15 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 22 فبراير 

2021 تحت رقم 248.

963I

FIDUCIAIRE 2006

FH BATIMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

FH BATIMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أمي  رقم 115 الطابق 2 سيدي 

مبروف - 20280 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

493005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENTS

غرض الشركة بإيجاز : العناء وكل 
ما يتبلق بأشغال العناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيدي   2 الطابق   115 رقم  أمي  
الدارالعيضاء   20280  - مبروف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد حسن محعوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محعوبي  السيد حسن 
دوار املزابيي  اوالد مو�سى عي  الشق 

20280 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محعوبي  السيد حسن 
دوار املزابيي  اوالد مو�سى عي  الشق 

20280 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168493.
964I

LE VANILLIER SARL AU  

LE VANILLIER لو فآنيي «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE VANILLIER SARL AU
 Bd Moulouya Oulfa، ,32

20200، Casablanca MAROC
» لو فآنيي LE VANILLIER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي   32، 
شارع مولوية تجزئة سلوا   األلفة   

العيضاء - 20200 الدار العيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
486361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

لو   «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LE VANILLIER فآنيي

غرض الشركة بإيجاز : 

استغالل  و  إنشاء  اقتناء   -

لجميع البقارات التجارية التي تخص 

الحفالت  ،الحلويات،ممونو  املخابز 

األلعا   منتجات  ،املقاهي،متاجر 

واملثلجات صالونات الشاي ،

املواد  جميع  و شراء  بيع    -

أو  املكا   ببي   لالستهالك  الغذائية 

لألخذ،

بيع و شراء مواد ، مبدات و   -

تصميمات املخابز و الحلويات،

)منظم  املأدبات  تنظيم   -

املتبلقة  الخدمات  و  حفالت) 

باملطاعم، املخابز و الحلويات،

الالزمة  التجهيزات  كراء   -

لتنظيم الحفالت و املأذبات،

التمثيل، االمتياز ، اإلتجار   -

أنواع  لجميع  التصدير  و  االستراد   ،

املذكورة  لألنشطة  الالزمة  املبدات 

أعاله،

جميع  عامة  بصفة  و   -

و  الصناعية  و  التجارية  البمليات 
أخرى  طعيبة  أي  من  أو  البقارية 

املربوطة معاشرة أو غير معاشرة بأحد 

املواضيع املذكورة أعاله أو التي تبزز 

تنمية الشركة،

 ،32    : االجتماعي  املقر  عنوا  

األلفة    شارع مولوية تجزئة سلوا   

العيضاء  الدار   20200  - العيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .
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 500.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : الحلوي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحلوي  نادية  السيدة 

5 زنقة املنازيز املباريف 20300 الدار 

العيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحلوي  نادية  السيدة 

5 زنقة املنازيز املباريف 20300 الدار 

العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162091.

965I

MIRAK CONSULTING

MAYSSIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIRAK CONSULTING

419، شارع ابن تاشفي  الطابق 

األول ، 20300، الدارالعيضاء 

املغرب

MAYSSIS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني الرقم 

شقة رقم 6 - 20330 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

488603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAYSSIS TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع.

46 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الرقم  الثاني  الطابق  الزرقطوني، 

الدارالعيضاء   20330  -  6 شقة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الفاضل  الرحما   ععد  السيد 

600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 400   : فرسا   نبيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الفاضل  الرحما   ععد  السيد 

درج  العخاري  االمام  زنقة  عنوانه)ا) 

اقامة نور العخاري   6 شقة   1 ب ط 

الدارالعيضاء   20330 املباريف  

املغرب.

السيدة نبيمة فرسا  عنوانه)ا) 

 1 ط  ب  درج  العخاري  االمام  زنقة 

اقامة نور العخاري املباريف    6 شقة 

20330 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفاضل  الرحما   ععد  السيد 

درج  العخاري  االمام  زنقة  عنوانه)ا) 

اقامة نور العخاري   6 شقة   1 ب ط 

الدارالعيضاء   20330 املباريف  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164216.

966I

مستأمنة فيسكاكوم

HUILARY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم

رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

HUILARY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 

221، بلوك أ، حي الوحدة، - 25350 

وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HUILARY

غرض الشركة بإيجاز : بيع الزيوت

بيع أجزاء السيارات

االستيراد والتصدير.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

221، بلوك أ، حي الوحدة، - 25350 

وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الهامي عماد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عماد  الهامي  السيد 

الوحدة،  حي  أ،  بلوك   ،221 الرقم 

25350 وادي زم املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عماد  الهامي  السيد 

الوحدة،  حي  أ،  بلوك   ،221 الرقم 

25350 وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 04 مار1 

2021 تحت رقم 16/2021.

961I

حسابات الشاوية

 PARAPHARMACIE EL

HOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسابات الشاوية

31، الطابق الثاني زنقة الجزائر 

برشيد برشيد، 26100، برشيد 

املغرب

 PARAPHARMACIE EL HOUDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

احسا  ععد القدو1 سيدي عمر 

برشيد - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMACIE EL HOUDA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
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زنقة   1  : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمر  سيدي  القدو1  ععد  احسا  

برشيد - 26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بتيوى هشام  :  334 حصة 

بقيمة 33.400 درهم للحصة .
السيدة باي خديجة :  333 حصة 

بقيمة 33.300 درهم للحصة .
حصة   333   : السيدة باي هدى 

بقيمة 33.300 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام   بتيوى  السيد 
برشيد   3 حي البركة  زنقة كربالء   14

26100 برشيد املغرب .
عنوانه)ا)  خديجة   باي  السيدة 
الياسمي   حي  قتيعة  بنو  ممر   24

برشيد 26100 برشيد املغرب.
 14 عنوانه)ا)  باي هدى  السيدة 
برشيد  الياسمي   حي  كربالء  زنقة 

26100 برشيد املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام   بتيوى  السيد 
برشيد   3 حي البركة  زنقة كربالء   14

26100 برشيد املغرب
السيدة باي خديجة عنوانه)ا) 24 
ممر بنو قتيعة حي الياسمي  برشيد 

26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 261.
968I

INTER-FOOD MOROCCO PRODUCTION

انتير فود موروكو بروداكشن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 INTER-FOOD MOROCCO
PRODUCTION

 BOULVARD HASSAN II
 QARTIER MOUAZARN, AIT

 OURIR, MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

انتير فود موروكو بروداكشن شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني حي موزار  ايت اورير 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109565

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين   صالح  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   1.100 نبما  

أصل 1.100 حصة لفائدة  السيد )ة) 

كنزة  نوعما  بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121056.

969I

 اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة املشاريع  لالستاذ 

 call Management technologie et اسليماني

services

MULTITRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة 

 call املشاريع  لالستاذ اسليماني

 Management technologie et

services

رقم 18 الطابق االول و الثاني  زنقة 

موريتانيا الواد االحمر الرشيدية ص 

- ب : 80، 52000، الرشيدية املغرب  

 MULTITRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

بطوطة رقم 22 الطابق 3 شقة رقم 

06 الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9261

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   11 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»880.000 درهم« أي من »120.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 111/2021.

910I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

 Boulangerie Patisserie

HAMORABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL

EXCELLENCE SARL

شارع القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 

6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 Boulangerie Patisserie

HAMORABI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 ATLAS RUE 18 N° 27 SOUANI

 -TANGER - 90000 TANGER

.MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.91435

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر   2019 شتنبر   11 في  املؤرخ 

 Boulangerie Patisserie حل 

HAMORABI شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

 RUE درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 ATLAS RUE 18 N° 27 SOUANI

 -TANGER - 90000 TANGER

النهائي  اللحل  نتيجة   MAROC

للشركة.

و عي :
و  املبيش  هشام   السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة احتاسن اعمر رقم 13 
طنجة املغرب   90000   02 البرانص 

كمصفي )ة) للشركة.
و  الجعلي  حليمة   السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة احتاسن اعمر رقم 13 
املغرب  طنجة   90000  02 البرانص 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 RUE وفي   2019 شتنبر   11 بتاريخ 
 ATLAS RUE 18 N° 27 SOUANI
 -TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 1928.

911I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

JEBLI CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شارع القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 
6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب
JEBLI CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 ATLAS RUE 18 N° 27 SOUANI
 -TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.91431

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2019 شتنبر   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   JEBLI CAR SARL حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
 RUE ATLAS RUE 18 N° اإلجتماعي
 27 SOUANI -TANGER - 90000
لحل  نتيجة   TANGER MAROC

نهائي للشركة.
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و عي :
و  الفار�سي  سمية   السيد)ة) 
 90000 الكعيرة  مغوغة  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي   TANGER MAROC

للشركة.
و  الجعلي  حليمة   السيد)ة) 
رقم  اعمر  احتاسن  زنقة  عنوانه)ا) 
 TANGER  90000  02 البرانص   13

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و  املبيش  هشام    السيد)ة) 
رقم  اعمر  احتاسن  زنقة  عنوانه)ا) 
 TANGER  90000  02 البرانص   13

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 RUE وفي   2019 شتنبر   11 بتاريخ 
 ATLAS RUE 18 N° 27 SOUANI
 -TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 1921.
912I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

L.Z IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شارع القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 
6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

L.Z IMPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 06 - 

90000 طنجة املدينة.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 15 
شتنبر 2020.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2020 تقرر حل 
L.Z IMPORT شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
 -  06 رقم   3 الطابق   40 القد1 رقم 
90000 طنجة املدينة نتيجة لنتيجة 

تدبير  لقلة الخبرة التي ادت الى سوء 
الشركة...
و عي :

و  الزكري  محمد   السيد)ة) 
و  جماعة  تاويتش  دوار  عنوانه)ا) 
تطوا    93010 الحسن  عي   قيادة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  اليوسفي  بشرى   السيد)ة) 
رقم   66 فال فلوري زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب كمصفي  طنجة   90000  41

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2020 يوليوز   15 بتاريخ 
 -  06 رقم   3 الطابق   40 القد1 رقم 

90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 4609.
913I

MAGHREB CONSULTING SARLAU

SYNAPTICARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAGHREB CONSULTING
SARLAU

 BV RAHAL EL MASKINI 54
 MERS SULTAN CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

SYNAPTICARE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 BD 15 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 11 JANVIER 1er ETAGE APPT

 N° 169 - 20000 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
418951

 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYNAPTICARE

: * تشغيل  غرض الشركة بإيجاز 

وتدريب  ومراجبة  دراسة  مكتب 

وإدارة للوحدات الصحية.

االستراتيجية  االستشارات   •

والتشغيلية للصناعات الصحية.

استشارات التدريب والخدمات   •

املتبلقة بالصحة..

 BD  15  : عنوا  املقر االجتماعي 

 11 JANVIER 1er ETAGE APPT

 N° 169 - 20000 CASABLANCA

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بومبليف  السيد عثما  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بومبليف  عثما   السيد 

املنصور  يبقوب  شارع  عنوانه)ا) 

اإلقامة  مسوريل سلم »H« الدور 2 

شقة 1 مبارف 20000 الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثما  بومبليف عنوانه)ا) 

اإلقامة   املنصور  يبقوب  شارع 

 1 2 شقة  الدور   »H« مسوريل سلم 

مبارف 20000 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم -.

914I

FIDUGRA

»PAINITE CONSEIL« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكا  ، 

86150، اكادير املغرب

 »PAINITE CONSEIL« S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس - عمارة امانار, 

الطابق 3 رقم 24 انزكا  - 86350 

انزكا   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»PAINITE CONSEIL« S.A.R.L

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

هندسة  و  تشخيص  دراسات, 

التكوين.

2) استشارة, املرافقة و التكوين.
حلول  ضما   و  تطوير   (3

مبلوماتية..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

امانار,  عمارة   - الخامس  محمد 

 86350  - انزكا    24 رقم   3 الطابق 

انزكا   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصابري  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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500 حصة    : السيدة زينب راجي 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الصابري عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
بلوك اء1 رقم 30 حي القد1 اكادير 

80060 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  الراجي  زينب  السيدة 
319 حي الوفاء اكادير  11 رقم  بلوك 

80060 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصابري عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
بلوك اء1 رقم 30 حي القد1 اكادير 

80060 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   01 بتاريخ  بانزكا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 33.

915I

18COMIDA 

BAIAN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAIAN AGRI
دوار امربيط حي سيدي بورجة ، 

83000، تارودانت املغرب
BAIAN AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

امربيط  سيدي بورجة   - 83000 
تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BAIAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRI

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالزراعة  الخاصة  والبرامج  األجهزة 

الرقمية

تقديم الخدمات للقطاع الزراعي 

والتوظيف والتكوين واالستشارات 

بيع  و شراء املنتجات الزراعية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 83000  - سيدي بورجة    امربيط  

تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة  نادية جريد  :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السيد ععد البالي ايت النويس 

333 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 334   : السيد رشيد ابن وهعو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نادية جريد   السيدة  

 83000 الحسني   الحي   10 بلوك   1

تارودانت املغرب.

النويس  ايت  البالي  ععد  السيد 

عنوانه)ا) حي بام تمديد رقم 13 ايت 

ايبزة 83000 تارودانت املغرب.

السيد رشيد ابن وهعو  عنوانه)ا) 

ايت  املوظفي   حي   14 رقم  د  بلوك 

ايبزة 83000 تارودانت املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نادية جريد   السيدة  

 83000 الحسني   الحي   10 بلوك   1

تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ 20 يناير 

2021 تحت رقم 35.

916I

E M COMPTA 

DIVA CHIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

E M COMPTA

 387MOHAMED V ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

DIVA CHIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 21 وعنوا  مقرها االجتماعي

 DAOUD DAHIRI RDC MAARIF

.- 20300 CASABLANCA MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

345229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير   2020 يناير   09 في  املؤرخ 

 »DIVA CHIC« الشركة من  تسمية 

. »FOOD DE MESURE« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162492.

911I

Concept Archives Maroc“CAM‘

 Concept Archives‘

Maroc“CAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Concept Archives Maroc“CAM‘

 rue Ain sidi Ali, Bourgogne 21

 – Casablanca ، 20230،

casablanca MAROC

 Concept Archives Maroc“CAM‘

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 شارع  

الزرقطوني 2 الطابع الشقة 6  - 

20230 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
486995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Concept Archives Maroc“CAM‘
بإيجاز  الشركة  غرض 
 Archivage physique et   :

.électronique
46 شارع   عنوا  املقر االجتماعي : 
 -   6 الشقة  الطابع   2 الزرقطوني 

20230 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : غازو  حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : هاجر  البثماني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة حكيمة غازو : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : هاجر  البثماني  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غازو  حكيمة  السيد 
الطابق  علي  سيدي  عي   زنقة   21
العيضاء  الدار   10010 بوركو    2

املغرب.
السيدة البثماني هاجر عنوانه)ا) 
مجموعة   4 عمارة سيدي إفني رقم 
الرباط   10010 الصعاح  اقامة   1

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غازو  حكيمة  السيدة 
الطابق  علي  سيدي  عي   زنقة   21
العيضاء  الدار   20230 بوركو    2

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162190.

918I

GHIZLANE DOUBLANE

REZO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة البعدي شارع محمد 

الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

REZO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

مبروكة GR8 الطابق االول سيدي 

برنو�سي رقم 5 - 21000 الدار 

العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.442981

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 دجنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) ععد هللا هرادي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

احمد بادر بتاريخ 23 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 2851.

919I

GHIZLANE DOUBLANE

T.D TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة البعدي شارع محمد 

الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

T.D TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 LOT AL وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 AMANE GH 18 IMM 146 N° 1

AIN SEBAA - 27000 الدار العيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.342519
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بادر  احمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   900
900 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

لكنيزي بتاريخ 24 دجنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 163024.

980I

Sara Facility Invest sarl

TANEGAFT DAR AL AALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

TANEGAFT DAR AL AALIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

1033، رياض اسماعلية،  - 50.000 
مكنا1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46419
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  30 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
TANEGAFT DAR AL AALIA  معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
رياض   ،1033 مقرها اإلجتماعي رقم 
اسماعلية،  - 50.000 مكنا1 املغرب 
: صبوبات مالية ومنافسة  نتيجة ل 

شرسة .

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

1033، رياض اسماعلية،  - 50.000 

مكنا1 املغرب. 

و عي :

و  األنصاري  عادل   السيد)ة) 

املسجد،  شارع   ،50 رقم  عنوانه)ا) 

50.000 مكنا1 املغرب  حي التقدم، 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2021 تحت رقم 38.

981I

AZ CONSULATNTS

CAPITAL CONSULTING

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CAPITAL CONSULTING شركة 

املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي 1100 

شارع القد1، منتزه الدار العيضاء 

نيرشور شور 28، بالطو 302، 

سيدي مبروف 20.190 - 20000 

الدار العيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

93435

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 يناير   04 في  املؤرخ 

 CAPITAL« من  الشركة  تسمية 

 INETUM« إلى   »CONSULTING

. »CONSULTING MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161258.

983I

STE CARROSSERIE HABRI

 STE EXTRA DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE CARROSSERIE HABRI
 BEN SMIM AZROU AZROU،

53100، AZROU MAROC
 STE EXTRA DISTRIBUTION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

ازرو مريرت  مريرت 54450 مريرت  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25364
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 54450 مريرت  »طريق ازرو مريرت  
إلى »مكاتب الصفاء  مريرت  املغرب« 
شارع موالي رشيد طريق صفرو فا1  

فا1 31000 فا1  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 25.

985I

AZ CONSULATNTS

INETUM MAROC
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INETUM MAROC شركة 
املساهمة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي منتزه 

نيرشور شور 2 ، بالطو 303 و 304 

، شارع القد1، سيدي مبروف - 

20000 الدار العيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.50811

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»منتزه نيرشور شور 2 ، بالطو 303 و 

304 ، شارع القد1، سيدي مبروف 

إلى  املغرب«  الدار العيضاء   20000  -

»منتزه نيرشور شور 28 ، بالطو 001، 

701،401،301،002 شارع القد1، 

الدار   20000  - مبروف  سيدي 

العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161844.

981I

AZ CONSULATNTS

 GFI INFORMATIQUE

MAROC

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GFI INFORMATIQUE MAROC

شركة املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي منتزه الدار 

العيضاء نيرشور شور 28 ، بالطو 

001، 002، 301، 401، 101، شارع 

القد1، سيدي مبروف - 20000 

الدار العيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

50811

 بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   04 في  املؤرخ 

 GFI« من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   »INFORMATIQUE MAROC

. »INETUM MAROC«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161844.

988I

AZ CONSULATNTS

 INETUM CONSULTING

MAROC
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 INETUM CONSULTING

MAROC شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 93 شارع 

املسيرة الخضراء  - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93435

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»93 شارع املسيرة الخضراء  - 20000 

 1100« إلى  املغرب«  العيضاء  الدار 

العيضاء  الدار  منتزه  القد1،  شارع 

نيرشور شور 28، بالطو 302، سيدي 

الدار   20000  -  20.190 مبروف 

العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161258.

990I

COFISCOM

ASSURANCES EJJELTHI
إعال  متبدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

ASSURANCES EJJELTHI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 

53 مكرر شارع محمد الخامس  - 

63300 احفير املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1411

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 نونبر   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السابق  االجتماعي  باملقر  االحتفاظ 

محمد  شارع   68 رقم  ب  الواقع 

مزاولة  أجل  من  احفير  الخامس 

بالنشاط  املرتعطة  التالية  االنشطة 

وهي:األرشفة،أشغال  الرئي�سي 

ومبالجة  واالعالميات  املحاسعة 

امللفات            

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

مايلي: املقر االجتماعي:تقرراالحتفاظ 

الواقع  السابق  االجتماعي  باملقر 

الخامس  محمد  شارع   68 رقم  ب 

االنشطة  مزاولة  أجل  من  احفير 

الرئي�سي  بالنشاط  املرتعطة  التالية 

املحاسعة  وهي:األرشفة،أشغال 

واالعالميات ومبالجة امللفات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 65/2021.

992I

FIDUGRA

DREAMWAY 
إعال  متبدد القرارات

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكا  ، 

86150، اكادير املغرب

 DREAMWAY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: بلوك ا 

الرقم 103 بنسركاو  - 80001 اكادير 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23043

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   20 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفوييت السيد ععد الكريم عوطوف 

لصالح   100 اصل  من  حصة   50
السيد شبيب الخضري

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  ععد  السيد  استقالة  قعول 

وحيد  كمسير  منصعه  من  عوطوف 

للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الخضري  شبيب  السيد  تسمية 

كمسير وحيد للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

لصالح  االجتماعي  التوقيع  تغيير 

عوض  الخضري  شبيب  السيد 

السيد ععد الكريم عوطوف

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

السيد  لصالح  العنكي  التوقيع  تغيير 

شبيب الخضري و السيد ععد الكريم 

عوطوف عوض كو  هدا االخير وحده 

املكلف صاحب الصالحية 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد الى شركة محدودة 

املسؤولية .



عدد 5655 - 3 شبعا  1442 )11 مار1 2021)الجريدة الرسمية   5898

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اصعح  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة دات مسؤولية محدودة 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يتوفر  اصعح  حيت  االسهم  مالكي 

 50 السيد ععد الكريم عوطوف على 

حصة عوض 100 و الشريك الجديد 

 50 على  الخضري  شبيب  السيد 

حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98404.

994I

FIDUGRA

LA TURQUOISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شبار 

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكا  ، 

86150، اكادير املغرب

LA TURQUOISE »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 06 

شارع 813 حي املسيرة  - 80050 

اكادير  املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شبار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41405

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

إضافة شبار تجاري للشركة وهو:

GOLDY CAFÉ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98403.

996I

STE GOUR PLATRE

ترامو بالتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GOUR PLATRE

 DOUAR JDID BELFAA-MASSA

 BELFAA ، 80100، inezgane

MAROC

ترامو بالتر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

ويكرا  جماعة أمسكرود أكادير - 

80000 أكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ترامو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بالتر.

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع أعمال اللوح الج�سي.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - أكادير  أمسكرود  جماعة  ويكرا  

80000 أكادير املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد السبيد اجعيالت :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اجعيالت  السبيد  السيد 

 1366 قطبة االفراح رقم  عنوانه)ا) 

رقم  االفراح  قطبة  أكادير  بنسركاو 

1366 بنسركاو أكادير أكادير املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اجعيالت  السبيد  السيد 

 1366 قطبة االفراح رقم  عنوانه)ا) 

بنسركاو أكادير 80000 أكادير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98306.

998I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

 AFRICA TEAM

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL

EXCELLENCE SARL

شارع القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 

6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 AFRICA TEAM CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT 9 : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 FLORENCIA AV DES FAR

 ROUTE DE RABAT ETG 1 N°

 1 - TANGER - 90090 TANGER

.MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16063

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 01 يوليوز 2020 تقرر حل 

 AFRICA TEAM CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  معلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوا   درهم   100.000

 LOT FLORENCIA  9 اإلجتماعي 

 AV DES FAR ROUTE DE RABAT

 ETG 1 N° 1 - TANGER - 90090

للقلة  نتيجة   TANGER MAROC

تدبير  سوء  الى  ادت  التي  الخبرة 

الشركة..

و عي :

السيد)ة) ALAIN JEAN  AZAR و 

 Mastenhof N°33.2560 عنوانه)ا) 

 Kessel 90090 BELGIQUE

ESPAGNE كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 LOT  9 وفي   2020 يوليوز   01 بتاريخ 

 FLORENCIA AV DES FAR ROUTE

 DE RABAT ETG 1 N° 1 - TANGER

.- 90090 TANGER MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 3442.

999I

إئتمانيات الدريوش

NADAMRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، البرائش املغرب

NADAMRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد شوقي رقم 5 - 92000 

البرائش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4311

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2019 يناير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البزيز  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   150 الفاضل  

)ة)  السيد  500 حصة لفائدة   أصل 

أيمن الفاضل  بتاريخ 08 يناير 2019.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالبرائش  بتاريخ 21 فبراير 

2019 تحت رقم 102.

1002I
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LOGIFIN

MCR CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
MCR CONSULT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
البزيزية شارع اململكة البربية 
السبودية، طابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MCR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSULT
تطوير   -  : غرض الشركة بإيجاز 
تكنولوجيا املبلومات وبيبها وتوزيع 

البرمجيات.
- صيانة برامج األعمال.

البمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
تتبلق  قد  التي  البقارية  أو  املنقولة 
بشكل معاشر أو غير معاشر بموضوعها 

املماثل أو ذي الصلة..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
البربية  اململكة  شارع  البزيزية 
السبودية، طابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 100   : املنصوري  السيد هشام 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام املنصوري عنوانه)ا) 
 48 رقم  الليمو   زنقة   2 البرانص 

90000 طنجة  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املنصوري عنوانه)ا) 
 48 رقم  الليمو   زنقة   2 البرانص 

90000 طنجة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1198.
1003I

comptajouari

SAAD FARYATA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
SAAD FARYATA CARS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
 AV وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 MOHAMED V 1ER ETAGE LOT
 TOUTA IMM NADIA BENI

MELLAL - 23000 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1391

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  05 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ    SAAD FARYATA CARS
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
 AV MOHAMED مقرها اإلجتماعي 

 V 1ER ETAGE LOT TOUTA IMM

 NADIA BENI MELLAL - 23000

ليس   : ل  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

هناك اي نشاط.

 AV ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 MOHAMED V 1ER ETAGE LOT

 TOUTA IMM NADIA BENI

MELLAL - 23000 بني مالل املغرب. 

و عي :

و  اواعلي  املهدي   السيد)ة) 

فرياطة  وسبدا   ايت  عنوانه)ا) 

بني مالل   23000 تاكزيرت القصيعة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  اواعلي  البالي   ععد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار ايت وسبدا  فرياطة 

بني مالل   23000 تاكزيرت القصيعة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 180.

1004I

GHIZLANE DOUBLANE

FICTILIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة البعدي شارع محمد 

الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

FICTILIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 61 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

MAARIF - 27000 الد\ار العيضاء 

ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

490281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FICTILIS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 RUE 61  : عنوا  املقر االجتماعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

العيضاء  الد\ار   MAARIF - 27000

ااملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بادر احمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  بادر  السيد 

أنا1   اقامة  أ2  البمارة   13 الشقة 

24000 الجديدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هرادي ععد هللا  عنوانه)ا) 

 24000 العطحاء   تجزئة   43 رقم 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165994.

1005I
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fidu ika consulting

AR BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidu ika consulting
 hay sadri gr 1 rue 72 n°64 etg 2
 casablanca ، 20700، casablanca

maroc
AR BUILDING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الصدري مجموعة 1 زنقة 12 رقم 
64 الطابق الثاني الدار العيضاء - 

20650  الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.414951

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  09 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
   AR BUILDING الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
رقم   12 زنقة   1 مجموعة  الصدري 
 - العيضاء  الدار  الثاني  الطابق   64
20650  الدار العيضاء املغرب نتيجة 

ل :  الفسخ املسعق لشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   46 زنقة   1 مجموعة  الصدري 
الدار    20650  - العيضاء  الدار   9

العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) أحمد   راميد و عنوانه)ا) 
 46 زنقة   1 مجموعة  الصدري  حي 
الدار    20650 الدار العيضاء   9 رقم 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 
راميد  أحمد   : بالتصفية  املتبلقة 
 1 الساكن ب حي الصدري مجموعة 
زنقة 46 رقم 9 الدار العيضاء الحامل 

BH350339 العطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161156.

1009I

إئتمانيات الدريوش

LARA CONSTAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، البرائش املغرب

LARA CONSTAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنزه االيداع و التدبير اقامة 149 

الطابق الرابع رقم 11  - 92000 

البرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSTAT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CONSTATEUR

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 149 اقامة  التدبير  و  االيداع  املنزه 

 92000  -   11 رقم  الرابع  الطابق 

البرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد اليوسفي رشيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليوسفي رشيد عنوانه)ا) 
اقامة  التدبير  املنزه االيداع و  تجزئة 
 92000  11 الطابق الرابع رقم   149

البرائش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليوسفي رشيد عنوانه)ا) 
اقامة  التدبير  املنزه االيداع و  تجزئة 
 92000  11 الطابق الرابع رقم   149

البرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش  بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 255/2021.

1010I

HELP ENTREPRISE

NICE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
NICE BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي منطقة 

بوركو  زنقة ركراكة اقامة 
الكورنيش شقة 1 عمارة 2  - 20053 

الدارالعيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.382335

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نبيمة جهادي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد )ة) حميد 

اشعوق بتاريخ 08 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161125.

1015I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MARY RESTAUTRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

  MARY RESTAUTRAITEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األميرة شارع عالل بن ععدهللا رقم ب 

450  - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يونيو   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MARY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. RESTAUTRAITEUR

تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع أنواع وجعات الطبام .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

األميرة شارع عالل بن ععدهللا رقم ب 

450  - 93100 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : سالحي  مريم  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سالحي  مريم  السيدة 
كنديسة البليا شارع املوحدين زنقة 
11 ه رقم 1  93100 الفنيدق املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سالحي  مريم  السيدة 
كنديسة البليا شارع املوحدين زنقة 
11 ه رقم 1  93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2020 تحت رقم 1144.
1016I

maison d’essaouira location

 MAISON D'SSAOUIRA
LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

maison d›essaouira location
 local du bureau sis à douar

 lamssassa commune ounagha ،
44128، essaouira maroc

  maison d'ssaouira location
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 local du وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 bureau sis à douar lamssassa
 commune ounagha local du
 bureau sis à douar lamssassa
 commune ounagha 44128

.essaouira maroc
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1541

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 03 فبراير  املؤرخ في 
 cart مسير جديد للشركة السيد)ة) 
لوفاة  تعبا  وحيد  كمسير   antoine

املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 19.
1022I

إئتمانيات الدريوش

ALAE SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، البرائش املغرب

ALAE SPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

طنجة .باب العحر البرائش  - 

92000 البرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ALAE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. SPORT

 PARC  : بإيجاز  الشركة  غرض 

. DES JEUX

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

طنجة .باب العحر البرائش  - 92000 

البرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عالء  القر�سي  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالء  القر�سي  السيد  

 92000  211 رقم  الوفاء  تجزئة 

البرائش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالء  القر�سي  السيد  

 92000  211 رقم  الوفاء  تجزئة 

البرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 269/2021.

1023I

AUDIT MAGHREB CONSEIL

الشركة العقارية بنبر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

AUDIT MAGHREB CONSEIL

 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA

MAROC

الشركة البقارية بنبر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

آنفا - 20000 الدارالعيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12113

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   19 في  املؤرخ 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   1.250.000« قدره 

»2.500.000 درهم« إلى »1.250.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161096.

1025I

TGE FIDUS

TRIP & FREE TIME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

TRIP & FREE TIME CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�سي التازي إقامة النخيل 5 رقم 

املحل ب6   8 - 20830 املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 غشت   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كركور  ميلود  )ة)  السيد  تفويت 

850 حصة اجتماعية من أصل 850 

محسن  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

االزور بتاريخ 12 غشت 2020.

)ة) فاطمة الزهراء  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   850 كركور 

)ة)  السيد  850 حصة لفائدة   أصل 

غشت   12 بتاريخ  افروخ  سفيا   

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 235.

1028I

FIDUGRA

 EVENTS HASSNA

.S.A.R..L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكا  ، 

86150، اكادير املغرب
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 .EVENTS HASSNA S.A.R..L.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك 12 

شارع خريعكة رقم 99 الحي املحمدي  

- 80080 اكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

..EVENTS HASSNA S.A.R..L.AU
1) ممو    : غرض الشركة بإيجاز 

حفالت.

2) بيع الحلويات.

3) تجارة و كراء لوازم الحفالت..

 12 عنوا  املقر االجتماعي : بلوك 

شارع خريعكة رقم 99 الحي املحمدي  

- 80080 اكادير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حسناء القرواوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
القرواوي   حسناء  السيدة 
املحمدي  حي   2458 رقم  عنوانه)ا) 

80080 اكادير املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القرواوي   حسناء  السيدة 
املحمدي   حي   2458 رقم  عنوانه)ا) 

80080 اكادير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   24 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98481.

1029I

TGE FIDUS

TRIP & FREE TIME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

TRIP & FREE TIME CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�سي التازي إقامة النخيل 5 رقم 

املحل ب6   8 - 20830 املحمدية 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2020 غشت   05 في  املؤرخ 

خفض رأسمال الشركة بمعلغ قدره 

 250.000« أي من  درهم«   80.000«

عن  درهم«   110.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 235.

1033I

TGE FIDUS

TRIP & FREE TIME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

TRIP & FREE TIME CAR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�سي التازي إقامة النخيل 5 رقم 

املحل ب6   8 - 20830 املحمدية 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2020 تم تبيي   10 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جديد  مسير 

افروخ سفيا  كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 235.

1038I

maison d’essaouira location

 maison d›essaouira

location
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

maison d›essaouira location

 local du bureau sis à douar

 lamssassa commune ounagha ،

44128، essaouira maroc

   maison d›essaouira location

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 local du وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 bureau sis à douar lamssassa

 commune ounagha essaouira

.44128 essaouira maroc

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1541

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 فبراير 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك isaac cohen و توزيع 

لرسم   
ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2021 يناير   04 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 julien cohen  ،  5 السيد)ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 19.

1042I

maison d’essaouira

Maison d›essaouira
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

maison d›essaouira

 chambre 2 du local sis à

 douar lamssassa lot foncier

 commune 35/n°22147

 d›ounagha chambre 2 du

 local sis à douar lamssassa lot

 commune 35/foncier n°22147

 d›ounagha، 44128، essaouira

maroc

Maison d›essaouira  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 chambre وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 2 du local sis à douar lamssassa

 35/lot foncier n°22147

 commune d›ounagha chambre

 2 du local sis à douar lamssassa

 35/lot foncier n°n°22147

 commune d›ounagha 44128

.essaouira maroc

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.841

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 فبراير 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك isaac cohen و توزيع 

لرسم   
ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2021 يناير   04 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 julien cohen  ،  400 (السيد)ة

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 80.

1043I
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 ZADRI زادري انترناسيونال 
INTERNACIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 ZADRI زادري انترناسيونال 

INTERNACIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئه 

االميره شارع عالل ابن ععد هللا رقم 

102 - 93100  الفنيدق  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ZADRI انترناسيونال  زادري    :

.INTERNACIONAL

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

تجزئه   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االميره شارع عالل ابن ععد هللا رقم 

102 - 93100  الفنيدق  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سهيب  الزموري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مباذ  الدري�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزموري سهيب عنوانه)ا) 
انفير بلجيكا 2660 انفير  بلجيكا.

عنوانه)ا)  مباذ  الدري�سي  السيد 
معلوكيك  جوج  رقم  اشبيليه  شارع 
 93040 تطوا   ارببه  طعق  ديت 

تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزموري سهيب عنوانه)ا) 

انفير بلجيكا 2660 انفير  بلجيكا
عنوانه)ا)  مباذ  الدري�سي  السيد 
معلوكيك  جوج  رقم  اشبيليه  شارع 
 93040 تطوا   ارببه  طعق  ديت 

تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
14 دجنبر  االبتدائية بتطوا   بتاريخ 

2020 تحت رقم 6112.
1044I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

PRESTIGIA DENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

PRESTIGIA DENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 15 
رقم 35 إمزور  - 32250 الحسيمة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88811

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 مار1 2018 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 32250 35 إمزور  -  15 رقم  »شارع 
الطابق   118« إلى  الحسيمة املغرب« 
طنجة    90000  - ركاية   3 األول رقم 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2018 تحت رقم 2834.

1045I

maison d’essaouira

maison d›essaouira

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

maison d›essaouira

 chambre 2 du local sis à

 douar lamssassa lot foncier

 commune 35/n°22147

 d›ounagha chambre 2 du

 local sis à douar lamssassa lot

 commune 35/foncier n°22147

 d›ounagha، 44128، essaouira

maroc

maison d›essaouira  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 chambre وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 2 du local sis à douar lamssassa

 35/lot foncier n°22147

 commune d›ounagha chambre

 2 du local sis à douar lamssassa

 35/lot foncier n°22147

 commune d›ounagha 44128

.essaouira maroc

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.841

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 02 فبراير  املؤرخ في 

 cart مسير جديد للشركة السيد)ة) 

لوفاة  تعبا  وحيد  كمسير   antoine

املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 80.

1046I

إئتمانيات الدريوش

STOP MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، البرائش املغرب

STOP MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي اقامة 

مسك الليل 8 - 90060 طنجة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60241

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 يناير 2021 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

*NEGOCIANT

 TRAVAUX TOUS CORPS

. *D’ETAT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 615.

1041I

الحعيب الهيعة

DC SYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحعيب الهيعة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 20140، الدار 

العيضاء املغرب

DC SYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE 3 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 NEUF BRISACH, BD RAHAL

 EL MESKINI - CASABLANCA

 CASABLANCA 2000 Casablanca

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 DC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYS

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبرامج  األجهزة  جميع  تبديل  و 

االلكترونية .

 3   3  : االجتماعي  املقر  عنوا  

تقاطع شارع رحال  بريزاش   9 شارع 

املسكيني ، الدار العيضاء املغرب

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   Somanex :  80 الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  Bentarabte Nissrine : السيدة 

10 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 Hazem Naoufal :  10 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شركة   – سومانكس  شركة 

املمثلة   – املحدودة  املسؤولية  ذات 

 3 مقرها   – الهيعة  الحعيب  بالسيد 

شارع رحال املسكيني الدار العيضاء 

– شريكة

السيدة نسرين بنتبرابت – إقامة 

سيدي   1 الرقم   1 البمارة  العدر 

البرنو�سي الدار العيضاء – شريكة

السيد نوفل حازم – إقامة الكرم 

مومن  سيدي   10 الرقم   1 البمارة 

الدار العيضاء - شريكة

والبائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 السيدة نسرين بنتبرابت  - إقامة 
سيدي   1 الرقم   1 البمارة  العدر 
شريكة   – العيضاء  الدار  البرنو�سي 
- الحاملة للعطاقة الوطنية الرقم   - 

HA162318
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165145.
1051I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

تصحيح عقد تسيير حر 
MINTAKKA

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املبنويو )
عقد تسيير حر ألصل تجاري
تصحيح عقد تسيير حر 

MINTAKKA
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 AL 2020 أعطى الورود    11 دجنبر 
بالسجل  املسجل      WOROUD
االبتدائية  باملحكمة   2843 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بتطوا  
املنطقه  ب   الكائن  التجاري 
 - طريق مرتيل   114 رقم  الصناعيه 
93040 تطوا  املغرب لفائدة ميراكل 
 MIRACLE SERVICES سيرفيس 
تحت  التجاري  بالسجل  املسجله 
سنة تبتدئ من   2 ملدة   25453 رقم 
01 يناير 2021 و تنتهي في 31 دجنبر 
قيمته  شهري  معلغ  مقابل   2022

35.000 درهم.
1054I

STE SMART TAX & AUDIT

M.C.M SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

M.C.M SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 211 شارع براهيم الروداني 

الطابق االول رقم 3 - 20380  الدار 
العيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.408069

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحما   ععد  )ة)  السيد  تفويت 
اغلييم 50 حصة اجتماعية من أصل 
ععد  )ة)  السيد  حصة لفائدة    100
الحميد اعمو بتاريخ 18 دجنبر 2020.
تفويت السيد )ة) يوسف الشاوي 
 100 حصة اجتماعية من أصل   50
حصة لفائدة  السيد )ة) ععد الحميد 

اعمو بتاريخ 18 دجنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162561.
1056I

LUX PRINTING

LUX PRINTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUX PRINTING
زنقة 5 رقم 50 مكرر حي النور عي  

الشق ، 20100، الدار العيضاء 
املغرب

LUX PRINTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 5 
رقم 50 مكرر حي النور عي  الشق  - 

20100 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489999
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LUX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRINTING
الطعاعة   : غرض الشركة بإيجاز 
جميع  الصيغ،  بجميع  الرقمية 
التصفيح،  التشكيل،  الوسائط، 
)أسود  التصوير  الخطط،  رسم 
رقمنه  امللو ،  التصوير  ملو )،   /

الخطط ووثائق البطاء
واإلنشاء  التصميم،   -
اإلدارية  للوثائق  الجرافيكس 
واالستنساخ  واإلعالنية،  والتجارية 

الصناعي
 5 زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 50 مكرر حي النور عي  الشق  - 

20100 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غزالي  بوجمبة  السيد 
ج  ق   15 رقم   94 زنقة   4 جميلة 

20000 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غزالي  بوجمبة  السيد 
ج  ق   15 رقم   94 زنقة   4 جميلة 

20000 الدار العيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 15 

فبراير 2021 تحت رقم -.
1051I

STE SMART TAX & AUDIT

STE ATELIER REYAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
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CASABLANCA MAROC

STE ATELIER REYAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 8 رقم 

101 ج.غ 6 حي دوما سيدي مومن - 

20400 الدار العيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.145313

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2021 يناير   01 في  املؤرخ  الوحيد 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 

أي  درهم«   5.000.000« قدره 

إلى  درهم«   15.000.000« من 

  : طريق  عن  درهم«   20.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162560.

1058I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 PHARMACIE STATION

AFRIQUIA DAR BOUAZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE STATION

  AFRIQUIA DAR BOUAZZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

موالي التهامي دوار أوالد احمد- دار 

بوعزة- عمالة إقليم النواصر ) 

محطة التزويد بالوقود افريقيا رقم 

2) - 21223 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE STATION  :

. AFRIQUIA DAR BOUAZZA

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

دار  موالي التهامي دوار أوالد احمد- 

 ( النواصر  إقليم  عمالة  بوعزة- 

محطة التزويد بالوقود افريقيا رقم 

2) - 21223 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

3.115.000 درهم، مقسم كالتالي:

 31.150   : السيدة ليلى مشكور  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

مدفوعة   : السيدة ليلى مشكور   

باكملها بقيمة بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ليلى مشكور عنوانه)ا) 11  
زنقة أبو املحاسن الرواني الطابق 03 

الدار   20100 املباريف   -  11 الشقة 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ليلى مشكور عنوانه)ا) 11  
زنقة أبو املحاسن الرواني الطابق 03 

الدار   20100 املباريف   -  11 الشقة 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168131.

1059I

االتقا  للحسابات

H2MED NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

االتقا  للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

H2MED NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

احداشا اوالد بوبكر الدريوش - 

62253 الدريوش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18225

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) فريد احميداش 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

يناير   26 بتاريخ  حتاتي  احساين 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 312.

1062I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GERYBOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

GERYBOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري موروكو مول الطابق االول 
رقم L.2.040 A شارع الكورنيش - 

20180 الدار العيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 08 فبراير 2021 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مول  موروكو  التجاري  »املركز  من 

شارع   L.2.040 A الطابق االول رقم 

العيضاء  الدار   20180  - الكورنيش 
اقامة  سمية  »زنقة  إلى  املغرب« 

 -  3 الطابق الخامس رقم   3 شهرزاد 

الدار   20310 املباريف- -  

العيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161526.

1064I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 CHAIMANORD BUILDING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 CHAIMANORD BUILDING

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11, زنقة 

شهيد البلمي تاغزوتي, تجزئة امنية 

, الطابق الو سط   - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHAIMANORD BUILDING

.SARL

غرض الشركة بإيجاز : تهدف هذه 

الشركة أساسا   : 
 االنباش البقاري 

- مقاوالت العناء بجميع انواعه 

البمليات  جميع  عامة  بصفة    

و  الصناعية   املالية,  التجارية, 

معاشرة  بصفة  تتبلق  التي  البقارية 

أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 

موضوع مشابه له أو يمكنه املساهمة 

لحساب  نوع  أي  تحت  النمو  في 

الشركة الخاصة.                          
11, زنقة   : عنوا  املقر االجتماعي 

تجزئة امنية  شهيد البلمي تاغزوتي, 

90000 طنجة   - الطابق الو سط     ,

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 10   : رحمة   البمراني  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 15   : الغازي   شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة أميمة الغازي :  15 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 30   : الغازي  السيد محمد علي  

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   30   : الغازي  السيد عمر 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة البمراني رحمة  عنوانه)ا) 
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة املغرب.

الغازي عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة املغرب.

الغازي عنوانه)ا)  السيدة أميمة  
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة  املغرب.

عنوانه)ا)  علي   محمد  السيد 
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الغازي  عمر  السيد 
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغازي عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
 90000  18 رقم   15 حي النصر زنقة 

طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239869.

1066I

االتقا  للحسابات

CLOTHING EXIM TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقا  للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

CLOTHING EXIM TRADE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اوالد 

الحرش زنقة 01 رقم 16 - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CLOTHING EXIM TRADE

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للعضائع  والدولي  الوطني 

الغير

- االشغال املتنوعة او العناء
استراد وتصدير املالبس واملواد   -
جميع  عام  وبشكل  االلكترونية 

املنتجات واملبدات.
اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 62000  -  16 رقم   01 الحرش زنقة 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد علي بويلغما  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد فوزي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بويلغما   علي  السيد 
دوار افرا بني بويفرور الناظور 62612 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  فوزي  محمد  السيد 
بوعرك   46 بلوك  مسبود  سكتور 
الناظور   62102 الناظور  سلوا  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بويلغما   علي  السيد 
دوار افرا بني بويفرور الناظور 62612 

الناظور املغرب
عنوانه)ا)  فوزي  محمد  السيد 
بوعرك   46 بلوك  مسبود  سكتور 
الناظور   62102 الناظور  سلوا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 فبراير 

2021 تحت رقم 310.
1068I

FIDUCIAIRE KHALID

STE B.Y COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE B.Y COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 29 زنقة  
H2 حي الريا�سي تجزئة قادة - وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبر   11 املؤرخ في 
STE B.Y COM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 
 H2 زنقة    29 اإلجتماعي  مقرها 
 - وجدة   - قادة  تجزئة  الريا�سي  حي 
لبدم  نتيجة  املغرب  وجدة   60000

تحقيق الهدف التجاري.
و عي :

و  بختاوي  ياسي    السيد)ة) 
H2 حي الريا�سي  29 زنقة   عنوانه)ا) 
وجدة   60000 وجدة   - قادة  تجزئة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
زنقة    29 وفي   2020 نونبر   11 بتاريخ 
H2 حي الريا�سي تجزئة قادة - وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   30 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2020 تحت رقم 3181.

1069I

LEADER FINANCE

STONE MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STONE MATERIAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 شقة د الدار 

العيضاء - 20000 الدار العيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.409461
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2018 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عثما   الطويل 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)   السيد  لفائدة   حصة   1.000
شتنبر   21 بتاريخ  امنينو  سفيا  

.2018
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168111.

1010I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

أميناجمون النخيل
شركة التضامن

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC
أميناجمو  النخيل شركة التضامن

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 أ 
رقم 351 - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20149
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 نونبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 40000  -  351 رقم  أ   2 »املسيرة 
مراكش املغرب« إلى »دوار ميمي بلوك 
9011 تاركة سبادة - 40000 مراكش  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121006.

1011I

االتقا  للحسابات

SOLAR IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقا  للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

SOLAR IMPORT EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  تاوريرت 
بوستة سلوا  - 62102 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SOLAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMPORT EXPORT

استراد   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املواد الغذائية وااللكترونية.

عنوا  املقر االجتماعي :  تاوريرت 
الناظور   62102  - سلوا   بوستة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : واسبيد  الصمد  ععد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيدة سهام زكريتي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

واسبيد  الصمد  ععد  السيد 

 35 الزنقة  لبرا�سي  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62010 الناظور   130 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  زكريتي  سهام  السيدة 
دوار افرا بني بويفرور الناظور 62612 

الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
واسبيد  الصمد  ععد  السيد 
عنوانه)ا) حي لبرا�سي الزنقة 35 رقم 
130 الناظور 62010 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  زكريتي  سهام  السيدة 
دوار افرا بني بويفرور الناظور 62612 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 فبراير 

2021 تحت رقم 311.

1012I

االتقا  للحسابات

 STE OUAD RAGH
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

االتقا  للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

  STE OUAD RAGH LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

الكماش قلبية بوعرك  - 62102 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUAD RAGH LOGISTIQUE
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للعضائع  والدولي  الوطني 

الغير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 62102  - بوعرك   قلبية  الكماش 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : صرودي  الرحما   ععد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
500 حصة    : السيد محمد واحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
صرودي  الرحما   ععد  السيد 
بوعرك  الكماش  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62102 الناظور املغرب.
السيد محمد واحي عنوانه)ا) رقم 
تجزئة قرطعة مكنا1   01 جناح   11

50010 مكنا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
صرودي  الرحما   ععد  السيد 
بوعرك  الكماش  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62102 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 346.

1013I

fiduciaire abrouki khadija

ANFGAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ANFGAINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

ارغيف واملا1 جماعة ستي فاضمة 
الحوز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

111691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANFGAINE

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد  والعناء+بيع  املقاوالت 

العناء+التجارة  .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ارغيف واملا1 جماعة ستي فاضمة 

مراكش   40000  - مراكش  الحوز 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت مدجار موالي دريس  :  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : السيد ايت معارك عمر  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ايت مدجار موالي دريس   السيد 

ستي  مشكور  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

 40000 مراكش  اوريكة  فاضمة 

مراكش املغرب .

السيد ايت معارك عمر  عنوانه)ا) 

فاضمة  ستي  تحناوت  انفكاين  دوار 

مراكش   40000 مراكش  الحوز 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايت مدجار موالي دريس   السيد 

ستي  مشكور  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

 40000 مراكش  اوريكة  فاضمة 

مراكش املغرب 

السيد ايت معارك عمر  عنوانه)ا) 

فاضمة  ستي  تحناوت  انفكاين  دوار 

مراكش   40000 مراكش  الحوز 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

M02-21- رقم  تحت   2021 فبراير 

.2219125

1015I

موثقة

 KASBAH TOURS

TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة

36 ممر الثازي - درج أوه - الطابق 

األول ، 20080، الدار العيضاء 

املغرب

 KASBAH TOURS TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

ناف بريساش - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32029

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سيدي محمد  )ة)  تفويت السيد 

حصة   116 االدري�سي  عدو  بن 

حصة   116 أصل  من  اجتماعية 

بنبمور  محمد  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 22 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168188.

1016I

L2PCONSEIL

سباس 

صواب)فهميتكس:سابقا(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

L2PCONSEIL

 HAY ADIL HAY MOHAMADI،

20570، CASA MAROC

سعا1 صواب)فهميتكس:سابقا) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الفوارات تجزئة صواب زنقة 1 رقم 

15 الحي املحمدي 20510 الدار 

العيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.132013

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 فبراير   03 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

سعا1  الوحيد  الشريك  ذات 

معلغ  صواب)فهميتكس:سابقا)  

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

الفوارات  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

الحي   15 رقم   1 تجزئة صواب زنقة 

العيضاء  الدار   20510 املحمدي 

النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم   1 الفوارات تجزئة صواب زنقة 

الدار   20510 املحمدي  الحي   15

العيضاء املغرب. 

و عي :

و  فهمي  الحسن   السيد)ة) 

رقم   3 إقامة األزهار عمارة  عنوانه)ا) 

البرنو�سي  سيدي   6/2 شطر   18

املغرب  العيضاء  الدار   20620

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
رقم   1 الفوارات تجزئة صواب زنقة 

15 الحي املحمدي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161324.

1011I

VESTPRO

VESTPRO s.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VESTPRO

 RUE AZZOUHOUR VILLA ,

 ABDALLAS- ، 90000، TANGER

MAROC

VESTPRO s.a.r.l شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزهورـ فيال ابضالص  - 90000  

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VESTPRO s.a.r.l

غرض الشركة بإيجاز :  بيع، شراء 

و صناعة املالبس و بصفة عامة اي 

او  مالية  صناعية،  تجارية،  عملية 

عقارية تساهم في تطوير الشركة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

  90000  - ابضالص   فيال  الزهورـ 

طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : السيد املنتصر ابضالص 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : ابضالص  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : ابضال1  السالم  ععد  السيد 

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ابضالص  املنتصر  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة القادرية بوبانة فيال 

طنجة    90000  26 رقم  ابضالص 

املغرب.

السيد خالد ابضالص عنوانه)ا)  

 39 زنقة ابن زيدو  اقامة سرور رقم 

90000  طنجة املغرب.

ابضال1  السالم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) امراح الشلوح زنقة سطات 

جامع املقراع 90000  طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابضالص  املنتصر  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة القادرية بوبانة فيال 

طنجة   90000  26 رقم  ابضالص 

املغرب

السيد خالد ابضالص عنوانه)ا)  

 39 زنقة ابن زيدو  اقامة سرور رقم 

90000 طنجة املغرب

ابضال1  السالم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) مراح الشلوح زنقة سطات 

جامع املقراع 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239944.

1018I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

MHANI CASH شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسال  مكنا1 ، 

50080، مكنا1 املغرب

شركة MHANI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 

املتواجد برقم 161 حي النصر 

أكوراي - 51050 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MHANI CASH

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو العناء.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املتواجد برقم 161 حي النصر أكوراي 

- 51050 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   : املنهي  السيد وليد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  املنهي  وليد  السيد 

الحاجب   51050 أكوراي   النصر 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  املنهي  وليد  السيد 

الحاجب   51050 أكوراي  النصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكنا1  بتاريخ - تحت رقم

1079I

ZONE PRESS

ANBA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANBA SAKANE

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA  RES FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار العيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

ANBA SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عقعة بن نافع الحي املحمدي عي  

السعع الدار العيضاء 20510 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

490221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ANBA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAKANE

اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

23 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

عي   املحمدي  الحي  نافع  بن  عقعة 

الدار   20510 العيضاء  الدار  السعع 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بياض ععد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بياض ععد هللا عنوانه)ا) 

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة1 رقم 85 20400 الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بياض ععد هللا عنوانه)ا) 

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة1 رقم 85 20400 الدار العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

1080I

FIDECOM SARL

BACK OFFICE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDECOM SARL

46 شارع باستور حي الليمو  الرباط 

، 10060، الرباط املغرب

BACK OFFICE BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 15، 
شارع األبطال، شقة رقم 4، أكدال - 

10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
149635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BACK  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.OFFICE BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز : • 

جميع الخدمات اإلدارية و السكرتارية 
و  املبلوماتية  العيانات  إدخال  و 
االستشارات، السيما في املجال الطبي 
و  االستشارة  تقديم   •
لألفراد أو الشركات أو  الدعم سواء 
املؤسسات  البمومية  أو الخاصة ، و 
ذلك في نطاق االستراتيجية  والتنظيم 
املوارد  املبلومات و  و اإلدارة و نظم 
و  االتصال،  و  التسويق  و  البشرية  

ذلك من التصميم إلى التنفيذ ،
و  االستقعال  خدمات   •
اإلرشاد و مساعدة األفراد، وال سيما 
الخدمات لصالح الرياضيي  ، كحجز 
و  الفنادق  غرف  و  الطائرة  تذاكر 
املتبلقة  اإلبالغ  اللتزامات  االمتثال 

بمكافحة املنشطات ،
جميع  تسويق  و  استيراد   •

املبدات أو امللحقات الطعية،
وبيع  شراء  و  خلق   •
واستغالل جميع اإلجازات و البراءات 
والبالمات  النماذج  و  االختراعات  و 
التجارية فيما يتبلق بهذه األنشطة ،

وسيلة  بأية  املساهمة   •
بشكل معاشر أو غير معاشر في جميع 
صلة  ذات  تكو   قد  التي  البمليات 
و ذلك باملساهمة في  بغاية الشركة، 

أي شركات أخرى ،

جميع  عامة،  وبصفة   •
الصناعية  و  التجارية  البمليات 
واملالية واملدنية و املنقولة والبقارية، 
املرتعطة بصفة معاشرة أو غير معاشرة 
بغايات  أو  أعاله  املذكورة  بالغايات 
موازية لها و التي من شأنها تنمية و 

ازدهار الشركة.
 ،15 : رقم  عنوا  املقر االجتماعي 
شارع األبطال، شقة رقم 4، أكدال - 

10090 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Didier Léon السيد 
BENCHETRIT  :  900 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Didier Léon السيد 
BENCHETRIT  عنوانه)ا) 4 ،كرنيش 
نيس   06000    14- فيال  الزيتو ، 

فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Didier Léon السيد 
BENCHETRIT  عنوانه)ا) 4 ،كرنيش 
نيس   06000    14- فيال  الزيتو ، 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111111.
1084I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ZARI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE ZARI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

شحرور حي السبادة - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33053

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 يناير   18 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE ZARI IMPORT الشريك الوحيد

 100.000 معلغ رأسمالها    EXPORT

 22 اإلجتماعي  درهم وعنوا  مقرها 
 - وجدة   - زنقة شحرور حي السبادة 

60000 وجدة املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف التجاري.
زنقة   22 و حدد مقر التصفية ب 

شحرور حي السبادة - وجدة - 60000 

وجدة املغرب. 

و عي :
السيد)ة) ياسر  زاري و عنوانه)ا) 
22 زنقة شحرور حي السبادة - وجدة 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 101.

1086I

بن علي لألستشارة ش م م

تانسيفت خدمات اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

تانسيفت خدمات اوطو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي كلم 

5 طريق اسفي حربيل - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53899

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) بوشفرة محمد 

من  اجتماعية  حصة   103 اليا1 

السيد  لفائدة   حصة   103 أصل 

يناير   18 بوشفرة اسامة بتاريخ  )ة) 

.2021

تفويت السيد )ة) بوشفرة نسرين 

 154 حصة اجتماعية من أصل   51

بوشفرة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

اسامة بتاريخ 18 يناير 2021.

بوشفرة سهام  )ة)  تفويت السيد 

 205 حصة اجتماعية من أصل   51

بوشفرة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

اسامة بتاريخ 18 يناير 2021.

)ة) بوشفرة يسرى  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   51 ياسمينة 

السيد  لفائدة   حصة   256 أصل 

يناير   18 بوشفرة اسامة بتاريخ  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مار1   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 2551.

1081I

بن علي لألستشارة ش م م

مراكش ريكتيف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

مراكش ريكتيف  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مستودع 4 

كلم 5 طريق أسفي حربيل - 40000 

مراكش املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.85551

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 يناير   18 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) سهام 

بوشفرة  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 2549.

1089I

gestion  pluriel

SOCIETE  DAZITX
إعال  متبدد القرارات

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  رقم  10  
البرنو�سي  -  الدار  العيضاء ، 
20600، الدار  العيضاء املغرب

SOCIETE  DAZITX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقامة 
نصاديحي  امر 2  عي  حرودة  

املحمدية - 20630 املحمدية املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4363

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 مار1   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
البنوا   الى  االجتماعي  املقر  تحويل 
رياض  الصديق  حي    336 التالي 

السالم املحمدية
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حويل  جميع الحصص التي في ملكية 
حصة)   1.000( ععد البزيز  السيد  

دععال  الى السيد  نعاوي  سبيد 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة  السيد  ععد البزيز من مهام 

التسيير
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تبيي   السيد  نعاوي  سبيد  كمسير 

وحيد للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
مالئمة القانو  االسا�سي  للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
حي الصديق    336 املقر االجتماعي  

رياض السالم املحمدية
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ـ        100.000    السيد نعاوي سبيد  

درهم
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
   1.000 ـ         السيد نعاوي سبيد  

حصة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
سبيد   نعاوي   السيد   تبيي    مايلي: 

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 411.

1091I

F.B.A.K GESTION SARL

 MA.SE.NA GRAND
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزرا  اقامة الشبيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 MA.SE.NA GRAND TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد قطاع  25 رقم 25 ب ابن جرير 

- 43150 ابن جرير الغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
MA.SE. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NA GRAND TRAVAUX SARL
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقالع الرمال و املباد 
البستنة

اشغال العناء .
عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد قطاع  25 رقم 25 ب ابن جرير 

- 43150 ابن جرير الغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خليفة ملقي :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333   : السيد البالمي سرسيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد رشيد ناصيح :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملقي  خليفة  السيد 
سوق  حمادي  سيدي  سالم  اوالد 
سوق   43150 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب.
سرسيف  البالمي  السيد 
 25 عنوانه)ا) حي موالي رشيد قطاع 
رقم 25 ب 43150 ابن جرير املغرب.

عنوانه)ا)  ناصيح  رشيد  السيد 
سيدي   264 رقم  دوار موالي جبفر 
الحوز  اورير  ايت  غيات  هللا  ععد 

40000 ايت اورير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملقي  خليفة  السيد 
سوق  حمادي  سيدي  سالم  اوالد 
سوق   43150 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 110.

1092I

COFISCOM

GROUPE N.A.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

GROUPE N.A.B شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 23 
زنقة العكاي لهعيل الشقة رقم 5 

الطابق 3  - 63300 بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE N.A.B

-حراسة   : بإيجاز  غرض الشركة 

العنايات الخاصة والبمومية 
 23 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
 5 رقم  الشقة  لهعيل  العكاي  زنقة 

الطابق 3  - 63300 بركا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ممثل  صفوا   شيكر  السيد 

اند  سيكيوريتي  فور  الفا  جمبية 

 100 حصة بقيمة   500   : سيرفس  

درهم للحصة .

ممثل  يوسف  الكنوري  السيد 

 500   : للحراسة  النهضة  جمبية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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ممثل  صفوا   شيكر  السيد 
اند  سيكيوريتي  فور  الفا  جمبية 
زنقة اميشليفن  عنوانه)ا)  سيرفس  
بركا    63300 حي القد1    88 رقم 

املغرب.
ممثل  يوسف  الكنوري  السيد 
عنوانه)ا)  للحراسة  النهضة  جمبية 
الحرية  حي  لو  واد  زنقة   09 رقم 

63300 بركا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صفوا   شيكر  السيد 
حي القد1    88 زنقة اميشليفن رقم 

63300 بركا  املغرب
السيد الكنوري يوسف عنوانه)ا) 
الحرية  حي  لو  واد  زنقة   09 رقم 

63300 بركا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 116/2021.

1095I

THE RIGHT POINT

 BEAUTY SH
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BEAUTY SH DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
ادريس السالوي البنق - 20000 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTY SH DEVELOPMENT
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مبهد تجميل ، منتجع صحي ، مركز 
 ، التخسيس  عالجات   ، تجميل 
واللياقة   ، التغذية  علم   ، الرفاهية 
باستخدام  البالجات   ، العدنية 
التقنيات الحديثة ، اللياقة العدنية.

مستحضرات  جميع  وبيع  شراء 
التجميل  ومستحضرات  التجميل 
املنتجات  وبيع  شراء   ، الصلة  ذات 
 ، الحمية  أطعاق   ، الغذائية 
شراء   ، الغذائية  االستشارات 
بالجمال  املتبلقة  الخدمات  وبيع 
 ، بالجسم  والبناية   ، واالسترخاء   ،
وبيع املواد التي  ، وشراء  والتخسيس 

تقترب من الجمال.
جميع  وتصدير  استيراد 
التجميل  مستحضرات 
ومستحضرات التجميل ذات الصلة 
واملبدات  اآلالت  جميع  وكذلك 
وامللحقات املتبلقة بأعمال التجميل 

والجمال..
32 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 20000  - البنق  السالوي  ادريس 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
661 حصة    : السيدة هجر فهمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
661 حصة    : السيدة سارة فهمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 666   : نجادي  صونية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فهمي  هجر  السيدة 
ميرجي،  هنري  ملتقى  راسي ،  شارع 
 20000  2 الشقة رقم  إقامة املجد، 

الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  فهمي  سارة  السيدة 

ميرجي،  هنري  ملتقى  راسي ،  شارع 

 20000  2 الشقة رقم  إقامة املجد، 

الدار العيضاء املغرب.

السيدة صونية نجادي عنوانه)ا) 

طابق   01 65 عملية الفردو1 م 1 

2 20000 الدار العيضاء  سفلي شقة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فهمي  هجر  السيدة 

ميرجي،  هنري  ملتقى  راسي ،  شارع 

 20000  2 الشقة رقم  إقامة املجد، 

الدار العيضاء املغرب

عنوانه)ا)  فهمي  سارة  السيدة 

ميرجي،  هنري  ملتقى  راسي ،  شارع 

 20000  2 الشقة رقم  إقامة املجد، 

الدار العيضاء املغرب

السيدة صونية نجادي عنوانه)ا) 

طابق   01 65 عملية الفردو1 م 1 

2 20000 الدار العيضاء  سفلي شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 8111.

1096I

fidexpertise

T-CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 مبارف الدارالعيضاء. 

، 20000، الدارالعيضاء. املغرب

T-CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

ععد املومن و زنقة سومية اقامة 

شهرزاد 3 طابق 4 رقم 20 العيضاء - 

20300 العيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يناير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تازي  يوسف  )ة)  السيد  تفويت 
1.000 حصة اجتماعية من  صيدقي  
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
06 يناير  )ة) رشيد  اكنسو1 بتاريخ 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 163816.

1091I

SAGASUD

STE SAHARA PHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي ععد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب
STE SAHARA PHONE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
القيروا  رقم 59 حي السبادة 
البيو  - 10000 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2008 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAHARA PHONE
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انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنظمة الصوتية و االنتاج السمعي 
العصري و السنمائي االشهار و التوزيع 

تحضير الحفالت و االفراح.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
السبادة  حي   59 رقم  القيروا  

البيو  - 10000 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : بوخبزة   سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 20000  : بوخبزة   سمير  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوخبزة   سمير  السيد 
البيو    41 رقم  نونبر   24 شارع 

10000 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوخبزة  سمير  السيد 
البيو    41 رقم  نونبر   24 شارع 

10000 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2008 تحت رقم 881/08.

1099I

fidexpertise

SANSOTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 مبارف الدارالعيضاء. 
، 20000، الدارالعيضاء. املغرب

SANSOTEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس املباريف 

الدارالعيضاء - 20330 الدارالعيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANSOTEC

غرض الشركة بإيجاز : تاجر جملة 

ملواد العناء 

 لوازم مكتب بالجملة 

 تاجر.
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

املباريف  الخامس  الطابق  القصر 

20330 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الدياني  الرحيم  ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : الدياني  الرحيم  ععد  السيد   

نقدية بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الدياني  الرحيم  ععد  السيد 

رقم   1 بلوك  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
العور  إبراهيم  سيدي  واحة   810

مراكش 20330 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدياني  الرحيم  ععد  السيد 

رقم   1 بلوك  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
العور  إبراهيم  سيدي  واحة   810

مراكش 20330 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

1100I

Gm Consulting

مساكن للتعمير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كاف بزنس

12 عمر سالوي الطابق 2 الرقم 

15 مر1 السلطا  ، 20110، الدار 

العيضاء املغرب

مساكن للتبمير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 عمر 

السالوي الطابق الثاني رقم 15 الدار 

العيضاء  20000 الدار العيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

432133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2019 أبريل   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مساكن 

للتبمير.

الترويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري ، شراء األرا�سي

العناء  أعمال  وتنفيذ  دراسة   -

واألشغال البامة.

- الدراسة الفنية لخطط التنفيذ. 

تقديم املشورة ومراقعة مواقع العناء 

عمر   12  : عنوا  املقر االجتماعي 
السالوي الطابق الثاني رقم 15 الدار 
العيضاء   الدار   20000 العيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غني هشام :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غني هشام عنوانه)ا) مجد 
الساحل رقم13 حد السوالم 26402 

حد السوالم املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غني هشام عنوانه)ا) مجد 
الساحل رقم13 حد السوالم 26402 

حد السوالم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

أبريل 2019 تحت رقم 2911.
1101I

FIDUCO TANTAN

STE CHAIN  S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
STE CHAIN  S.A.R.L AU   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طانطا  
حي االمل الوطية 82010 طانطا  

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
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عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطا   بتاريخ 03 مار1 

2021 تحت رقم 16/2021.

1102I

الصويرة مناجمنت

 STE LAKHDARI HUILERIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

الصويرة مناجمنت
شارع محمد الخامس عمارة جعار 
الطابق األول الصويرة ، 44000، 

الصويرة املغرب
شركة الخضاري ويلغي ش.د.م.م

رأسمالها: 150000.00 درهم
مقرها االجتماعي: 2 شارع موالي 

هشام حي الصناعي الصويرة
وفــــــــاة شـــــــريك

البام  الجمع  بمقت�سى   1-
بتاريخ  املنبقد   االستثنائي 
الخضاري  لشركة     01/12/2020
،راسمالها  ش.د.م.م  ويلغي  
150000.00 درهم مقرها االجتماعي 
حي الصناعي  شارع موالي هشام،   2
تم االعالم بوفاة الشريك  الصويرة  
توزيع  و  الخضاري  القادر  ععد 
لرسم  تعبا  الورتة  على  حصصه 
 13/08/2020 في  املؤرخ  االراتة 

بالشكل االتي: 
 109 الخضاري  محمد  1/السيد 

حصة.
الخضاري  نورالدين  2/السيد 

109 حصة.
 109 الخضاري  زكرياء  3/السيد 

حصة.
 109 الخضاري  خالد  4/السيد 

حصة.
 109 5/السيد عدنا  الخضاري 

حصة.
 109 السيد هشام الخضاري   /6

حصة.

1/السيدة رقية بوهاد 96 حصة.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   2-

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

 01/01/2021 بتاريخ  بالصويـــــرة 

تحت  رقم 04 .
عن النسخة و النص

التسيير

1104I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES

ARTS VISUELS

تبيي  مدير عام

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و ععد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب

 ECOLE SUPERIEURE DES ARTS

VISUELS شركة املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي حــي 

أمـــرشــيــش الــدوديـــات - 40000 

مراكش املغرب.

تبيي  مدير عام

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21951

اإلدارة   مجلس  اجتماع  إثر  على 

املؤرخ في 22 يناير 2021 تقرر تبيي  

 M.Vincent Alphonse السيد)ة) 

 ECOLE مديرا عاما لشركة MELILLI

 SUPERIEURE DES ARTS VISUELS

بتاريخ 22 يناير 2021

املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

جميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 

بموجب القانو  األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121195.

1105I

االتقا  للحسابات

EL JAFOUFI-TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االتقا  للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

    EL JAFOUFI-TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

االندلس رقم 22 - 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14499

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   13 املؤرخ في 

 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

معلغ       JAFOUFI-TRANSPORT

وعنوا   درهم   150.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع االندلس رقم 

الناظور املغرب نتيجة   62000  -  22

ل : -مشاكل متنوعة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الناظور   62000  -  22 االندلس رقم 

املغرب. 

و عي :

و  الجفوفي  مصطفى   السيد)ة) 

عنوانه)ا) سكتور مسبود بلوك 101 

الناظور   62000 الناظور  بوعرك 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يناير 

2021 تحت رقم 201.

1106I

جمال الصدقي محاسب مبتمد

شركة وسيم للسكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

جمال الصدقي محاسب مبتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

شركة وسيم للسكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
بلميلودي رقم 580 الطابق االول 

الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29019

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 يناير   09 في  املؤرخ 
عقاري  »منبش  من  الشركة  نشاط 

والعناء- املختلفة  االشغال  -مقاول 

»املفاوضة   إلى  وتصدير«  استيراد 

والعناء- املختلفة  االشغال  -مقاول 

استيراد وتصدير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 10.

1101I

STE FIDLAMIAE SARL

 STE ETUDES DE
 PROTECTION ET DE

 LA SECURITE CONTRE
L›INCENDIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 STE ETUDES DE PROTECTION

 ET DE LA SECURITE CONTRE

L›INCENDIE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
مشليفن رقم 10 أكدال - 10000 

الرباط املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42861

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2021 25 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

هند�سي أحمد أيوب كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111416.

1108I

GLOBL SAHARA NEGOCE

GLOBL SAHARA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBL SAHARA NEGOCE
حي الوحدة رقم 119 بلوك د ، 

10000، البيو  املغرب
 GLOBL SAHARA NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة رقم 119 بلوك د البيو  - 

10000 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 GLOBL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAHARA NEGOCE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العناء و االنشاءات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - بلوك د البيو    119 الوحدة رقم 

10000 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حميد  صمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حميد  صمود  السيد 
حي القد1 الراحة رقم 610 10000 

البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حميد  صمود  السيد 
حي القد1 الراحة رقم 610 10000 

البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 559/21.

1110I

STE SOLIDAIRE

STE SOLIDAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SOLIDAIRE
ملكية إليا1 شقة رقم 1 الحي 

اإلداري ، 41000، شيشاوة املغرب
STE SOLIDAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملكية 
إليا1 شقة رقم 1 الحي اإلداري 
ملكية إليا1 شقة رقم 1 الحي 
اإلداري 41000 شيشاوة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1389
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   200 شعاني 
)ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 
حافيظ ربعي بتاريخ 22 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 53/2021.
1112I

موثقة

 KASBAH TOURS
TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثقة
36 ممر الثازي - درج أوه - الطابق 
األول ، 20080، الدار العيضاء 

املغرب
 KASBAH TOURS TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
ناف بريساش - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32029

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) حورية بنبمور  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   132
132 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

بنبمور بتاريخ 19 يناير 2021.
نبيمة بنبمور   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   132
132 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

بنبمور بتاريخ 19 يناير 2021.
تفويت السيد )ة) سبيدة بنبمور 
 15 أصل  من  اجتماعية  حصة   15
محمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بنبمور بتاريخ 19 يناير 2021.
الوهاب  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   106 تازي مزعلك 
106 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
يناير   19 بتاريخ  بنبمور  محمد  )ة) 

.2021

تفويت السيد )ة) دليلة البروص 
1 حصة اجتماعية من أصل 1 حصة 
بنبمور  محمد  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 19 يناير 2021.
بنكيرا   زهور  )ة)  السيد  تفويت 
 10 أصل  من  اجتماعية  حصة   10
محمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بنبمور بتاريخ 19 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 164260.

1114I

NJ BUSINESS

 STE DOMAINE NAKHLA
SARL

إعال  متبدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE DOMAINE NAKHLA SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 10 

القبيدة 10 الطابق 1 جماعة قروية 
ايت سعع ايموزار كندر صفرو - 

31000 صفرو املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1991

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   18 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
40 حصص عن طريق الهعة  تفويت 
لفائدة  السيد الطيب سنو�سي   من  

السيد الخطاب سنو�سي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  حصص    10 تفويت 
يوسف سنو�سي لفائدة السيد محمد 

سنو�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد الطيب سنو�سي

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الخطاب  الشركة  مسير  تسمية 

سنو�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   02 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 122.
1115I

موثقة

 KASBAH TOURS
TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثقة
36 ممر الثازي - درج أوه - الطابق 
األول ، 20080، الدار العيضاء 

املغرب
 KASBAH TOURS TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
ناف بريساش - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32029

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
بنبمور 31 حصة اجتماعية من أصل 
محمد  )ة)  السيد  31 حصة لفائدة  

بنبمور بتاريخ 09 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 165180.
1111I

fiduciaire abrouki khadija

SOCIÉTÉ SI LAHCEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

SOCIÉTÉ SI LAHCEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املراح 

دوار البزوغ قيادة زكيطة والد مطاع 

امزميز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ SI LAHCEN

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة +مقهى.

عنوا  املقر االجتماعي : املراح دوار 

البزوغ قيادة زكيطة والد مطاع امزميز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حسنة الكوري�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكوري�سي  حسنة  السيدة 

 29 رقم  الكدية  درب  عنوانه)ا) 

مراكش   40000 مراكش    املوقف 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكوري�سي  حسنة  السيدة 

 29 رقم  الكدية  درب  عنوانه)ا) 

مراكش   40000 مراكش    املوقف 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

M02-21- رقم  تحت   2021 فبراير 

.2219881

1118I

Zk Water

zk water
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Zk Water

 SIDI BOUAFIF IMZOUREN - AL

 HOCEIMA ، 32302، Al hoceima

Maroc

zk water شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

 SIDI وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 BOUAFIF AIT YOUSSEF

OUALI HOCEIMA - 32000 AL-

.HOCEIMA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2913

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 01 مار1  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

معلغ    zk water الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   10.000 رأسمالها 

 SIDI BOUAFIF اإلجتماعي  مقرها 

 AIT YOUSSEF OUALI HOCEIMA

 - 32000 AL-HOCEIMA MAROC

 blocage d’activité et de : نتيجة ل

.création

 SIDI ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 BOUAFIF AIT YOUSSEF

OUALI HOCEIMA - 32000 AL-

 .HOCEIMA MAROC

و عي :

 ABID  ZARKANI السيد)ة) 

 SIDI BOUAFIF AIT عنوانه)ا)  و 

 YOUSSEF OUALI HOCEIMA

 32000 AL-HOCEIMA MAROC

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 

 SIDI BOUAFIF : املتبلقة بالتصفية

AIT YOUSSEF OUALI HOCEIMA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 2619.

1120I

MAGHREB CONSULTING SARLAU

OKEYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAGHREB CONSULTING

SARLAU

 BV RAHAL EL MASKINI 54

 MERS SULTAN CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

OKEYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 
بوليفارد 11 يناير  الطابق األول 

شقة رقم 169 ،  - 20000 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481189

 30 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OKEYA

كافة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال الطعاعة والنشر واإلعال 

استيراد وتصدير وتسويق جميع   

بغرض  املتبلقة  واملواد  املبدات 

الشركة املذكور واملتاجرة بشكل عام 

ذات  أو  املماثلة  األنشطة  جميع  في 

الصلة

 تصميم وتنفيذ وإدارة أي نوع من 

البمليات

 اإلعال  واالتصال. 

 15  : االجتماعي  املقر  عنوا  

بوليفارد 11 يناير  الطابق األول شقة 

الدار العيضاء   20000  -   ،  169 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عماد  بورزق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عماد  بورزق  السيد 

 GH 82عمارة الفرح  السالم  سيتي 

الدار   20000 االولفا   1 شقة     131

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عماد  بورزق  السيد 

 GH 82عمارة الفرح  السالم  سيتي 

الدار   20000 االولفا   1 شقة     131

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 163611.

1121I

STE ZIZ COMPTA

 PRIMITIVE D›INGENIERIE

)ET DE RECHERCHES )SPIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 PRIMITIVE D›INGENIERIE ET

DE RECHERCHES (SPIR) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

موالي يوسف الرشيدية - 52000 

الرشيدية املفرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14511

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PRIMITIVE D’INGENIERIE ET DE

.(RECHERCHES (SPIR

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات  في  التقنية  الدراسات 

و  التحقيق  في  املدنية  الهندسة 

العحث.

12 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 52000  - الرشيدية  يوسف  موالي 

الرشيدية املفرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   510   : السيد حمزة روي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

صة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 01 السيد حمزة روي عنوانه)ا) 

الريش  غشت   20 حي   IND شارع 

52400 الريش املغرب.

عنوانه)ا)  بلحاج  عي�سى  السيد 

ورزازات   121 رقم  املحمدي  الحي 

45000 ورزازات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 01 السيد حمزة روي عنوانه)ا) 

الريش  غشت   20 حي   IND شارع 

52400 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 251.

1122I

STE SOLIDAIRE

STE SOLIDAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

STE SOLIDAIRE

ملكية إليا1 شقة رقم 1 الحي 

اإلداري ، 41000، شيشاوة املغرب

STE SOLIDAIRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملكية 
إليا1 شقة رقم 1 الحي اإلداري 

ملكية إليا1 شقة رقم 1 الحي 

اإلداري 41000 شيشاوة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1389

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 22 فبراير  املؤرخ في 
ربعي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

حافيظ كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 53/2021.

1124I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE D ASSAINISSEMENT

 DE CONSTRUCTION ET DE

MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE D ASSAINISSEMENT

 DE CONSTRUCTION ET

DE MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : طريق 

عوينت السراق زنقة د1 الطابق 

الثاني رقم 30 - وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23191

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

 STE D ASSAINISSEMENT حل 

 DE CONSTRUCTION ET DE

MENUISERIE شركة ذات املسؤولية 

 10.000 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

الطابق  د1  زنقة  السراق  عوينت 

 60000  - وجدة   -  30 رقم  الثاني 

تحقيق  لبدم  نتيجة  املغرب  وجدة 

الهدف التجاري.

و عي :

و  البلمي  الحق   ععد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) طريق عوينت السراق زنقة 

وجدة   -  30 رقم  الثاني  الطابق  د1 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

طريق  وفي   2020 غشت   12 بتاريخ 

الطابق  د1  زنقة  السراق  عوينت 

 60000  - وجدة   -  30 رقم  الثاني 

وجدة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 398.

1125I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES

ARTS VISUELS

إعال  متبدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و ععد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب

 ECOLE SUPERIEURE DES ARTS«

VISUELS شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حــي 

أمـــرشــيــش الــدوديـــات - 40000 

مراكش املغرب.

» تجديد أعضاء مجلس اإلدارة »

رقم التقييد في السجل التجاري: 

21951

البادي  البام  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 يناير 2021 تقرر مايلي:  

اإلدارة  مجلس  أعضاء  تجديد   

اآلتية أسماؤهم ملدة 3 سنوات :

 La fondation Susanna

-Biedermann

L’Université Cadi Ayyad

M. Jacques Michel UFFER

M. Vincent Alphonse MELILLI

 Mme Karin Elisabeth SUTTER

RUCKSTUHL

M. Werner Bernhard Althoff 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121195

1121I

sahara decision

CORNET DOREE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahara decision

شارع مكة عمارة معارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري البيو . ، 

10000، البيو  املغرب

 CORNET DOREE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير رقم 352 الطابق االول طريق 
السمارة البيو . - 10000 البيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORNET DOREE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

واستيرادها  املواد الغذائية بالجملة  

مختلف  وتوريد  وتصديرها 

التجهيزات..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق االول طريق   352 الخير رقم 
البيو    10000  - البيو .  السمارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرشيد  ولد  انهى  لال  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرشيد  ولد  انهى  لال  السيدة 

ولد  فيال  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

الرشيد  10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرشيد  ولد  انهى  لال  السيدة 

ولد  فيال  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

الرشيد 10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

02 مار1  بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2021 تحت رقم 1041/21.

1128I

sacompta sarl au

STE TAD SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

STE TAD SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الزيتو   اوطاط الحاج 33300 

بوملا  اوطاط الحاج.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1505

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 33300 »حي الزيتو   اوطاط الحاج 

بئر  »حي  إلى  الحاج«  اوطاط  بوملا  
انزرا  1 شارع الحسن التاني  ميسور 

33250 بوملا   ميسور«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 46/2021.

1129I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 LIBRAIRIE PAPETERIE شركة

DE AZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسال  مكنا1 ، 

50080، مكنا1 املغرب

 LIBRAIRIE PAPETERIE DE شركة

AZ شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 9 

مكرر تجزئة 3 شارع املستوصف 

سعاتا - 50000 مكنا1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 يناير 2021 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع   3 تجزئة  مكرر   9 »رقم  من 

50000 مكنا1   - املستوصف سعاتا 

املغرب« إلى »الطابق السفلي للبمارة 
تجزئة النصر البرج املشقوق   2 رقم 

مكنا1    50000  - مبروكة   تجزئة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 1016.

1130I

SOLUCIA EXPERTISE

SAROGOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

SAROGOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املباريف - 20330 الدار العيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 410451

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  بالل  عزيز  زنقة   11 »رقم 
الدار   20330  - املباريف  الخامس, 
رياض  »تجزئة  إلى  املغرب«  العيضاء 
 1 محل   91 بقبة   1 جزء  صوفيا 
الدارالعيضاء      20000  - لساسفة  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168321.
1132I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES
ARTS VISUELS

تبيي  رئيس مجلس اإلدارة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و ععد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب
 ECOLE SUPERIEURE DES ARTS

VISUELS
»شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حــي 
أمـــرشــيــش الــدوديـــات - 40000 

مراكش املغرب
»تبيي  رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
21951

اإلدارة   مجلس  اجتماع  إثر  على 
املؤرخ في 22 يناير 2021 تقرر تبيي  
 Jacques Michel UFFER السيد 
 ECOLE رئيسا ملجلس إدارة شركة  
    SUPERIEURE DES ARTS VISUELS

بتاريخ: 22 يناير 2021

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

جميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 

بموجب القانو  األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121195

1134I

LMT AUDITING

EMIRATES LOGISTICS
إعال  متبدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

EMIRATES LOGISTICS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي:  10 

شارع الحرية،الطابق 3،الشقة 

6 الدارالعيضاء - 20000 الدار 

العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.353485

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 01 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  املسير:  إستقالة  رقم  قرار 

املسير  إستقالة  مايلي:  على  ينص 

السيد فيرسشوير  سعاستيا  لويس 

فيليب ي

قرار رقم  تبيي  مسير جديد: الذي 

تبيي  مسير جديد  ينص على مايلي: 

السيد فريدريك

االجتماعي:  املقر  نقل  رقم  قرار 

املقر  نقل  مايلي:  على  ينص  الذي 

 10 ب  املتواجد  للشركة  االجتماعي 

 6 3،الشقة  الحرية،الطابق  شارع 

الدارالعيضاء إلى زاوية شارع مصطفى 

املباني و شارع طول،الطابق 2،الشقة 
رقم 25 الدار العيضاء

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي

على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

مايلي: تبيي  املديرين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 161415.

1135I

IDAREL

IDAREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IDAREL

 LOTISSEMENT BENSLIMANE

 N41 ELAYAYDA SALE – Maroc

MAROC، 11000، سال املغرب

IDAREL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة بن 

سليما  رقم 41 البيايدة - 11000 

سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDAREL

تبعئة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتغليف املنتجات

- تصميم وتصنيع وتبعئة البعوات 

الصناعية والغذائية.

عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة بن 

 11000  - البيايدة   41 سليما  رقم 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصغير  اد  امي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد القزيع :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد القزيع عنوانه)ا) حي 

الرحمة قطاع 1 رقم 1246 11000 

سال املغرب.

السيد امي  اد الصغير عنوانه)ا) 

حي الشيخ املفضل زنقة الكرمة رقم 

36 11000 سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد القزيع عنوانه)ا) حي 

الرحمة قطاع 1 رقم 1246  11000 

سال املغرب

السيد امي  اد الصغير عنوانه)ا) 

حي الشيخ املفضل زنقة الكرمة رقم 

36 11000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 196.

1136I

E M COMPTA 

TAAYOO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

E M COMPTA

 387MOHAMED V ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

TAAYOO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  381 

شارع محمد الخامس الطابق 4 رقم 

املكتب 11 -الدار العيضاء - - 20300 

الدار العيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

492561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAAYOO IMMO

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

العناء.

 381   : االجتماعي  املقر  عنوا  

4 رقم  شارع محمد الخامس الطابق 

املكتب 11 -الدار العيضاء - - 20300 

الدار العيضاء املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500 السيد ععد الحق بنطالب :  

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

هللا  بنبعد  الوهاب  ععد  السيد 

درهم   50.000 حصة بقيمة   500   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنطالب  الحق  ععد  السيد 

عنوانه)ا) 134 زنقة املساعد الوكيلي 

43 عي  البرجة  9 شقة  محمد طابق 

20300 الدار العيضاء املغرب..

هللا  بنبعد  الوهاب  ععد  السيد 

زنقة   1 ياسمي   إقامة  عنوانه)ا) 

 202 رقم  العقال  احمد  بن  محمد 

20300 الدار العيضاء املغرب..

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنطالب  الحق  ععد  السيد 

عنوانه)ا) 134 زنقة املساعد الوكيلي 

43 عي  البرجة  9 شقة  محمد طابق 

20300 الدار العيضاء املغرب.

هللا  بنبعد  الوهاب  ععد  السيد 
زنقة   1 ياسمي   إقامة  عنوانه)ا) 
 202 رقم  العقال  احمد  بن  محمد 

20300 الدار العيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168139.

1131I

FATIGEST

EXPERT BRAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FATIGEST
 RUE DEJLA CASABLANCA ، 61
20140، CASABLANCA MAROC

EXPERT BRAIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمبة الشقة 6 الطابق 
االول - 20110 الدار العيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303411

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) هشام احمامو  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يناير   01 بتاريخ  العوبكري  يوسف 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161885.

1139I

fidu_farabi

SOCIETE FUTUR FES
SARL A.U 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidu_farabi

رقم 9 زنقة سعع عيو  شارع سوسة 
زهور 2 فا1 ، 30000، فا1 املغرب

 SOCIETE FUTUR FES SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رياض الياسمي  القطبة ه11 

الطابق االر�سي رقم 2   - 30100 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FUTUR FES SARL A.U

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصعاغة, بيع جميع انواع البقاقيرو 

العناء; الكهرباء و الجعص وخالفه..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ه11  القطبة  الياسمي   رياض 

 30100  -    2 رقم  االر�سي  الطابق 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد مبطالوي هشام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مبطالوي هشام عنوانه)ا) 
عي   طريق  اسماء  قطبة   92 رقم 

شقف 30100 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مبطالوي هشام عنوانه)ا) 
عي   طريق  اسماء  قطبة   92 رقم 

شقف 30100 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 920/2021.

1141I

FATIGEST

EXPERT BRAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA ، 61

20140، CASABLANCA MAROC

EXPERT BRAIN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمبة الشقة 6 الطابق 

االول 12 زنقة صبري بوجمبة 

الشقة 6 الطابق االول 20110 الدار 

العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.303411

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2021 يناير   01 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العوبكري يوسف كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161885.

1142I

تاج االندلس

تاج االندلس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تاج االندلس

13 احمد املجاطي اقامة االلب 

الطابق 1 املجموعة 8 املباريف الدار 

العيضاء 13 احمد املجاطي 
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اقامة االلب الطابق 1 املجموعة 8 
املباريف الدار العيضاء، 20200، 

الدار العيضاء املغرب
تاج االندلس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

1 املجموعة 8 املباريف الدار 
العيضاء - 20200 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تاج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

االندلس.
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستراد  جميع املواد الغداىة .
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 1 
املجموعة 8 املباريف الدار العيضاء - 

20200 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بنجلو   محمدتويمي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجلو   محمدتويمي  السيد 
ق  م  اسفي  زنقة   151 عنوانه)ا) 
20200 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنجلو   محمدتويمي  السيد 
عنوانه)ا) 151 زنقة اسفي م ق الدار 
العيضاء  الدار   20200 العيضاء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 481811.
1144I

NOTAIRE

IZLA ZUL- IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE IMM. ABDALASS
 II ENTRE SOL BUREUA N° 25،

90000، TANGER MAROC
IZLA ZUL- IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوا  تجزئة االصيل رقم 113  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
239104

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 IZLA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ZUL- IMMO
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -   113 رقم  االصيل  تجزئة  تطوا  

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.200.000 درهم، مقسم كالتالي:

 6000  : الشوح  الطاهر  السيد 
بقيمة 100 درهم.

 : املساوي  املجيد  ععد  السيد 
6000 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشوح  الطاهر  السيد 
اسعانيا 90000 طنجة املغرب.

املساوي  املجيد  ععد  السيد 
طنجة   90000 اسعانيا  عنوانه)ا) 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الشوح  الطاهر  السيد 

اسعانيا 90000 طنجة املغرب
املساوي  املجيد  ععد  السيد 
طنجة   90000 اسعانيا  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 113461.
1145I

segex

CASH TRANS 4U2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

CASH TRANS 4U2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
13 ب تجزئة البرج صهريج كناوة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 CASH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS 4U2
وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 13 ب تجزئة البرج صهريج كناوة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد محمد العورقادي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الفقير  ابن  السيد سبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العورقادي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 14 درب السيور رحعة 
فا1   30000 فا1  ق  م  الزبيب 

املغرب.
السيد سبد ابن الفقير عنوانه)ا) 
ثغات  الحديقة  حي  ز1   /358 رقم 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العورقادي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 14 درب السيور رحعة 
فا1   30000 فا1  ق  م  الزبيب 

املغرب
السيد سبد ابن الفقير عنوانه)ا) 
ثغات  الحديقة  حي  ز1   /358 رقم 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 145.
1146I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MAJDO PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA
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 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
MAJDO PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
4 تجزئة القيروا  رقم 118 ، الدور 

األر�سي ، تحناوت ، مراكش - 42302  
تحناوت ، مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJDO PHARMA
 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
صيدلية  شعه  منتجات  تاجر 

بالتقسيط)بارافارما�سي)
* توزيع منتجات الصيدلة

* تسويق اإلكسسوارات واملبدات 
منتجات التطهير والغسيل   ، الطعية 
منتجات النظام   ، أنظمة التغذية   ،
الغذائي والتغذية ، منتجات النظافة 
منتجات   ، التجميل  ومستحضرات 

الكواشف واالختعار.
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
الدور   ،  118 تجزئة القيروا  رقم   4
األر�سي ، تحناوت ، مراكش - 42302  

تحناوت ، مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : السيدة مجدولي  خديجة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
خديجة  مجدولي   السيدة 
مدرسة  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 
مراكش    40000 مراكش  سيعع 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  مجدولي   السيدة 
مدرسة  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 
سيعع مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121294.
1141I

STE SMART TAX & AUDIT

STE SMART TAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

STE SMART TAX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 44 

شارع بير انزرا  املباريف الطابق 3 - 
20520 الدار العيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.363163

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املباريف  انزرا   بير  شارع   44 »رقم 
العيضاء  الدار   20520  -  3 الطابق 
املغرب« إلى »دوار اوالد الطالب تجزئة 
الطابق  املا1  مركز  االنيق  السكن 
العيضاء   الدار   20610  -  8 رقم   2

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 162561.
1148I

ديوا  الخدمات

MOTIF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا  الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

MOTIF TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزيراري 2 رقم 151 سيدي قاسم - 
16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28115

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MOTIF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
ممو  و بيع بيع   - األشغال املختلفة 

مواد العناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - 151 سيدي قاسم  رقم   2 الزيراري 

16000 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الديهاجي  السيد رشيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الديهاجي عنوانه)ا) 
سيدي   154 رقم   2 الزيراري  تجزئة 

قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الديهاجي عنوانه)ا) 
سيدي   154 رقم   2 الزيراري  تجزئة 

قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

فبراير 2021 تحت رقم -.

1149I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

DIVEX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DIVEX MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 35 شارع 

املنصور الذهبي الطابق الثاني رقم 

43 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89205

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  DIVEX MAROC الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  معلغ 

شارع   35 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

رقم  الثاني  الطابق  الذهبي  املنصور 

نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -  43

الذي  االجتماعي  الهدف  فشل   : ل 

تأسست ألجله الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب 35 شارع 

رقم  الثاني  الطابق  الذهبي  املنصور 

43 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :

السيد)ة) عزيز  اععابو و عنوانه)ا) 

 32050 حي ايت فار1 بني بوعياش 

)ة)  كمصفي  املغرب  الحسيمة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2068.

1150I

mechkour el mostapha

AIT TALEB PRODUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mechkour el mostapha

 12db zarktouni smaala settat

 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc

AIT TALEB PRODUIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

متجربتجزئة سبد الرقم3/108  - 

26000 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALEB PRODUIT

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية بالتقسيط داخل املتجر.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الرقم108/3   سبد  متجربتجزئة 

26000 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  الطالب  ايت  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

احمد  الطالب  ايت  السيد 

بوطويل  الحالوي  اقامة  عنوانه)ا) 
 26000   60 رقم  الشقة    3 الطابق 

برشيد املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

احمد  الطالب  ايت  السيد 

بوطويل  الحالوي  اقامة  عنوانه)ا) 
 26000   60 رقم  الشقة    3 الطابق 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 288.

1151I

BEN.COMPTA

SOTIPNEU TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 11 

OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

SOTIPNEU TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 32 زنقة أ9 

فيالج عمر العوليس - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOTIPNEU TRADING

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد.

زنقة   32  : عنوا  املقر االجتماعي 

 60000  - العوليس  عمر  فيالج  أ9 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد مقرا فتح الدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مقرا فتح الدين عنوانه)ا) 

وجدة   60000 دوار مكرة اهل انجاد 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مقرا فتح الدين عنوانه)ا) 

وجدة   60000 دوار مكرة اهل انجاد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 108.

1152I

socogese

»TOP CERAME«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»TOP CERAME« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 19 

إقامة زينب 1 شارع ععد البزيز 

بوطالب املدينة الجديدة  - 30000 

فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TOP«  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.»CERAME

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري،  منبش  صحية،  تجهيزات 

مجزئ.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع ععد البزيز   1 إقامة زينب   19

 30000  - بوطالب املدينة الجديدة  

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

8.280.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد تاجموعتي خالد :  82.800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 السيد تاجموعتي خالد : 82800 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تاجموعتي خالد عنوانه)ا) 

ايموزار  طريق  التاجموعتي  مركب 

30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تاجموعتي خالد عنوانه)ا) 

ايموزار  طريق  التاجموعتي  مركب 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/966.

1154I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

AGGLEAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

AGGLEAD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع حمو 

الزياني حي القد1 رقم 05 البيو  - 

10000 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGGLEAD

 .1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع  وبيع  وتنفيذ  وشراء  إنشاء 

والتطعيقات.

2. إنشاء وشراء وتنفيذ وبيع برامج 

وخوارزميات الذكاء االصطناعي.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   .3

أو  امليكانيكية  املبدات  واستيراد 

الصناعية.

4. إعادة تدوير العالستيك.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   .5

واستيراد املبدات / األجهزة الطعية.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   6-

املبدات/األجهزة  واستيراد 

التكنولوجية.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   .1

واستيراد املبدات الكهربائية.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   .8

واستيراد املبدات االلكترونية.

وتصدير  وشراء  وبيع  تصنيع   .9

واستيراد املبدات الكهروميكانيكية.

الزراعية  املنتجات  إنتاج   10-

والغذائية وبيبها وشرائها وتصديرها 

واستيرادها.

إنتاج وبيع وتصدير واستيراد   11-

الطوب.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 05 رقم  القد1  حي  الزياني  حمو 

البيو  - 10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف لكراري  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  يوسف لكراري عنوانه)ا)  

شارع حمو الزياني حي القد1 رقم 05 

البيو  10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  يوسف لكراري عنوانه)ا)  
شارع حمو الزياني حي القد1 رقم 05 

البيو  10000 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
09 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 402/2021.

1155I

KBH CONSULTING

PICOBA
إعال  متبدد القرارات

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
PICOBA  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: ميناء 
مهدي قطبة B14. القنيطرة - 

14020 القنيطرة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28131

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2016 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ابن  السيد  استقالة  على  املوافقة 
للشركة,  كمسير  علي  ععد  هللا  ععد 
وإعطائه اإلبراء الكامل, النهائي و غير 

قابل للنقض لتسييره
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تبيي  السادة عزيز البيساوي  مايلي: 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
لحموش  محمد  و   K112210 رقم 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
للشركة  كمسيرين   X91210 رقم 
اجتماع  في  تنتهي  ملدة ست سنوات 
سيبقد  الذي  البادي  البام  الجمع 
 2021 للموافقة على حسابات سنة 
الصالحيات  بجميع  وسيتمتبو  
من   15 املادة  في  عليها  املنصوص 
النظام االسا�سي للشركة في التوقيع، 
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تكو   سوف 

مشترك للمسيرا  الجديدا 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
تبيي  السادة عزيز البيساوي  مايلي: 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
لحموش  محمد  و   K112210 رقم 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
رقم X91210 كمسيرين للشركة ملدة 
ست سنوات تنتهي في اجتماع الجمع 
البام البادي الذي سيبقد للموافقة 

على حسابات سنة 2021 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2016 تحت رقم 49951.

1156I

النملي ععد البزيز

MANAL BULDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

النملي ععد البزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فا1 

املغرب
MANAL BULDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 

الزبير بن البوام الطابق 1 شقة 1     
- 50080 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANAL BULDING
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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زنقة   15  : عنوا  املقر االجتماعي 
الزبير بن البوام الطابق 1 شقة 1     - 

50080 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد التهعول محمد       

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : ععد هللا  التهعول  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التهعول محمد       عنوانه)ا) 
  2 الزهور  االسماعيلية  شارع   352

30000 فا1 املغرب.
السيد التهعول ععد هللا عنوانه)ا) 
االسماعيلية  شارع  أمي   إقامة   2

الزهور 2  30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التهعول محمد       عنوانه)ا) 
  2 الزهور  االسماعيلية  شارع   352

30000 فا1 املغرب
السيد التهعول ععد هللا عنوانه)ا) 
االسماعيلية  شارع  أمي   إقامة   2

الزهور 2  30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1925/2021.

1151I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 HAJJOUJLAND
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 HAJJOUJLAND PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 
الكواش الطابق 2  - 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAJJOUJLAND PROMOTION
القيام   -  : غرض الشركة بإيجاز 
ببملية شراء وبيع البقارات أو غيرها 

من البمليات البقارية.
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 
مو�سى  ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 
فا1   30000  -   2 الطابق  الكواش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  معلغ 

15.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 150.000   : السيدة مزور بديبة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بديبة  مزور  السيدة 
طريق  البالية  اقامة   4 رقم  فيال 

ايموزار 30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بديبة  مزور  السيدة 
طريق  البالية  اقامة   4 رقم  فيال 

ايموزار 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 969/2021.

1158I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

 MAHMOUD DREAM

GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

  MAHMOUD DREAM GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

القد1 تجزئة 101 شارع صهيب بن 
سنا  492 البيو  - 10000 البيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHMOUD DREAM GROUPE

غرض الشركة بإيجاز : -1 خدمات 

وأعمال العناء املختلفة.

- مبدات ومبدات العناء.

- أعمال مختلفة.

- حراسة.

تنظيف.

- البستنة.

- استئجار مبدات متنوعة.

- النقل.

- العاردة وتكييف الهواء.

- التجارة البامة.

توزيع وتسويق منتجات الوقود   -

وشركة الغاز و الغاز.

املبامالت  جميع  في  املشاركة   -

املالية والبقارية.

- قطع غيار.

- تسويق منتجات املركعات.

- املبدات واللوازم الالزمة لألثاث 

املكتبي واللوازم املكتبية والحاسوب 

والسمبية والعصرية.

- الهندسة املدنية، والعناء، والعناء 

الترابية من الخشب والطالء املبدني 

إطارات من املعاني نجارة السعاكة من 

أي  من  والخرسانة  السعاكة  كهرباء 

نوع األشغال البامة.

- االستيراد والتصدير.

- تسويق إنتاج اللوازم.

الصناعية  املبدات   -

امليكانيكي  والتركيب  لإلمداد 

والكهروميكانيكي.

وإقامة  وإعداد  تنظيم   -

االحتفاالت واالحتفاالت.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

القد1 تجزئة 101 شارع صهيب بن 

سنا  492 البيو  - 10000 البيو  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لغزال  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لغزال  محمود  السيد 

حي القد1 تجزئة 101 شارع صهيب 

 10000 البيو    492 سنا   بن 

البيو  املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لغزال  محمود  السيد 

حي القد1 تجزئة 101 شارع صهيب 

 10000 البيو    492 سنا   بن 

البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 321/21.

1159I

MJ MANAGEMENT

ندى بروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ندى بروجي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 

فكيك اقامة خلود 1 الطابق 24 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49429

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2010 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

ندى   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بروجي.

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 24 الطابق   1 خلود  اقامة  فكيك 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز لخطاف :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

عزيز   : لخطاف  عزيز  السيد 

 100 بقيمة  حصة   100 لخطاف 

درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لخطاف  عزيز  السيد 
 90000  24 رقم   16 زنقة  دريسية 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لخطاف  عزيز  السيد 
 90000  24 رقم   16 زنقة  دريسية 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2011 تحت رقم 90613.

1160I

PLATINIUM GLOB

BLOOM PATISS BY AMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue patrice lumumba

 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،

FES MAROC

BLOOM PATISS BY AMAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي واجهة 

جهة شارع 10 متر أوالد حمو أوالد 

طيب متجر 1، 2، 3 - 30000 فا1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLOOM PATISS BY AMAL
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت - متبهد - معجنات.
واجهة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
أوالد  أوالد حمو  متر   10 شارع  جهة 
30000 فا1   -  3  ،2  ،1 طيب متجر 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة أمال غزو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيدة أمال غزو عنوانه)ا) 
تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب    8

30000 فا1 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيدة أمال غزو عنوانه)ا) 
تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب    8

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 955.
1161I

COMPTAFFAIRES

PERFECT GOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PERFECT GOUT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الخزامى 

6 عمارة 12 شقة رقم 3 ليساسفة - 
20190 الدار العيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6689

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 11 يناير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 شقة رقم   12 عمارة   6 »الخزامى 
العيضاء  الدار   20190  - ليساسفة 
الصناعية  »املنطقة  إلى  املغرب« 
منطقة األنشطة االقتصادية تجزئة 
ب7-7 - 13000 بنسليما   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  سليما    بب   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 131.
1163I

STE ZIZ COMPTA

STE GODZILLA CARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE GODZILLA CARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 2 حي 
املسيرة بودنيب الرشيدية  - 52000 

الرشيدية  بودنيب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14461
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يناير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GODZILLA CARS SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  بدو  سائق.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 2 حي 
 52000  - املسيرة بودنيب الرشيدية  

الرشيدية  بودنيب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد حكيم خلو  

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد اوكنير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 3 عنوانه)ا)  خلو  حكيم  السيد 
مكنا1  الزيتو   حفضية   تجزئة 

52150 بودنيب املغرب.
عنوانه)ا)  اوكنير  محمد  السيد 
 52150 بودنيب  املسيرة  حي   9 رقم 

بودنيب املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اوكنير  محمد  السيد 
 52150 بودنيب  املسيرة  حي   9 رقم 

اللرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 106.
1165I

OFINANCE

OFINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

OFINANCE
 CASABLANCA  43 RUE

 MOUSSA BNOU NOUSSAIR
 1ER ETAGE N° 5 ، 20230،

CASABLANCA MAROC

OFINANCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 30 

ععد هللا ابن ياسي  الطابق الثاني 

رقم 4 - 20303 الدار العيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 01 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع 30 ععد هللا ابن ياسي  الطابق 

الثاني رقم 4 - 20303 الدار العيضاء 

بن  مو�سى  شارع   43« إلى  املغرب« 

الدار   5 رقم   ، الطابق األول   ، نصير 

العيضاء   الدار   20000  - العيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 8302.

1161I

CEMACONSEILS SARL

كابني إموبيلي ش.ذ.م.م

 GABNI IMMOBIMIER SARL 

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC

 GABNI كابني إموبيلي ش.ذ.م.م

IMMOBIMIER SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 41 تجزئة 

السالمة سيدي مبروف الدار 

العيضاء - 20150  الدار العيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.489113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسي   )ة)   السيد  تفويت 

1.150 حصة اجتماعية من  كانكاني 

السيد  14.500 حصة لفائدة   أصل 

)ة) ععد الحميد  بني مو�سى بتاريخ 16 

فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161851.

1168I

KHDAR.MA

KHDAR.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KHDAR.MA

30، شقة  8 شارع موالي أحمد 

الوكيلي ، حسا  ، 10000، الرباط 

املغرب

KHDAR.MA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 30 ، 

شقة  8 شارع موالي أحمد الوكيلي، 

حسا  - 10000 الرباط  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.144511

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 فبراير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع موالي أحمد   8 شقة    ،  30«

الرباط    10000  - حسا   الوكيلي، 
211، رياض أوالد  إلى » رقم  املغرب« 

تمارة      10160  -  1 القطاع  مطاع، 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 2232.

1169I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

AGRITOOLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 10000، 

البيو  املغرب

AGRITOOLS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

بلوك أ رقم 332 البيو  - 10000 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRITOOLS

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - البيو    332 رقم  أ  بلوك  الوفاق 

10000 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسن الديماني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد حسن الديماني عنوانه)ا) 

بحي الوفاق بلوك أ رقم 332 البيو  

10000 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الديماني عنوانه)ا) 

بحي الوفاق بلوك أ رقم 332 البيو  

10000 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية بالبيو   بتاريخ 

2021 تحت رقم 513/21.

1110I

FIDUCIAIRE LAMIN

VEILLE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

VEILLE PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 44 شارع 

محمد السالوي - 30000 فا1  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63901

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 30000  - »44 شارع محمد السالوي 

ععا1  »شارع  إلى  املغرب«  فا1  

مكتب  الجديدة  املدينة  املساعدي 

فا1     30000  -  4 الطابق   24 رقم 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 650/021.

1111I

N2M CONSEIL-SARL

VIDOY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

VIDOY CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 4 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 VIDOY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املختلفة او العناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الناظور   62000  -  4 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  البزوزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : احمد  البزوزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البزوزي محمد عنوانه)ا) 
حي الكندي زنقة 31 رقم 10 62000 

الناظور املغرب.
البزوزي احمد عنوانه)ا)  السيد 
حي الكندي زنقة 31 رقم 10 62000 

الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البزوزي محمد عنوانه)ا) 
حي الكندي زنقة 31 رقم 10 62000 

الناظور املغرب
البزوزي احمد عنوانه)ا)  السيد 
حي الكندي زنقة 31 رقم 10 62000 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 451.
1112I

PERTINENT CONSEIL

 PLANET TRANSLOG  
MOROCCO-PTM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC

 PLANET TRANSLOG  
MOROCCO-PTM  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني إقامة شم�سي الطابق 
9 رقم 92 العيضاء - 20050 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
441131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 أكتوبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PLANET TRANSLOG    :

. MOROCCO-PTM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMISSIONNAIRE DE

.TRANSPORTS NEGOCIANT

 265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شم�سي  إقامة  الزرقطوني  شارع 
 20050 92 العيضاء -  9 رقم  الطابق 

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املهدي  لوزار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  لوزار  السيد 
جميلة 5 زنقة 62   21 1 دالعيضاء 

20100 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   املهدي  لوزار  السيد 
جميلة 5 زنقة 62   21 1 دالعيضاء 

20100 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

أكتوبر 2019 تحت رقم 31190.

1113I

هشام عثماني

B.A .Y BOATING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هشام عثماني

شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 11 ، 

90030، طنجة املغرب
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B.A .Y BOATING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

 D محمد الساد1 اقامة تيليب جهة

الطارق 4 رقم 154 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 B.A .Y  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOATING

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير جميع وسائل النقل

كراء العواخر الترفيهية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 D محمد الساد1 اقامة تيليب جهة
 90000  - 154 طنجة  4 رقم  الطارق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البفيف  بدر  السيد 
زنقة الفييط رقم 50 طابق 1 شقة 2 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البفيف  بدر  السيد 
زنقة الفييط رقم 50 طابق 1 شقة 2 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239115.

1114I

aice compta

 COMPTOIR DE VENTE DE

 PROFILE ALUMINIUM ET

ACCESSOIRES ALUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 COMPTOIR DE VENTE DE

 PROFILE ALUMINIUM ET

ACCESSOIRES ALUMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21/25 
زنقة ناصح الدين املباريف - 20310 

العيضاء  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48081

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»25/21 زنقة ناصح الدين املباريف 

- 20310 العيضاء  املغرب » إلى »11 
زاوية طريق الوازيس وزنقة زانير عي  

الشق  - 20410 العيضاء   املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168281.

1115I

STE CARROSSERIE HABRI

 SOCIETE EXTRA

DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE CARROSSERIE HABRI

 BEN SMIM AZROU AZROU،

53100، AZROU MAROC

 SOCIETE EXTRA DISTRIBUTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 ROUTE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

  D AZROU MRIRT  KHENIFRA

.54450 MRIRT MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.595

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2021 يناير   25 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   4.500.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   500.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 04 مار1 

2021 تحت رقم 104.

1116I

aice compta

LALS AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

LALS AGRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل - 20310 العيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

492849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LALS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRO
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 
واملياه  الغازية  املشروبات  تسويق 

املبدنية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 
22 النخيل - 20310 العيضاء  املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 510   : البعادي   يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
490 حصة    : السيد محمد رفيق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد يونس البعادي  
 116 رقم  ب   2 عمارة  الهناء  إقامة 
العيضاء    20192 مبروف   سيدي 

املغرب .
السيد محمد رفيق عنوانه)ا) رقم 
أكادير  بنسركاو   3 الفرح  حي    311

80000 أكادير  املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد يونس البعادي  
 116 رقم  ب   2 عمارة  الهناء  إقامة 
العيضاء   20192 مبروف   سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168293.

1111I

gest consultants

LA GALERIE DE L›AIMANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إليا1 املباريف 

الدار العيضاء، 20100، الدار 
العيضاء املغرب
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 LA GALERIE DE L›AIMANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 113 شارع 
فليكس  هوفووي بوانيي  - 10120 

الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1119

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 أبريل   25 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  LA GALERIE DE L’AIMANCE
درهم   1.440.000 رأسمالها  معلغ 
113 شارع  وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 10120  - هوفووي بوانيي   فليكس  
الدار العيضاء املغرب نتيجة ل : ازمة 

اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 113 شارع 
 10120  - بوانيي   فليكس هوفووي 

الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

كاترين   صوفي  السيد)ة) 
بورطاليس و عنوانه)ا) اقامة املرجا  
العيضاء  الدار   20130 ازمور  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
 113  : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

شارع فليكس هوفووي بوانيي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 161930.
1118I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

اس م بريست بليس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ا1 م بريست بليس  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  رقم 448 
شارع البيو  ازكي الطابق التاني 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88205
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لطيفة وصليح  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
فبراير   01 بتاريخ  الكرش  هشام 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مار1   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121202.

1119I

ETS COMPTA HOUSE

ONHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ONHA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بوادمام 
ايت لحسن ملوية تغسالي  خنيفرة 
- 54003 تغسالي  خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONHA
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
تركيب  و  املختلفة-املفاوضة-دراسة 

انظمة الري.
بوادمام   : عنوا  املقر االجتماعي 
ايت لحسن ملوية تغسالي  خنيفرة - 

54003 تغسالي  خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد املصطفى ونحا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى ونحا عنوانه)ا) 
تيغسالي   لحسن  ايت  تيفراتي  
خنيفرة  تغسالي    54003 خنيفرة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى ونحا عنوانه)ا) 
تيغسالي   لحسن  ايت  تيفراتي  
خنيفرة  تغسالي    54003 خنيفرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 64.

1180I

LA MAROCAINE C.J

ASSK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع ععد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

ASSK INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمانية الحي االداري الطابق 3  - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11103

 03 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ASSK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. INVEST

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء - اشغال مختلفة .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -   3 الطابق  االداري  الحي  عثمانية 

23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 350   : اوحقي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

350 حصة    : السيد علي اوحقي  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة كوثر اوحقي  :  115 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 125   : شريف   سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوحقي   السيد محمد 
 20 رقم   43 حي رياض السالم بلوك 

23000 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  اوحقي   علي  السيد 
 20 رقم   43 حي رياض السالم بلوك 

23000 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  اوحقي   كوثر  السيدة 
 20 رقم   43 حي رياض السالم بلوك 

23000 بني مالل املغرب.
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السيدة سميرة شريف عنوانه)ا) 
 20 رقم   43 حي رياض السالم بلوك 

23000 بني مالل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اوحقي   السيد محمد 
 20 رقم   43 حي رياض السالم بلوك 

23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 01 مار1 

2021 تحت رقم 234.

1181I

LA MAROCAINE C.J

ARBATSKAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع ععد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

ARBATSKAYA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي شارع ععد الكريم الخطابي 
رقم 118 - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11081

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ARBATSKAYA
غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكريم الخطابي  السفلي شارع ععد 
رقم 118 - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 600   : السيد بن كاسم شفيقي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 400   : خيودي   نجاة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

شفيقي   كاسم  بن  السيد 
عنوانه)ا) شارع ععد الكريم الخطابي 
بني   23000 الطابق االول   118 رقم 

مالل املغرب.
عنوانه)ا)  السيدة نجاة خيودي  
رقم  الخطابي  الكريم  ععد  شارع 
بني مالل   23000 الطابق االول   118

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شفيقي   كاسم  بن  السيد 
عنوانه)ا) شارع ععد الكريم الخطابي 
بني   23000 الطابق االول   118 رقم 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 25 فبراير 

2021 تحت رقم 225.

1182I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE BOULANGER
LARGUANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينعع رقم 32 البيو  ، 
10000، البيو  املغرب

   STE BOULANGER LARGUANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القد1 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 216 
مكرر  - 10000 البيو  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  BOULANGER LARGUANI

غرض الشركة بإيجاز : مخبزة 

صناعة الخبز الكامل 

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القد1 

216 مكرر  - 10000 البيو  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : لركاني   الرحما   ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 : لركاني   الرحما   ععد  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

لركاني   الرحما   ععد  السيد 

عنوانه)ا)  حي القد1 تجزئة الوفاق 
البيو    10000   216 رقم  د  بلوك 

البيو .

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لركاني   الرحما   ععد  السيد 

عنوانه)ا)  حي القد1 تجزئة الوفاق 
البيو    10000   216 رقم  د  بلوك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   24 بتاريخ  االبتدائية بالبيو   

2020 تحت رقم 2820/2020.

1184I

sacompta sarl au

 STE LAGHZALI ELEC AGRO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

 STE LAGHZALI ELEC AGRO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ايت فريكو 

كيكو  بوملا  33053 بوملا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LAGHZALI ELEC AGRO SARL

.AU

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في  التجارة   + الزراعية  املنتجات  في 

االالت الزراعية + تسيير املزارع. .

عنوا  املقر االجتماعي : ايت فريكو 

كيكو  بوملا  33053 بوملا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد البزيز لغزالي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ععد البزيز لغزالي عنوانه)ا) 

العوجات  باب  البسكرية  الثكنة 

فا1   30100 موالي ععد هللا فا1 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد البزيز لغزالي عنوانه)ا) 

العوجات  باب  البسكرية  الثكنة 

فا1   30100 موالي ععد هللا فا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   04 بتاريخ  االبتدائية بعوملا   

2021 تحت رقم 49/2021.

1185I

مكتب الخبرة في املحاسعة

 STE HAFID ALAOUI SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الخبرة في املحاسعة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

 STE HAFID ALAOUI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 6 
رقم 30 شارع البلويي  حي املحيط - 

52000 الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2913

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE HAFID الوحيد  الشريك  ذات 

معلغ رأسمالها    ALAOUI SARL AU

مقرها  وعنوا   درهم   100.000
شارع   30 رقم   6 زنقة  اإلجتماعي 

 52000  - املحيط  حي  البلويي  

الراشيدية املغرب نتيجة ل : التوقف 

عن مزاولة أي نشاط منهي.

 6 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
30 شارع البلويي  حي املحيط -  رقم 

52000 الراشيدية املغرب. 

و عي :

اسماعيلي  احفيظ   السيد)ة) 
رقم   06 الزنقة  عنوانه)ا)  و  علوي 

الراشيدية   52000 املحيط  حي   30

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 118.

1186I

GRETIN INNOVATION

GRETIN INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRETIN INNOVATION

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

GRETIN INNOVATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

41 مفتاح الخير شارع ولي البهد - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRETIN INNOVATION

تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  األجهزة  وتصنيع  وتطوير 

املتطورة.

 41 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

مفتاح الخير شارع ولي البهد - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  معلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : الرحيم    السابكي ععد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم    ععد  السابكي  السيد 

نزهة  إقامة  لعنا   شارع  عنوانه)ا) 

طنجة     90000  10 رقم   3 الطابق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم    ععد  السابكي  السيد 

نزهة  إقامة  لعنا   شارع  عنوانه)ا) 

طنجة     90000  10 رقم   3 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239912.

1181I

comptacontrole

CASH ABDLAZIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فا1 و زنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب

CASH ABDLAZIZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 121 

شارع فاطمة الزهراء محل رقم 2  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113135

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 CASH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ABDLAZIZ

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال داخل و خارج اململكة.

 121  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -   2 محل رقم  شارع فاطمة الزهراء 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد                                                                                                 علي  بن  السيد 

حصة   2.000   : بن علي محمد  بن  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 2000  : محمد  علي  بن  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي محمد  بن  السيد 

121 شارع فاطمة الزهراء محل رقم 

2 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير بن الطاهر  عنوانه)ا) 
1 زنقة اليمن اقامة يسرى الطابق 1 

ىخ 54 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239940.

1189I
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TARRAS IMAD

STE MESSARIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE MESSARIA TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

الصخيرة بني كلة  - 16200 وزا  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 مار1   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MESSARIA TRANS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل االشخاص.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
وزا    16200  - كلة   بني  الصخيرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : اعطيطار  سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : اعطيطار  مروا   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : البزاوي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اعطيطار عنوانه)ا)  السيد سمير 
حي جنا  علي درب بن الطيب رقم 

08 وزا  16200 وزا  املغرب.

السيد مروا  اعطيطار عنوانه)ا) 

حي جنا  علي درب بن الطيب رقم 08 

وزا  16200 وزا  املغرب.

عنوانه)ا)  البزاوي  احمد  السيد 

رضوا    سيدي  اوريغال  دار  دوار 

16200 وزا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اعطيطار عنوانه)ا)  السيد سمير 

حي جنا  علي درب بن الطيب رقم 

08 وزا  16200 وزا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   04 بتاريخ  بوزا    االبتدائية 

2021 تحت رقم 2968.

1190I

ACCOMPT CONSULTING

LIFE AIR TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

LIFE AIR TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

11 تجزئة كارسنتي فيالج الطوبة  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LIFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIR TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العضائع غير املصحوبة بذويهم نيابة 

عن اآلخرين.
زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - تجزئة كارسنتي فيالج الطوبة    11

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LIFE AIR TRANSPORT الشركة
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
 LIFE AIR TRANSPORT الشركة 

1000 : بقيمة 100.000 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  القر�سي  أحمد  السيد 
حي املحمدي تجزئة كرسنتي زنقة 11 

رقم 10  60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  حميد  سبيد  السيد 
231 60000 وجدة  ضهر املحلة رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد القر�سي عنوانه)ا) ي 
املحمدي تجزئة كرسنتي زنقة 11 رقم 

10  60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  حميد  سبيد  السيد 
231 60000 وجدة  ضهر املحلة رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 488.

1191I

CABINET CRCOM

YOU›RE SWEET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

YOU›RE SWEET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 54 ، 

شارع عالل بن ععد هللا ، حي مالعب 

الخيل فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOU’RE SWEET

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات

مشغل مطبم

تاجر يقوم باالستيراد والتصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 54 ، 

شارع عالل بن ععد هللا ، حي مالعب 

الخيل فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيدة علج فاتن 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : غيتة  الفنيقي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة علج فاتن عنوانه)ا) فيال 
فا1  ايموزار  طريق  وليلي  زنقة   21

30000 فا1 املغرب.

الفنيقي غيتة عنوانه)ا)  السيدة 
ايموزار  طريق  وليلي  زنقة   21 فيال 

فا1 30000 فا1 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة علج فاتن عنوانه)ا) فيال 
فا1  ايموزار  طريق  وليلي  زنقة   21

30000 فا1 املغرب
الفنيقي غيتة عنوانه)ا)  السيدة 
ايموزار  طريق  وليلي  زنقة   21 فيال 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2021 تحت رقم 964.

1192I

STE FURAMIC SARL

 STE LES COMPAGNONS
 DES LIVRES PRIVE SARL

A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب
 STE LES COMPAGNONS DES
LIVRES PRIVE SARL A/U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 42 طريق 
البونية جنا  قدور  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LES COMPAGNONS DES

. LIVRES PRIVE SARL A/U

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدرو1...دورات  ...دعم  للتدريب 

اللغة الترفيه.

عنوا  املقر االجتماعي : 42 طريق 

البونية جنا  قدور  - 60000 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : يوسفي  فريدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فريدة يوسفي  عنوانه)ا) 

أ18  زنقة  السالم  تجزئة  ملحلة  ظهر 
رقم 36 60000 وجدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فريدة يوسفي  عنوانه)ا) 

أ18  زنقة  السالم  تجزئة  ملحلة  ظهر 
رقم 36 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   01 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 136.

1193I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE LAAMIRI AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

STE LAAMIRI AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ايت 

سالمة اوالد امعارك ايت ابراهيم 

املركز بني مالل - 23452 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAAMIRI AGRO

-تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيبات الفالحية.

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ابراهيم  ايت  امعارك  اوالد  سالمة 

بني مالل   23452  - بني مالل  املركز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : كسو1   سبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحسن ملدبل :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد سبيد كسو1 

13 ديور الجامع  2 شارع مالي الشقة 

الرباط 10010 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  ملدبل  الحسن  السيد 

ايت ابراهيم اوالد امعارك بني مالل 

23452 بني مالل املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملدبل  الحسن  السيد 

ايت ابراهيم اوالد امعارك بني مالل 

23452 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل  بتاريخ 26 فبراير 

2021 تحت رقم 226.

1194I

STE FURAMIC SARL

 STE COLIS MEDI TRANS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

 STE COLIS MEDI TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 128 حي 

املير علي زنقة 28  - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26111

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   06 املؤرخ في 

 STE COLIS MEDI TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

املير علي  حي   128 مقرها اإلجتماعي 

املغرب  وجدة   60000  -   28 زنقة 

..عدم  نتيجة النبدام وسائل النقل 

الخبرة الكافية في امليدا  ..قلة املوارد 

املالية .....

و عي :

فاطمة الزهراء  عالوي   السيد)ة) 

و عنوانه)ا) زنقة جامع طه مكرر رقم 

2  60000 وجدة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

حي   128 وفي   2021 يناير   06 بتاريخ 

وجدة   60000  -   28 املير علي زنقة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 665.

1195I
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STE FURAMIC SARL

 STE ORIENTAL TRAINING
ET SERVICES SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب
 STE ORIENTAL TRAINING ET

SERVICES SARL A/U  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

املستقعل زنقة محمد قهواجي رقم 
13 - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34691
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يناير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
منير مسبودي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   410
800 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

مريمي بتاريخ 20 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 551.

1196I

Sara Facility Invest sarl

MEKNES DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

MEKNES DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 33، 
زنقة بني مجيلد، املدينة الجديدة - 

50.000 مكنا1 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19121
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   400.000« قدره 
»1.400.000 درهم« إلى »1.800.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2021 تحت رقم 992.

1191I

STE FURAMIC SARL

 STE HADIKAT ESSALAM
 ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب
 STE HADIKAT ESSALAM

 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
A/U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مشيور زنقة او 8 رقم 10 ظهر ملحلة  
- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2012 يونيو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE HADIKAT ESSALAM

 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

.A/U

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتبليم الخاص .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

مشيور زنقة او 8 رقم 10 ظهر ملحلة  - 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : ملحاوي   سناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ملحاوي  عنوانه)ا)  السيدة سناء 

ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة أ1 رقم 

26 60000 وجدة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ملحاوي  عنوانه)ا)  السيدة سناء 

ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة أ1 رقم 

26 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2013 تحت رقم 1830.

1199I

SAHI Port

SAHI Port
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHI Port

م ج ازدهار 61 ج اش 4 الشقة 

10 الطابق التاني عمارة 10 حد 

السوالم برشيد. ، 24000، برشيد 

املغرب

SAHI Port شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي م ج ازدهار 

61 ج اش 4 الشقة 10 الطابق 

التاني عمارة 10 حد السوالم برشيد 

- 26402 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SAHI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Port

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع باألصالة عن نفسه وبالنيابة 

عن الغير.

ج  م   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ازدهار 61 ج اش 4 الشقة 10 الطابق 

التاني عمارة 10 حد السوالم برشيد 

- 26402 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سميح  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سميح  هشام  السيد 

 10 الشقة   4 61 ج اش  م ج ازدهار 

الطابق التاني عمارة 10 حد السوالم 

برشيد 26402 حد السوالم املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  سميح  هشام  السيد 
 10 الشقة   4 61 ج اش  م ج ازدهار 
الطابق التاني عمارة 10 حد السوالم 

برشيد 26402 حد السوالم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   04 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت رقم 302.

1200I

ETS BEN aaouinate 

ECO SERVICES ELITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
ECO SERVICES ELITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي السالم  
1   رقم 393-3/3أ الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ECO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES ELITE
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف الصناعي
التصدير و االراد

كل  وتصنيع  وتصميم  دراسة 
مبدات غسيل.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  
3/3-393أ  رقم     1 السالم   حي 
الجديدة   24000  - الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

. 99 سنة   : الشركة 
الشركة:   رأسمال  معلغ 

مقسم كالتالي: درهم،   100.000
 1.000   : نهاري  السيدة سمية 
. درهم للحصة   100 حصة بقيمة 

الشخصية والبائلية  األسماء   -  
: وصفات ومواطن الشركاء 

عنوانه)ا)  نهاري  سمية  السيدة 
 24000 السالم  تجزئة   393

املغرب. الجديدة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   

الشركة: ومواطن مسيري 
عنوانه)ا)  نهاري  سمية  السيدة 
 24000 السالم  تجزئة   393

املغرب الجديدة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

.26046 2021 تحت رقم  فبراير 
1201I

ETS COMPTA HOUSE

TABICH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
شركة تأسيس 

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25
 KHENIFRA KHENIFRA،

54000، KHENIFRA MAROC
TABICH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اعوير 
سيدي يحيى اساعد خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
3665 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

التالية: باملميزات 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TABICH

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة -نقل السلع-املفاوضة.

اعوير   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - خنيفرة  اساعد  يحيى  سيدي 

54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ساكو  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ساكو  لحسن  السيد 

ايت مو�سى ايشو تلمي امسمري تنغير 

45800 تنغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ساكو  لحسن  السيد 

ايت مو�سى ايشو تلمي امسمري تنغير 

45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 65.

1202I

STE FURAMIC SARL

 STE TRANS HENDOUZI

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

  STE TRANS HENDOUZI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 4 

حي الخلوفي  - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34345

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السالم  ععد  )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجتماعية من  بندرفوف 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

يوسف  ابجاو بتاريخ 28 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 550.

1203I

ETS COMPTA HOUSE

ABAR MELOUYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ABAR MELOUYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ازرزو ايت 

سبدلي كروشن خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ABAR  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MELOUYA
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة-دراسة و تركيب انظمة الري 

الفالحية-حفر االبار.
عنوا  املقر االجتماعي : ازرزو ايت 
 54000  - خنيفرة  كروشن  سبدلي 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عيساوي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عيساوي  علي  السيد 
ميدلت  اغعالو  اوحقي  واحي  ايت 

54350  خنيفرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عيساوي  علي  السيد 
ميدلت  اغعالو  اوحقي  واحي  ايت 

54350 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم 100.

1204I

ETS COMPTA HOUSE

BAB ZOUHOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

BAB ZOUHOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 16 
رقم 02 بلوك 1 اساكا خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BAB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOUHOUR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
 16 زنقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
 - خنيفرة  اساكا   1 بلوك   02 رقم 

54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد عزيز منصوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منصوري  السيد عزيز 
اساكا   1 بلوك   02 رقم   16 زنقة 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  منصوري  السيد عزيز 
اساكا   1 بلوك   02 رقم   16 زنقة 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 02 مار1 

2021 تحت رقم 101.

1205I

مكتب الخبرة في املحاسعة

 STE WAHAT CHAHRA
LINNAKHIL SARL AU

إعال  متبدد القرارات

مكتب الخبرة في املحاسعة
20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب
 STE WAHAT CHAHRA

LINNAKHIL SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: قصر 
جديد جماعة شرفاء مذغرة   - 

52000 الراشيدية املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13459

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 مار1   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  تفويت  على  املصادقة 
مار1   02 االجتماعية املقررة بتاريخ 
بي  السيد سغير يوسف، من   2021
الحسي  جهة  ابلبيد  السيد  و  جهة 

اخرى.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 11 و   6-7-14 العندين  تغير  مايلي: 
من القانو  األسا�سي للشركة و هو 
 1000 تفويت   :6 رقم  العند  كالتالي: 
يوسف  السيد  يملكها  التي  حصة 
ابلبيد  السيد   :1 رقم  العند   . سغر 
الحصص  جميع  يملك  الحسي  
بقيمة 100 درهم للحصة. العند رقم 
مسير  الحسي   ابلبيد  السيد   :  14
وحيد للشركة. العند رقم 11 : اعتماد 
التوقيع اإلنفرادي للمسير الوحيد في 

جميع املبامالت.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  تحيي   مايلي: 
املوازي للفصول رقم 17-14-7-6 من 

القانو  األسا�سي.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 1000 السيد ابلبيد الحسي  يمتلك 

حصة.

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد ابلبيد الحسي  يمتلك جميع 

درهم   100 بقيمة   1000 الحصص 

للحصة.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

السيد ابلبيد الحسي  مسير  مايلي: 

وحيد في الشركة.

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

اإلنفرادي من طرف  اإلمضاء  مايلي: 

املسير الوحيد السيد ابلبيد الحسي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مار1 2021 تحت رقم 119.

1201I

la ventana hacia marruecos

 NATURAL ATLANTIC SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،

90000، TANGER MAROC

 NATURAL ATLANTIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

لعنا  إقامة نزهة الطابق االر�سي 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84015

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 مار1   12 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 NATURAL الوحيد  الشريك  ذات 

معلغ    ATLANTIC SARL AU
رأسمالها 100.000 درهم .
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شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

االر�سي  الطابق  نزهة  إقامة  لعنا  

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : فيرو1 كورونا كوفيد 19 و تدهور 

الحالة االقتصادية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

لعنا  إقامة نزهة الطابق االر�سي رقم 

2 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :

و  اهراوي  مصطفى    السيد)ة) 

شارع املنظر الجميل زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   90000  2 رقم  ف 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1828.

1209I

هند لشقر

 STE TRANS FRERE

TAMASSINTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحعابي 

الدكارات فا1 ، 30000، فا1 فا1

 STE TRANS FRERE

TAMASSINTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 

تجزئة الحعابي الدكارات فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52549

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2020 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ععدالواحد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   2.500 البواج 
أصل 2.500 حصة لفائدة  السيد )ة) 
محمد ايت الحسا  بتاريخ 29 يوليوز 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 3346/2020.
1211I

DOM Nadif

OVEN CORNER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DOM Nadif
 IMM 45 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA
CASABLANCA ، 20220، الدار 

العيضاء املغرب
OVEN CORNER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الورود، شارع 50، رقم 68، سيدي 
مبروف - 20520 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492649
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 OVEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CORNER SARL
غرض الشركة بإيجاز : مخبزة

التصدير و االستيراد
البمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
بشكل  املتبلقة  واملالية  والبقارية 
معاشر أو غير معاشر باألشياء املذكورة 
أو التي من شأنها أ  تبزز أو   ، أعاله 

تطور أنشطة الشركة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيدي   ،68 رقم   ،50 شارع  الورود، 
العيضاء  الدار   20520  - مبروف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : أشرف  موزو   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد مهدي ممدوح :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أشرف  موزو   السيد 
 15 ش   3 ط  الوازيس  طريق   264
العيضاء   الدار   20410 الوازيس 

املغرب.
عنوانه)ا)  ممدوح  مهدي  السيد 
طابق   2 ب  عمارة  اليسر  اقامة   48
السفلي، شقة 2 زنقة احمد الشر�سي 

أنفا 20050 الدار العيضاء  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أشرف  موزو   السيد 
 15 ش   3 ط  الوازيس  طريق   264
العيضاء  الدار   20410 الوازيس 

املغرب
السيدة مهدي ممدوح عنوانه)ا) 
طابق   2 ب  عمارة  اليسر  اقامة   48
السفلي، شقة 2 زنقة احمد الشر�سي 

أنفا 20050 الدار العيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

مار1 2021 تحت رقم 168191.

1212I

fiduciaireborjcompta

إزاكرين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC

إزاكرين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

جديد زنقة رقم 103 شارع حما  

الفطواكي الدشيرة الجهادية - 

80000 أكادير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10839

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2011 دجنبر   20 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

معلغ  ذات الشريك الوحيد إزاكرين  

وعنوا   درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي جديد زنقة رقم 

103 شارع حما  الفطواكي الدشيرة 

املغرب  أكادير   80000  - الجهادية 

نتيجة ل : عامل إقتصادي.

و حدد مقر التصفية ب حي جديد 

زنقة رقم 103 شارع حما  الفطواكي 

أكادير   80000  - الجهادية  الدشيرة 

املغرب. 

و عي :

و  بزكرة   إبراهيم   السيد)ة) 

 103 حي جديد زنقة رقم  عنوانه)ا) 

الدشيرة  الفطواكي  حما   شارع 

املغرب  أكادير   80000 الجهادية 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   04 بتاريخ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت رقم 558/2021.

1213I
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BEST COMPTA SARL

MODRISS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 MODRISS CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار منكال 

الجماعة الحضرية السحتريي   

تطوا  93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODRISS CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : شراء -بيع 

-تصنيع مواد العناء

شركة االعمال متنوعة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

منكال الجماعة الحضرية السحتريي   

تطوا  93000 تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 60   : الخطيب  سليما   السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 20   : الخطيب  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة مونية البلوي :  20 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 60  : الخطيب  سليما   السيد 

بقيمة 1.000 درهم.

 20  : الخطيب  ادريس  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.

السيدة مونية البلوي : 20 بقيمة 

1.000 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الخطيب  سليما   السيد 

شارع شكيب ارسال  رقم  عنوانه)ا) 

61 تطوا  93000 تطوا  املغرب.

السيد ادريس الخطيب عنوانه)ا) 

شارع شكيب ارسال  رقم 61 تطوا  

93000 تطوا  املغرب.

البلوي عنوانه)ا)  السيدة مونية 

شارع عمر بن جلو  رقم 113 طابق 5 

شقة 15 93000 تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البلوي عنوانه)ا)  السيدة مونية 

شارع عمر بن جلو  رقم 113 طابق 5 

شقة 15 93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 334.

1214I

global compta et conseils

RS AUTOHAUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

RS AUTOHAUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10,شارع 

ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2016 يناير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 RS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTOHAUS

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ماركات السيارات وقطع غيارها.

- بيع السيارات املستبملة

وتصليح  بيع  محالت  إستغالل   -

السيارات..

10,شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 

 90000  - ابن تومرت الطابق االول 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي الحوتي التلمساني :  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : السيد ععد السالم مرو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي الحوتي التلمساني 

عنوانه)ا) شارع موالي يوسف إقامة 

طنجة   90000  10 الشقة  فردو1 

املغرب.

مرو   السالم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) حي فاطمة الزهراء زنقة 28 

رقم 15 90000 طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الحوتي التلمساني 

عنوانه)ا) شارع موالي يوسف إقامة 

طنجة   90000  10 الشقة  فردو1 

املغرب

مرو   السالم  ععد  السيد 
عنوانه)ا) حي فاطمة الزهراء زنقة 28 

رقم 15 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2016 تحت رقم 409.

1215I

global compta et conseils

RS AUTOHAUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

RS AUTOHAUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10,شارع 

ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13151

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2019 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املهدي الحوتي  )ة)  تفويت السيد 

التلمساني 500 حصة اجتماعية من 

)ة)  السيد  500 حصة لفائدة   أصل 

شتنبر   11 ععد السالم مرو  بتاريخ 

.2019

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجنبر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 8463.

1216I

global compta et conseils

RS AUTOHAUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
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RS AUTOHAUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10,شارع 

ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 16 شتنبر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»10,شارع ابن تومرت الطابق االول - 

90000 طنجة املغرب« إلى »1 مجمع 

 9 E محل رقم  الحموتي )امل) عمارة 

- 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 8514.

1211I

global compta et conseils

RS AUTOHAUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

RS AUTOHAUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 1 مجمع 

الحموتي )امل) عمارة E محل رقم 

9 - 90000 طنجة  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2020 يونيو   08 املؤرخ في 

ماركات  بيع   -« من  الشركة  نشاط 

السيارات وقطع غيارها.

- بيع السيارات املستبملة

وتصليح  بيع  محالت  إستغالل   -
األملنيوم  »أعمال  إلى  السيارات..« 

وأعمال متنوعة ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 548.

1218I

global compta et conseils

RS AUTOHAUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
RS AUTOHAUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 1 مجمع 
الحموتي )امل) عمارة E محل رقم 

9 - 90000 طنجة  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
13151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم   2021 يناير   13 في  املؤرخ 
 RS« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 »ML PROFILS« إلى  »AUTOHAUS

.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 548.

1219I

BEST COMPTA SARL

STE RIAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

STE RIAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الجامبة البربية اقامة البركة رقم 8  

تطوا  - 93000 تطوا   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIAT

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
الغابوي

بيع الخشب و التقطيع .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

  8 الجامبة البربية اقامة البركة رقم 

تطوا  - 93000 تطوا   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 معلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   600   : السيد مباد رياط 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم رياط :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : السيدة احسا  الجبعاق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   600  : رياط  مباد  السيد 

100 درهم.

السيد ابراهيم رياط : 200 بقيمة 

100 درهم.

 200  : السيدة احسا  الجبعاق 

بقيمة 100 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مباد  رياط عنوانه)ا) شارع 

عمر بن ععد البزيز زنقة النهضة رقم 

54 93000 تطوا  املغرب.

عنوانه)ا)  رياط  ابراهيم  السيد 
الخطابيزنقة  الكريم  ععد  شارع 
النهضة رقم 5 93000 تطوا  املغرب.
الجبعاق  احسا   السيدة 
شارع عمر بن ععد البزيز  عنوانه)ا) 
54 93000 تطوا   زنقة النهضة رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مباد رياط عنوانه)ا) شارع 
عمر بن ععد البزيز زنقة النهضة رقم 

54 93000 تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت رقم 395.

1220I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

JOUAMAI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جعل طارق، إقامة جعل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

JOUAMAI CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

اليوسوفية - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88481

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  08 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ    JOUAMAI CAR
مقرها  وعنوا   درهم   100.000
 - اليوسوفية  زنقة   3 اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000
عدم  و  تجاري  نشاط  وجود  لبدم 

انجازه.
زنقة   3 و حدد مقر التصفية ب 
اليوسوفية - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :
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السيد)ة) محمد ياسي   جوامعي 
 4 رقم  كانياميالر  زنقة  عنوانه)ا)  و 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239409.
1221I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

EVENCOMAR SARL
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جعل طارق، إقامة جعل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

EVENCOMAR SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 
موالي اسماعيل اقامة حلب رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.80219

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2020 تم اتخاذ  21 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة اجتماعية من طرف   50 بيع  
لفائدة  هيثم  الهاشمي  بن  السيد 
 ، محسن  البمراني  بنصبيح  السيد 

السيدة  من طرف  حصة   50 بيع  و 
السيدة بنصبيح  لفائدة  النمر سارة 

البمراني حسناء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيدة النمر سارة من مهام 

التسيير
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بي   تم  الذي  الحصص  لعيع  تعبا 
االعتمادات  اصعحت  املساهمي ، 
مقسم  الشركة  رأسمال  و  املالية 
بنصبيح  السيدة    : يلي  ما  حسب 
 10000 تتوفر على  البمراني حسناء 
البمراني  بنصبيح  السيد  و  درهم 
محسن 10000 درهم أي ما مجموعه  
رأسمال  مجموع  درهم   20000

الشركة
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
تعبا لعيع الحصص الذي تم  مايلي: 
تقسيمة  اصعحت  املساهمي ،  بي  
للشركة  االجتماعية  الحصص 
حسب  املساهيمن  بي   مقسمة 
البمراني  بنصبيح  السيدة   : يلي  ما 
حصة   100 على  تتوفر  حسناء 
اجتماعية و السيد بنصبيح البمراني 
أي  اجتماعية  حصة   100 محسن 
حصة اجتماعية   200 ما مجموعه  
مجموع رأسمال الشركة مرقمة من 

1 الى 200
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239023.

1222I

AUDEC EXPERTISE

AUDEC FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

AUDEC FINANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 223 شارع 

الزرقطوني ، الطابق السابع ، مكتب 

1 - 20000 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491581

 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUDEC FINANCE

التدقيق   : غرض الشركة بإيجاز 

واملحاسعة واملشورة.

عنوا  املقر االجتماعي : 223 شارع 

الزرقطوني ، الطابق السابع ، مكتب 

1 - 20000 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : املفتاحي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املفتاحي  كمال  السيد 

 1 ج شقه   13 سكن سفيا  عماره 

الدار   20000 1 سيدي مبروف  دور 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املفتاحي  كمال  السيد 

 1 ج شقه   13 سكن سفيا  عماره 

الدار   20000 1 سيدي مبروف  دور 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار العيضاء   التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.

1223I
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املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 05/2021

حسابا : 1605
هعة أصل تجاري

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى  
بوزدري  الزهراء  فاطمة  األستاذة 

يناير   13 بتاريخ  بمكنا1  موثقة 

.2021

وهب السيد ععد الرحيم مرافق 

 ،W181284 وعدد  ت  ب  الحامل 

 6 إقامة شهر زاد شقة   36 الساكن 

شارع النصر مكنا1.

للسيد نور الدين مرافق الحامل 

ب ت وعدد D980843 الساكن رقم 

119 زنقة 6 نونبر الرياض مكنا1.

الكائن  التجاري  األصل  من   1/3

14 زنقة أكرا م ج مكنا1 تحت اسم 

BELLE FAMILLE، املسجل بالسجل 

وتم   ،59612 رقم  تحت  التجاري 

تحديد قيمة الهعة بثمن اجمالي قدره 

100.000 درهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  أ  توضع 

التجارية بمكنا1 داخل أجل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضعط

58 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1

ملف رقم 2021/06

تحويل شخص طعيعي إلى شخص 
مبنوي

 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

الشخص  تحويل  تم   ،2021 فبراير 

لعطاقة  الحامل  أمل  شرعي  الذاتي 

 CB18955 عدد  الوطنية  التبريف 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم 35824 إلى شخص مبنوي تحت

 STE PHARMACIE CONSEIL اسم 

طور  في  شركة   ،MEK SARL AU

دوار   584 مقرها  الكائن  التأسيس 

القديم سيدي بابا، مكنا1.
التجاري  األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 1.080.000 درهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  أ  توضع 

التجارية بمكنا1 داخل أجل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضعط 

59 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1

ملف رقم : 04/2021

حساب عدد : 1582

تحويل شخص طعيعي إلى شخص 
مبنوي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

21 يناير 2021.

الذاتي  الشخص  تحويل  تم 

لعطاقة  الحامل  أنور  العدوي 

 D461611 عدد  الوطنية  التبريف 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم 45200 إلى شخص مبنوي تحت 

 STE PHARMACIE EL FELAH اسم

في  شركة   ،AGOURAI SARL AU

شارع  مقرها  الكائن  التأسيس  طور 
الفداء رقم 01 اكوراي مكنا1.

التجاري  األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 1.000.000 درهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  أ  توضع 

التجارية بمكنا1 داخل أجل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشرة 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضعط

10 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/19
حساب عدد : 2191

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
صيدلية اوريكا الحوز ش م م ش و

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 ،2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 
فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
ععد  بلكامل  السيد  قدم   ،2021
التبريف  لعطاقة  الحامل  الفتاح، 
الساكن   ،E193920 رقم  الوطنية 
مراكش،   444 رقم  ب   3 باملسيرة 
األصل التجاري الكائن بالحي التجاري 
مراكش،  الحوز،  اوريكا  اثني   مركز 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجل 
على  واملبد  بمراكش،   49922 رقم 
شكل شخص طعيعي بجميع عناصره 
تم تقويم الحصة  املادية واملبنوية، 
إلى  مقسمة  درهم   2.600.000 ب 
 100 ب  اجتماعية  حصة   26000
صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 
اوريكا الحوز ش م م ش و في طور 

التأسيس.
أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 
قسم  إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال  
الخامس عشر من نشر اإلعال  الثاني.

االعال  الثاني
عن رئيس كتابة الضعط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 20/2021

عدد : 2198
تقديم اصل تجاري حصة في 
شركة صيدلية املنال بوعكاز

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 
فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

ميمي  الحلو  السيد  قدمت   ،2021
التبريف  لعطاقة  الحاملة  بدر، 
الساكن   ،A191263 رقم  الوطنية 
 112 بتجزئة الزرقطوني بوعكاز رقم 
الكائن  التجاري  االصل  مراكش، 
 811 بتجزئة الزرقطوني بوعكاز رقم 
مراكش،  املسجل في السجل التجاري 
واملبدة  بمراكش،   86528 تحت رقم 
بجميع  طعيعي  شخص  شكل  على 
عناصرها املادية واملبنوية، تم تقويم 
مقسمة  درهم   1.400.000 الحصة 
 100 اجتماعية  حصة   14.000 الى 
صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 
طور  في  ش.م.م.ش.و  بوعكاز  املنال 

التأسيس.
أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 
قسم  الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
االعال  االول وينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعال  الثاني.
االعال  الثاني

عن رئيس  كتابة الضعط

13 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 21/2021
حساب رقم : 2800

تقديم اصل تجاري حصة في 
شركة صيدلية الخوارزمي مراكش
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 
فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
2021، قدمت السيد ملرابط يوسف، 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
بازكي  الساكن     ،D650315 رقم 
االصل التجاري  مراكش،    5 رقم   3
الكائن بتجزئة ازلي الشمالي رقم 609 
مراكش،  املسجل في السجل التجاري 
واملبد  بمراكش،   98860 تحت رقم 
بجميع  طعيعي  شخص  شكل  على 

 II.  -  إعالنات قضائية
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تم تقويم  عناصره املادية واملبنوية، 

مقسمة  درهم   1.200.000 الحصة 

 100 اجتماعية  حصة   12.000 الى 

صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 

في  ش.م.م.ش.و  مراكش  الخوارزمي 

طور التأسيس.

أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 

قسم  الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعال  االول وينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعال  الثاني.

االعال  الثاني
عن رئيس  كتابة الضعط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
صيدلية الهالل التازي ش.م.م.ش.و.

ملف رقم : 2021/22

حساب عدد 2801

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مراكش بتاريخ 2 يناير 2021 واملسجل 

بمراكش يوم فاتح فبراير 2021 قدم 

السيد التازي محمد، الحامل لعطاقة 

 ،BK138018 التبريف الوطنية رقم 

 84 رقم  ياسمي   بتجزئة  الساكن 

األصل  مراكش،  العيضاء  طريق 

التجاري الكائن ببملية ازكي 2 جماعي 

املسجل في السجل  مراكش،   1   ج 

التجاري تحت رقم 84196 بمراكش، 

طعيعي  شخص  شكل  على  واملبد 

واملبنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

تم تقويم الحصة بمليو  وسعبمائة 

مقسمة   (1.100.000( درهم  ألف 

 100 اجتماعية  حصة   11000 إلى 

صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 

في طور  التازي ش.م.م.ش.و.  الهالل 

التأسيس.

أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 

قسم  إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال  

الخامس عشر من نشر اإلعال  الثاني.

االعال  الثاني
عن رئيس كتابة الضعط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/23

حساب عدد : 2802

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
صيدلية امداح ش م م ش و

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 ،2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 

فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

2021، قدمت السيدة امداح سمية، 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 

باإلنارة  الساكنة   ،QA60518 رقم 

األصل  مراكش،   218 بلوك 1 رقم 

التجاري الكائن برقم 364 بدوار ازكي 

مراكش، املسجلة في السجل التجاري 

واملبدة  بمراكش،   11116 تحت رقم 

بجميع  طعيعي  شخص  شكل  على 

عناصرها املادية واملبنوية، تم تقويم 

الحصة ب 1.500.000 درهم مقسمة 

إلى 15000 حصة اجتماعية ب 100 

صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 

امداح ش م م ش و في طور التأسيس.

فبلى دائني العائبة املذكورة أعاله 

قسم  إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  

السجل التجارية داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعال  األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال  

الثاني.

االعال  الثاني
عن رئيس كتابة الضعط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 24/2021
حساب عدد : 28030

تقديم اصل تجاري حصة في 
شركة صيدلية الواد مراكش

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 
فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
االزمي  السيدة  قدمت   ،2021
لعطاقة  الحاملة  عزيزة،  االدري�سي 
 ،C694556 رقم  الوطنية  التبريف 
الساكنة بتجزئة الزرقطوني بوعكاز 
التجاري  االصل  مراكش،   112 رقم 
الواد  شارع  مكرر   93 برقم  الكائن 
مراكش،  علي  بن  يوسف  سيدي 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 
واملبدة  بمراكش،   104800 رقم 
بجميع  طعيعي  شخص  شكل  على 
عناصرها املادية واملبنوية، تم تقويم 
مقسمة  درهم   1.200.000 الحصة 
 100 اجتماعية  حصة   12.000 الى 
صيدلية  شركة  في  للحصة  درهم 
طور  في  ش.م.م.ش.و  مراكش  الواد 

التأسيس.
فبلى دائني العائبة املذكورة أعاله 
قسم  الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
االعال  االول وينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعال  الثاني.
االعال  الثاني

عن رئيس  كتابة الضعط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 25/2021
حساب عدد : 2804

تقديم اصل تجاري حصة في 
شركة صيدلية الشفاء ذكر هللا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يناير   2 بتاريخ  مراكش  في 
فبراير  فاتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

هللا  ذكر  السيدة  قدمت   ،2021
التبريف  لعطاقة  الحاملة  نادية، 
الساكنة   ،BK63328 رقم  الوطنية 
مراكش،   444 رقم  ب   3 باملسيرة 
 21  20 ب  الكائن   التجاري  االصل 
مراكش،  ب   1 املسيرة   2 تافياللت 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 
رقم 28030 مراكش، االصل التجاري 
الكائن ب 20 21 تافياللت 2 املسيرة 
السجل  في  املسجلة  مراكش،  ب   1
التجاري تحت رقم 56046 بمراكش، 
طعيعي  شخص  شكل  على  واملبدة 
واملبنوية،  املادية  عناصرها  بجميع 
2.000.000 درهم  تم تقويم الحصة 
مقسمة الى 20.000 حصة اجتماعية 
100 درهم للحصة في شركة صيدلية 
الشفاء ذكر هللا ش.م.م.ش.م  في طور 

التأسيس.
فبلى دائني العائبة املذكورة أعاله 
قسم  الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أ  
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
االعال  االول وينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعال  الثاني.
االعال  الثاني

عن رئيس  كتابة الضعط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/61
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  بمراكش   2020 مار1   6 في 
 : عدد  سجل   ،2020 مار1   16
أمر   ،2020-00228920-11071

باستخالص : 20240.
 THE BELDI شركة  باعت 
محدودة  شركة   COLLECTION
 28 االجتماعي  مقرها  املسؤولية 
القصتة درب التوارك املدينة املسجل 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
شركة  لفائدة   90829 بمراكش 
شركة   SIGNATURE GESTION
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 
مقرها االجتماعي  208 الحي الصناعي 
سيدي غام مكتب ي تك 30 املسجل 
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بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

األصل  جميع   102885 بمراكش 

 MAISON يستغل  الذي  التجاري 

الكائن   D’HOTES OU RIAD

28 القصتة درب  واملستغل بمراكش 

بالسجل  واملسجل  املدينة  التوارك 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

من السجل التحليلي من و   90829

بجميع  الترتيبي  السجل  من   6442

عناصره املادية واملبنوية قوم بثمن 

.DHS 600.000 إجمالي

أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 

قسم  إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال  الثاني.

االعال  الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضعط

46 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/04

حساب رقم : 3141

اربيجة  فاطنة   : األول  الطرف 

 : الوطنية  التبريف  العطاقة  رقم 

AB211108 مغربية الجنسية.

البلمي  حنا    : الثاني  الطرف 

 : الوطنية  التبريف  العطاقة  رقم 

M508426 مغربي الجنسية.

املالبس  بيع   : التجاري  األصل 

وقاسة  زنقة   : البنوا   املستبملة، 

السجل  رقم  الرباط  املالح   91 رقم 

التجاري : 109110.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.

االعال  االول
رئيس مصلحة السجل التجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 08/2021

حساب رقم : 3235

الطرف االول : 

مريم كوفة
 : رقم العطاقة التبريف الوطنية 

.BE120315

مغربية الجنسية.

شركة   : الثاني  الطرف 

.KOUFABDER SARL AU

مسيرها القانوني : مريم كوفة.

 MD DE  : التجاري  االصل 

.CONFESSERIE EN DETAIL

أكس  بلوك  أ   6 محل   : البنوا  

أسواق السالم الرباط.
رقم السجل التجاري : 92840.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
15 يوما من صدور  بالرباط الى غاية 

االعال  الثاني.
االعال  االول

رئيس مصلحة السجل التجاري

25 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 09/2021

حساب رقم : 3241

الطرف األول : سلوى سبهي
 : رقم العطاقة التبريف الوطنية 

X132636 مغربي الجنسية

العاهي  نبيل   : الثاني  الطرف 
 : الوطنية  التبريف  العطاقة  رقم 

A318826، مغربي الجنسية

األصل التجاري : صيدلية
 2 رقم   13 الرباط زنقة   : البنوا  

حي لحعا1
رقم السجل التجاري : 13016

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.

االعال  الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

45 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف العيع عدد 26/2021

حسابا عدد : 1140
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ حموتي ادريس، املوثق بوجدة 
بتاريخ 9 فبراير 2021، مسجل بوجدة 
بتاريخ 11 فبراير 2021، باع السيد :

محمد ونا1 الساكن بوجدة حي 
ابن  زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي 

مو�سى األشبري رقم 6.
للسيدين :

بوجدة  الساكن   : ايوب شحالفي 
 61 رقم راء   2 تجزئة الواحة النجد 

سدي يحي.
بوحدة  الساكن  وشن  محمد 
 11 زنقة النيل رقم    1 تجزئة النجد 

سيدي يحي.
في  بينهما  فيما  وتضامنا  مشاركة 
لكل   1/2 النصف  وبنسعة  الشياع 
التجاري  األصل  كافة  منهما،  واحد 
قيسارية زاوية شارع  الكائن بوجدة، 
عالل الفا�سي وزنقة بوقنادل املتجر 
املقيد  السفلي،  بالطابق   46 رقم 
ماي   30 بتاريخ  التجاري  بالسجل 
تحليلي،   61558 رقم  تحت   ،2011
واملخصص لعيع األحذية بالتقسيط 

بثمن إجمالي قدره 100.000 درهم.
املحكمة  أمام  التبرضات  تقعل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
املوالية  يوما   (15( عشرة  خمسة 
 84 للمادة  تطعيقا   - الثانية  للنشرة 

من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضعط

60 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت نصف أصل تجاري

عن طريق الهعة
ملف رقم : 2021/11

 يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 
 باملحكمة التجارية بطنجة أنه بمقت�سى
ديسمبر   21 في  مؤرخ  موثق  عقد 
رشيدة  السيدة  وهعت   2020

التبريف  لعطاقة  الحاملة  املورير 
والساكنة   L111505 رقم  الوطنية 
شارع عمر ابن الخطاب   61 بطنجة 
 4 شقة   1 إقامة عش السالم طابق 
بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
مجموع  نصف   50892 رقم  تحت 
األصل التجاري الذي هو ععارة عن 
والكائن  الهاتف  لخدمات  متجر 
الساد1  محمد  محج  بطنجة 
إقامة  سابقا)  امللكي  الجيش  )شارع 
السيد  لفائدة   3 رقم  حسناء 
لعطاقة  الحامل  شفيرة  منصف 
 K265363 رقم  الوطنية  التبريف 
األصل نصف  قيمة   وحددت 
التجاري موضوع الهعة في معلغ إجمالي 

قدره 300.000 درهم.
التبرضات  جميع  فإ   وعليه 
تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 
من  ابتداءا  يوما   15 أجل  داخل 
84  تاريخ النشر الثاني طعقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجارة.
االعال  الثاني

اإلمضاء
عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

55 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق العيع
ملف رقم : 2021/12

 يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 
 باملحكمة التجارية بطنجة أنه بمقت�سى

 2021 يناير   18 عقد موثق مؤرخ في 
باعت السيدة ثي دييب نغيي  الحاملة 
 K000850M رقم  اإلقامة  لعطاقة 
زنقة العوصيري   3 والساكنة بطنجة 
بالسجل  واملسجلة   41 رقم   4 ط 
 3190 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
الكائن  التجاري  األصل  مجموع 
)باملا1  العوصيري  زنقة   3 بطنجة 
لفائدة شركة   6/5 سابقا) محل رقم 
املسجلة   AMOQ RESTO SARL
تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
ممثلها  شخص  في   108281 رقم 
األصل قيمة  وحددت   القانوني 
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التجاري موضوع العيع في معلغ إجمالي 

قدره 1.500.000 درهم.

التبرضات  جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 

من  ابتداءا  يوما   15 أجل  داخل 

84  تاريخ النشر الثاني طعقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثاني
عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

إعال  عن بيع أصل تجاري

ملف عدد 2021/04

حساب رقم : 16131

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ ومسجل   2020 ديسمبر   28 

السيد  باع)ت)   2021 يناير   19

لعطاقة  الحامل  غوتي  رضوا   )ة) 

 M261651 عدد  الوطنية  التبريف 

الحامل  غوتي  يوسف  السيد  إلى 

عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

األصل  مجموع   M285850

عدد  التجاري  السجل  ذو  التجاري 

 41 PLACE MY  : الكائن ب   18510

.YOUSSEF EL JADIDA

 MARCHAND املزاول فيه نشاط

 DE FRUITS SECS EN DETAIL

والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في البقد.

تقعل  التبرضات  فإ   وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثاني
املشرف على مصلحة السجل التجاري

22 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف رقم 2021/04

الطرف األول :

الزهراء  فاطمة  السحيمي 

الوطنية  التبريف  بطاقة  رقم 

AB102061 مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :

 شركة صيدلية الفضيلة صونطي 

ذات مسؤولية محدودة ذات ممثل 

وحيد

األصل التجاري : صيدلية

البنوا  : 9 سكتور ب حي الرحمة 

تابركت سال

رقم السجل التجاري : 11008

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من 

صدور اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول

9 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف رقم 2021/05

الطرف األول :

فالحي مريم رقم بطاقة التبريف 

الوطنية AB9006 مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :

ياقوتة صونطي  شركة صيدلية   

ذات مسؤولية محدودة ذات ممثل 

وحيد.

األصل التجاري : صيدلية

حي  ب  سكتور   319  : البنوا  

الرحمة تابركت سال 

رقم السجل التجاري : 11828

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من 

صدور اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول

10 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف رقم 2021/06

الطرف األول :

بطاقة  رقم  لعنى  بريطيط 

التبريف الوطنية A111814 مغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 شركة صيدلية لعنى صونطي ذات 

مسؤولية محدودة ذات ممثل وحيد.

األصل التجاري : صيدلية

قطاع أ زنقة الورد   83  : البنوا  

حي الرحمة سال 

رقم السجل التجاري : 11506

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من 

صدور اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول

11 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف رقم 2021/01

الطرف األول :

فالحي نجاة رقم بطاقة التبريف 

الوطنية A555329 مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :

الجديد  البهد  صيدلية  شركة   

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  سال 

ممثل وحيد.

األصل التجاري : صيدلية

البنوا  : تجزئة الوفاق رقم 169 

االنعباث  حي  و15   25 شارع  تقاطع 

سال.

رقم السجل التجاري : 44944

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من 

صدور اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/11
حساب رقم : 23510

رضوا  الدغوغي    : الطرف األول 
صيدلي  مهنته  ومريم،  محمد  بن 
الساكن بسال شارع محمد الخامس 
الحامل   ،11 الرقم  بسمو  إقامة 
عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 
GK13062 الصالحة إلى غاية 3 يوليو 
في  املزداد  الجنسية  مغربي   2028
الثالث من يوليو سنة ألف وتسبمائة 

وثمانية وستو  بسيدي قاسم.
طالل  السيد   : الثاني  الطرف 
مهنته  ولطيفة،  أحمد  بن  لعاردي 
تجزئة  بتمارة  الساكن  صيدلي 
السكيكيمة فتح الخير رقم 63 الشقة  

.02
الحامل لعطاقة التبريف الوطنية 
AD21611 الصالحة على غاية  عدد 
الجنسية  مغربي   2030 يناير   26
من  والبشرو   السابع  في  املزداد 
وواحد  وتسبمائة  ألف  سنة  مار1 

وسعبو  بالرباط حسا  الرباط. 
األصل التجاري : صيدلية رضوا .
زنقة  لبيايدة  سال   : البنوا  
ميدلت تندرارة حي واد الذهب رقم 1.

رقم التسجيل : 19426.
بمصلحة  التبرضات  وستقعل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
صدور  من  يوما   15 غاية  إلى  بسال 

اإلعال  األول والثاني.
اإلعال  الثاني

44 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعال  عن بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 
الضعط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 
في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أنه 
23 ديسمبر 2020، فوت أحمد ابال، 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
بحي  والساكن   ،W252261 عدد 
تاوريرت  زنقة  الكريم  ععد  سيدي 
الرقم 12 سطات، للسيدة مليكة ايت 
التبريف  لعطاقة  الحاملة  الشليح، 
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 ،WA189063 عدد  الوطنية 

تجزئة السبد   01 والساكنة الطابق 

التجاري،  األصل  برشيد،   99 الرقم 

الغذائية،  املواد  بيع  في  املستغل 

والكائن بتجزئة الربيع املركب السكني 

بالسجل  واملسجل  برشيد،  الفتح 

وذلك   ،21414 التجاري تحت عدد 

بثمن إجمالي قدره 120.000 درهم.

التبرضات،  جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهاته املحكمة 

قسم السجل التجاري داخل أجل 15 

يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضعط

47 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بورزازات

إعال  عن بيع أصل تجاري

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 

أنه  بورزازات  اإلبتدائية  باملحكمة 

بمقت�سى عقد محرر بتاريخ 21 يناير 

 4 بتاريخ  بورزارات  ومسجل   ،2021

زهرة  السيدة  فوتت   2021 فبراير 

جميع  عكي،  سبد  للسيد  زواني 

الستغالل  املبد  التجاري  األصل 

صيدلية سيدي حساين والكائن بحي 

واملسجل  بورزارات  حساين  سيدي 

بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت 

19150، وذلك بجميع عناصره  عدد 

املادية واملبنوية.

وبناء عليه فإ  جميع التبرضات 

تقدم لكتابة الضعط بهذه املحكمة 

)مكتب السجل التجاري) داخل أجل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

65 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسطات
إعال  عن بيع أصل تجاري

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 

باملحكمة اإلبتدائية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه   

للمحل  املستغل  و11826   11824

مقهى  عن  ععارة  هو  الذي  التجاري 

)املسماة مقهى مارتيل) الكائنة بشارع 

الورود مجمع الخير رقم 393 سطات 

بالترا�سي بي  العائبي .

صادق   املولى  ععد  السيد 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

مجمع  تجزئة  والساكن   W348122

الخير رقم 223 سطات .

نصر هللا صادق الحامل لعطاقة 

 W348123 الوطنية  التبريف 

والساكن بتجزئة بن قاسم رقم 221 

سطات.

 واملشتريا  :

الحامل  ناضري  رشيد  السيد 

الوطنية  التبريف  لعطاقة 

اوالد  بدوار  والساكن   W362218

احمد بني يكرين سطات.

جرموني  الكريم  ععد  السيد 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

والساكن بتجزئة مجمع   W253083

سطات   581 رقم   24 الزنقة  الخير 

رسمي  عقد  بموجب  انتقل  والذي 

في  واملؤرخ  بينهما  متساوية  بنسعة 

طرف  من  واملحرر   2021 يناير   21

بمدينة  موثق  النعار  هشام  األستاذ 

ملقتضيات  طعقا  وذلك  سطات 

القانو  املنظم لعيع األصل التجاري.

تقعل  التبرضات  فإ   وعليه 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 

وذلك داخل أجل 15 يوما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضعط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعال  بيع أصل تجاري
ملف رقم 03/2021

حساب رقم 11410

 19 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ 

صفاء  السيدة  باعت   2021 فبراير 

 : رقم  ل.ب.ت.و  الحاملة  األشهب 

االدري�سي  سارة  للسيدة   XA81192

رقم  ب.ت.و.  ل  الحاملة  العوزيدي 

الكائن  التجاري  األصل   ،L458101

بتيفلت،   1006 رقم  الدالية  تجزئة 

ععارة عن صيدلية »الفلي « املسجل 

باملحكمة   41222 عدد  تحت 

بجميع  بالخميسات،  االبتدائية 

بثمن  واملبنوية  املادية  عناصرهما 

قدره 90.000 )تسبو  ألف درهم).

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  أ  توضع 

أجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدور  من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.

النشرة االولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
شبعة السجل التجاري

إشهار تفويت أصل تجاري
ملف التفويت عدد  03/2021

مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 

من  منجز   2020/12/31 في 

العويوسفي  لحسن  األستاذ  طرف 

بتاريخ  بتازة  ومسجل  بتازة  املوثق 

السيد  فوت   ،01/01//2021

مغربي  محمد  بن  بوحريعة  بوجمبة 

بتازة   1963/12/30 بتاريخ  مزداد 

 Z84229 بطاقة تبريفه الوطنية رقم

رقم   5 موطنه حي التوسع مجموعة 

41 تازة، لفائدة السيدين :

عز الدين بوكباوش بن علي   -  1

 1982/09/12 بتاريخ  مزداد  مغربي 

   Z362626 بتازة بطاقته الوطنية رقم

موطنه 33 التقدم 2 مج د تازة.

علي  بن  بوكباوش  هشام   -  2

 1985/04/06 بتاريخ  مزداد  مغربي 

 Z394068 الوطنية  بطاقته  بتازة 

تازة،  ب  مج   2 التقدم   33 موطنه 

جميع األصل التجاري املشتمل على 

رقم  الوفاق  بتجزئة  الكائن  مقهى 

تازة ببناصره املبنوية واملادية   398

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

 15622 عدد  تحت  بتازة  االبتدائية 

العائع  واتفق  التحليلي،  السجل  من 

اإلجمالي  الثمن  أ   على  واملشتريا  

لألصل التجاري املعيع هو مائة ألف 

درهم )100.000)  يشمل :

درهم  ألف  ثالثو   معلغ   -

)30.000) عن البناصر املبنوية.

درهم  ألف  سعبو   معلغ   -

)10.000 درهم عن البناصر املادية.

تطعيقا  التبرضات  وستقعل 

للمادة 84 من مدونة التجارة بمكتب 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

يوما يبتدئ من   15 بتازة داخل أجل 

تاريخ صدور النشرة الثانية بالجريدة 

الرسمية.

النشرة االولى
عن رئيس كتابة الضعط

22 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة

ملف رقم 2021/02

إشهار عقد بيع نهائي
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2012 ومسجل بتازة بتاريخ  مار1   5

السيدة  اشترت   2021 فبراير   26

املزدادة  املغربية  دودش  لطيفة 

الحاملة   1982 نوفمبر   23 بتاريخ 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

بتروم  بمحطة  والساكنة  ز359241 

شارع املقاومة تازة البليا، من العائع 

املغربي،  دودش،  محمد  السيد 
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املزداد بتاريخ 1929 بطاقته الوطنية 

والساكن بمحطة بتروم  رقم ز855، 

امللك  البليا،  تازة  املقاومة  شارع 

الوقود  لتوزيع  محطة  من  املتكو  

ومقهى  السيارات  وتشحيم  وغسل 

الصناعي  بالحي  الكائن  ومطبم 

البصري طريق أكنول املسيرة 1 تازة، 

رقم  التجاري  السجل  في  واملسجل 

93/3646 باملحكمة االبتدائية بتازة، 

بثمن اجمالي قدره 1.500.000 درهم.

التي  األرضية  القطبة  أ   علما 

شيد عليها هذا املشروع الزالت غير 

محفظة خالية من جميع الشوائب

على  تشوش  أ   يمكن  التي   

مسؤوليته  العائع  ويتحمل  املشترية 

صرحت  املشترية  أ   كما  ذلك،  في 

بأنها زارت البقار املذكور وتقعله على 

حالته الراهنة.

تطعيقا  التبرضات  وستقعل 

للمادة 84 من مدونة التجارة بمكتب 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

يوما يبتدئ من   15 بتازة داخل اجل 

بالجريدة  الثاني  النشر  تاريخ صدور 

الرسمية.

النشرة االولى
رئيس كتابة الضعط

18 مكرر

املحكمة  االبتدائية بسيدي 
سليمان

إشهار بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يشهد 
الضعط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

سليما .
من  محرر  بيع  عقد  بمقت�سى 
طرف األستاذ أحمد يوسف الصغير 
السيدة  باعت  بالقنيطرة،  موثق 
خديجة البريم بنت محمد، الساكنة 
سيدي   94 رقم  كوسيناب  بتجزئة 
 ،GA/2806 عدد  وطنيتها  سليما ، 
محمد،  بن  بلبما   إبراهيم  للسيد 
الساكن بإقامة ابن خلدو  عمارة باء 
1 شقة 9 م ج  مكنا1، وطنيته عدد : 
D/199961، األصل التجاري املسمى 

صيدلية البريم والكائن بحي السالم 
سيدي سليما ،   36 رقم   04 بلوك 
بقسم  التحليلي  بالسجل  واملقيد 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
 836  : عدد  تحت  سليما   سيدي 
بثمن قدره خمسمائة وخمسي  ألف 

550.000 درهم.
العائبي   دائني  فبلى  وعليه 
لألصل التجاري املذكور أ  يتقدموا 
بتبرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 
لدى املحكمة داخل أجل  أقصاه 15 
يوما من تاريخ صدور اإلعال  الثاني 
طعقا للفصل 84 من مدونة التجارة.

النشرة االولى
رئيس مصلحة كتابة الضعط

19 مكرر
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وزارة الداخلية

إعال  عن إيداع محضر

التحديد االداري رقم 168

املرسوم رقم 615.2.19 الصادر في 

16 أغسطس 2019

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

قد تم تحديده في اسم   ،»4 »الجل 

أوالد  »هوارة  الساللية  الجماعة 

قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد  رحو«، 

وإقليم  دائرة  رحو  أوالد  هوارة 

على  باملحافظة  وكذا  جرسيف، 

املسح  ومصلحة  البقارية  األمالك 

البقاري بجرسيف، حيث يمكن لكل 

من يبنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 63.11 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداءا من11 مار1 2021 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

لقيادة هوارة أوالد رحو وذلك إلى غاية 

18 يونيو 2021.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.11 من القانو  رقم 

أعاله يجب  على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية  

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بجرسيف 

تبرضه،وذلك داخل  ثالثة )3) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

اي قعل 19 سبتمبر 2021.

34 

وزارة الداخلية

إعال  عن إيداع محضر

التحديد االداري رقم 110

املرسوم رقم 685.2.19 الصادر في 

26 أغسطس 2019

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

الذي تم تحديده  »ملك بني مطهر«، 

»بني  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد  مطهر«، 

بني مطهر دائرة عي  بني مطهر إقليم 

جرادة، وكذا باملحافظة على األمالك 

البقاري  املسح  ومصلحة  البقارية 

حيث يمكن لكل من يبنيه  بوجدة، 

األمر اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 63.11 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداءا من11 مار1 2021 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 18 لقيادة بني مطهر وذلك إلى غاية 

يونيو 2021.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.11 من القانو  رقم 

أعاله يجب  على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية  

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بوجدة 

تبرضه،وذلك داخل  ثالثة )3) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

اي قعل 19 سبتمبر 2021.
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وزارة الداخلية

إعال  عن إيداع محضر

التحديد االداري رقم 114

املرسوم رقم 924.2.19 الصادر في 

13 نوفمبر 2019

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

في  تحديده  تم  الذي  »نسلي«، 

»الزوى«،  الساللية  الجماعة  اسم 

الزوى  قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد 

وكذا  تاوريرت،  دبدو،إقليم  دائرة 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح البقاري بتاوريرت، 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 63.11 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداءا من11 مار1 2021 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 18 غاية  إلى  وذلك  الزوى  لقيادة 

يونيو 2021.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.11 من القانو  رقم 

أعاله يجب  على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية  

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتاوريرت 

تبرضه،وذلك داخل  ثالثة )3) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

اي قعل 19 سبتمبر 2021.
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وزارة الداخلية

إعال  عن إيداع محضر

التحديد االداري رقم 115

املرسوم رقم 925.19.2 الصادر في 

13 نوفمبر 2019

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

في  تحديده  تم  الذي  »ملسيد«، 

»الزوى«،  الساللية  الجماعة  اسم 

الزوى  قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد 

وكذا  تاوريرت،  دبدو،إقليم  دائرة 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح البقاري بتاوريرت، 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 63.11 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداءا من11 مار1 2021 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أ  التبرض على 

التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة 

حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة 

الزوى وذلك إلى غاية 18 يونيو 2021.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.11 من القانو  رقم 

أعاله يجب  على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية  

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتاوريرت 

تبرضه،وذلك داخل  ثالثة )3) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

اي قعل 19 سبتمبر 2021.
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 III.  -  إعالنات إداية
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وزارة الداخلية

إعال  عن إيداع محضر
التحديد االداري رقم 185

املرسوم رقم 11.2.20 الصادر في 20 
فبراير 2020

إ  محضر تحديد البقار املدعو 
»أوالد سيدي ععد الحاكم 2«، الذي 
تم تحديده في اسم الجماعة الساللية 
قد  الحاكم«،  ععد  سيدي  »أوالد 
سيدي  أوالد  قيادة  بمقر  وضبه  تم 

مطهر  بني  عي   دائرة  الحاكم  ععد 
وكذا  تاوريرت،  جرادة،إقليم  إقليم 
البقاري  األمالك  على  باملحافظة 
بوجدة،  البقاري  املسح  ومصلحة 
األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 
القانو  رقم 63.11 املتبلق بالتحديد 
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 
فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
ابتداءا من11 مار1 2021 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.
وتجدر اإلشارة إلى أ  التبرض على 
التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة 
حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة 
وذلك إلى  أوالد سيدي ععد الحاكم  

غاية 18 يونيو 2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشار   63.11 من القانو  رقم 

أعاله يجب  على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتاوريرت 

تبرضه،وذلك داخل  ثالثة )3) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

اي قعل 19 سبتمبر 2021.
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